
 

 
 
 
 
 
 
 

Elevvård i grundskolan 
– Resurser, organisering och praktik 

 
 
 
 

Åsa Backlund 
Rapport i socialt arbete nr 121 • 2007 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Institutionen för socialt arbete 



 

Stockholms universitet 
Doktorsavhandling 
Institutionen för socialt arbete 
Stockholms universitet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Åsa Backlund 
ISBN: 91-7155-406-8 
ISSN: 0281-6288 
Omslagsbild: Anders Udd: ”Bergholmskolan II”, akrylmålning. 
Skolan på bilden har ingenting med de skolor som undersöks i avhandlingen att göra. 
Grafisk design: Ingrid Tinglöf 
US-AB Print Center, Stockholm 2007 



 

 

Till Lilla och Jojje 





Abstract 

 

Abstract 
Avhandlingen syftar till att beskriva och analysera det elevvårdande 
arbetets resurser, organisering och praktik på skolnivå. Två delstudier 
har genomförts. I den första, som är kvantitativt inriktad, består det 
empiriska materialet av telefonintervjuer med skolledare. Den andra 
delstudien baseras på fallstudier av elevvårdsteamens arbete vid två 
grundskolor. Den teoretiska analysen sker främst utifrån ett 
institutionellt organisationsteoretiskt perspektiv.  

De empiriska resultaten från den första delstudien visade att skolor-
nas resurser för elevvård varierade stort. Organisatoriska och omgivande 
förhållanden hade betydelse för skolornas resurstillgång. Skolsköterskan 
framstår som en i relativt hög grad institutionaliserad resurs, där tillgäng-
lighet för eleverna kan sägas vara en viktig del av de omgivande föreställ-
ningarna om vad en skolsköterska är. Skolkuratorer och skolpsykologer 
utgör mindre givna resurser både avseende förekomst och arbetets inne-
håll. Avhandlingens resultat pekar också mot att dessa yrkesgrupper 
också i viss mån används som utbytbara resurser, bland annat genom 
att de kopplas till elever i olika åldersgrupper. Skolkuratorn saknar en 
tydlig egen teknologi som avgränsar arbetet mot andra yrkesgrupper. 
Ett flertal yrkesgrupper i skolan utför skolsociala arbetsuppgifter, kring 
vilka det ibland kan uppstå olika typer av domänkonflikter.  

Den särskilda elevvården förväntas idag arbeta mycket indirekt, via 
stöd till lärarna. Konsultation som teknologi kopplades i fallstudierna 
till argument om effektiv resursanvändning och synen på läraren som 
den viktigaste bäraren av det direkta elevvårdsarbetet. Samarbetet kan 
dock upplevas som ineffektivt av elevvårdspersonalen, när lärarna inte 
lever upp till den förväntade rollen som konsultand.  

Avhandlingens resultat tyder på att det finns en institutionell lik-
riktning avseende elevvårdens organisering. Bland annat utgör fri-
stående resursenheter med ansvar för elevvård en allt vanligare organi-
sation inom skolans fält. Dessa resursenheter innehåller främst pedago-
giska och psykologiska resurser, vilka i första hand nyttjas av skolorna 
för utredningar av enskilda elever och konsultations- eller handled-
ningsuppdrag. Fallstudierna tyder på att de externa resursenheterna kan 
utgöra betydelsefulla aktörer med möjlighet att påverka de organisa-
toriska och institutionella ramarna för elevvårdsarbetet.  

I elevvårdskonferensen möts ofta de som beslutar om skolans åtgärder 
kring enskilda elever och de som direkt berörs av dessa beslut. De 
konferenser som studerades i avhandlingen tenderade att som social 
praktik förstärka skolans organisatoriskt förankrade makt och erbjöd 
små möjligheter till delaktighet och inflytande från elever och föräldrar.  
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Förord 
Förord i avhandlingar är en märklig form av text. De riktas ofta i första 
hand till de personer som på olika sätt bistått i avhandlingsarbetet. För 
helt utomstående är förordet som regel ganska ointressant, något man 
bläddrar förbi. Däremellan finns en kategori - kollegor, släkt och 
vänner - som kan förväntas ta del av förordet med intresse, och för dem 
blir förordet det första de läser i avhandlingen. Kanske främst för denna 
målgrupp innehåller förord inte sällan spirituella betraktelser över av-
handlingsarbetets process, där författaren får chans att visa upp en 
annan sida av sig själv än den anonyma forskaren.  

Som den neurotiska människa jag är ser jag härmed två farhågor 
med att skriva detta förord. Den ena är att de som bör tackas inte får 
det tack som de förtjänat, den andra att texten (och jag) uppfattas som 
tråkig. Jag har valt att försöka undvika det förra (även om det inte är så 
lätt) snarare än det senare. Ni som är allergiska mot tacktal kan därmed 
sluta läsa här.  

Jag är djupt och innerligt tacksam till dem som har varit medskapare 
till denna avhandling och/eller som på ett eller annat sätt banat väg för 
arbetet med den. Bland ”medskaparna” riktar jag mig först och främst 
till Tommy Lundström: Stort och varmt tack för att du i första hand 
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den akademiska världens mer oskrivna regler och koder, men också för 
att du har stått pall, stått ut och stått emot vid rätt tillfällen och för-
medlat tillit när det har känts hopplöst. Du har varit en självklar klippa 
att vända sig till under doktorandtiden. 

Ett stort tack är jag skyldig skolpersonal, elever och föräldrar som 
generöst har delat med sig av sina liv och erfarenheter i avhandlingens 
empiriska studier. Jag hoppas att era insatser ska kunna bidra till 
diskussion om och utveckling av hur elevvårdsarbete bedrivs framöver. 

Till medskaparna hör även de som bistått med noggranna läsningar 
och kloka kommentarer vid seminariebehandlingar under arbetets 
gång. Ett varmt tack riktas till Rafael Lindqvist, Marta Szebehely, 
Marie Sallnäs, Gun-Britt Trydegård och Sara Högdin. Så även till den 
socialpedagogiska forskargruppen och till alla de nuvarande och före 
detta doktorander som har givit synpunkter vid olika seminarietill-
fällen, bland annat: Ninive von Greiff, Pia Tham, Gunnel Andersson-
Collins, Anneli Stranz, Viveca Selander, Stefan Wiklund, Lisa Skogens 
och Renate Minas. Tack Stig ”Loffe” Elofsson för råd och granskning 
när det gäller de statistiska analyserna och Ingrid Tinglöf för redigering 
och tålmodigt, uppmuntrande och rappt svarande på allehanda dumma 
datorrelaterade frågor.  
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som en ordningsam människa.  

En eloge vill jag ge till Lotten Cederholm Riese för din omtänksam-
het och ditt lugn, och till personalen på Socialhögskolans bibliotek som 
alltid bemött mig med stor vänlighet och hjälpsamhet vid mina flitiga 
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1. INLEDNING  

Bakgrund 
Skolans elevvårdande praktik befinner sig i gränslandet mellan peda-
gogikens, psykologins, medicinens och det sociala arbetets fält. Den 
forskning som finns om skola/elevvård är till stora delar producerad av 
pedagoger, utbildningssociologer och psykologer, medan forskare inom 
socialt arbete har ägnat lite intresse för området. Det finns goda skäl att 
intressera sig mer för skolan som en arena för socialt arbete. Med en 
sådan utgångspunkt utgör den så kallade elevvården ett centralt under-
sökningsobjekt, som ett område där viktiga aktörer inom det som kan 
karaktäriseras som skolsocialt arbete, samlas.  

Näst efter familjen kan skolan betraktas som den viktigaste institu-
tionen för barn och unga. Förutom att själva utbildningen kan få en 
avgörande betydelse för den enskilda individens framtid, utgör skol-
gången en socialisationsprocess som påverkar utvecklingen av självbild 
och social kompetens. Flera forskare har lyft fram skolmiljöns och ut-
bildningens betydelse som potentiellt skyddande faktorer (se t.ex. 
Lagerberg & Sundelin 2000). Socialt inriktade och hälsofrämjande ar-
bete på skolans arena kan handla om allt från att skapa en skolmiljö 
som bygger på kunskaper om risk- och skyddsfaktorer, till riktade pro-
gram för olika typer av problem eller tidiga och adekvata insatser till 
barn och familjer i behov av stöd. För barn som lever under svåra hem-
förhållanden kan skolan i bästa fall utgöra det alternativa sammanhang 
som vaccinerar mot framtida sociala problem. 

Enligt Skollagen har alla barn oavsett kön, bostadsort, sociala och 
ekonomiska förhållanden rätt till en likvärdig utbildning. Skolan skall i 
sin verksamhet ta hänsyn till elever i behov av särskilt stöd och ut-
forma verksamheten så att de får det stöd som de behöver. Samtidigt 
kan vi läsa återkommande rapporter om att många elever inte når upp 
till skolans mål och om att skolresultat kan kopplas till kön, social-
grupp och utländsk bakgrund (Skolverket 1999a, 2005a). Majoriteten av 
lärarna i grund- och gymnasieskolan anser inte att skolan lyckas med 
att ge elever i svårigheter särskilt stöd (Skolverket 2004a). Elever som 
avbryter grundskolan kommer ofta från lägre socialgrupper och från 
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familjer med svårigheter. Olika undersökningar pekar mot att barn 
med psykisk eller social problematik och barn med beteende-
problematik inte får den hjälp de behöver i skolan (Beckne 1995; 
Henricsson 2006; Rydell & Strömblad 1987; Sundell & Colbiörnsen 
1996, 2000).  

Den särskilda elevvårdspersonalen förväntas stödja skolorna i deras 
elevvårdsarbete genom insatser riktade till både lärare och elever. Med 
särskild elevvårdspersonal avses ofta skolläkare, skolsköterska, skol-
kurator, skolpsykolog och ibland även specialpedagoger och studie- och 
yrkesvägledare (SOU 2000:19). Minskade elevvårdsresurser i skola och 
barnomsorg har det senaste decenniet ofta framförts som ett problem i 
den offentliga debatten, för att det drabbar elever i behov av stöd. 
Minskningen har bland annat satts i samband med ett ökat tryck på 
barn- och ungdomspsykiatrin (Barnombudsmannen 2005). Vilka 
resurser skolorna har för sitt elevvårdsarbete och hur de används kan 
mot denna bakgrund betraktas som grundläggande frågor när det gäller 
elevvårdens förutsättningar och praktik.   

Våra kunskaper om vilka elevvårdsresurser skolorna har är brist-
fälliga. Enligt den senaste elevvårdsutredningen (SOU 2000:19) är det 
utifrån tillgänglig statistik ”svårt, för att inte säga omöjligt, att göra 
tillförlitliga bedömningar av tillgången till elevvård i olika delar av lan-
det och på olika skolor” (s. 17). Den statistik som finns och de under-
sökningar som gjorts (vilka antingen är gamla eller ger en tämligen grov 
bild) tyder på stor variation när det gäller kostnader och resurser för 
elevvård och omfattningen av särskild elevvårdspersonal mellan olika 
kommuner och skolor (Bergmark 2001; Jonsson 1987, 1990; Skol-
verket, 2005b). Offentlig statistik om enskilda skolors tillgång till elev-
vårdsresurser (av annat slag än pedagogiska) saknas idag och vi vet lite 
om hur skillnader i resurstillgång hänger samman med andra organisa-
toriska och strukturella faktorer eller elevvårdsarbetets utformning.  

Organisationers betydelse för det praktiska arbetets utformning be-
tonas ofta inom både social och pedagogisk forskning (se t.e.x. Berg 
2003; Lundström & Sunesson 2006). Den forskning som finns om elev-
vårdens organisering och praktik handlar som regel om special-
undervisning och specialpedagogers arbete, utgår från en profession 
alternativt fokuserar hur elever definieras som avvikande och/eller in-
satser som används i elevvårdsarbetet. Vilka aktörer som är centrala i 
skolornas elevvårdande arbete – i synnerhet det skolsociala, vad de gör, 
hur de förhåller sig till varandra samt i vilka organisatoriska och insti-
tutionella sammanhang som arbetet äger rum, är frågor som är lite 
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utforskade och som står i centrum för denna avhandling. 
Avhandlingens område är sålunda elevvårdens resurser och organisering 
i grundskolan, med ett särskilt intresse riktat mot det som kan 
betecknas som skolsocialt arbete.  

I vardagligt tal kan elevvård avse den omsorg som all skolpersonal 
ger till eleverna som individer eller alla insatser som görs för att elever-
na ska trivas, må bra och uppfylla skolans mål. Här betonas ofta lärar-
nas ansvar och betydelse. Det kan även betyda insatser som riktas till 
elever som anses vara i särskilt behov av stöd i någon form. Vanligt är 
att man med begreppet menar den särskilda elevvårdspersonalen eller 
det arbete som utförs av dessa yrkeskategorier. I detta sammanhang 
menas med elevvård i vid bemärkelse all omsorg om eleverna som indi-
vider, arbete med elever där problem uppstått samt arbete med att före-
bygga att problem uppstår. Mer specifikt avses i denna studie den sär-
skilda elevvårdspersonalens arbete. Ett resonemang kring vad det be-
tyder för avhandlingens avgränsningar görs nedan.  

Skolsocialt arbete används i internationell forskning som ett sam-
lingsbegrepp över en professionell praktik som kan ha olika benäm-
ningar i olika länder (Huxtable & Blyth 2002). En central uppgift i det 
skolsociala arbetet har beskrivits som att arbeta med olika typer av om-
ständigheter som kan inverka negativt på elevernas förmåga att till-
godogöra sig sin utbildning, såsom psykiska och fysiska handikapp, 
sociala omständigheter i hemmet, kamratproblematik m.m. (Constable 
1996). På senare tid betonas ekologiska perspektiv, arbete med skolan 
som organisation och relationen mellan skola, hem och samhälle 
(Allen-Meares 1996; Constable m.fl. 2006; Huxtable & Blyth m.fl. 
2002). Skolsocialt arbete i den mening det ges i internationell forskning 
avser främst det som skolans socialarbetare gör. Skolkuratorn är det 
sociala arbetets främsta representant i den svenska skolan och därmed 
en aktör som fokuseras i avhandlingen.  

Det är dock självklart att skolsocialt arbete i en vidare bemärkelse 
också utförs av andra aktörer i skolan. Skolsköterskor har t.ex. sedan 
de inträdde i skolan under början av förra seklet ansetts utföra arbete av 
social karaktär och nedskärningar av skolkurators- och psykologresurser 
sägs leda till att skolsköterskorna får mer sociala uppgifter (Skolverket 
1994; SOU 2000:19). På motsvarande sätt kan man föreställa sig att 
lärare och annan skolpersonal också utför insatser av social karaktär. 
Vad som kännetecknar skolsocialt arbete i en mer extensiv mening och 
vilka som utför detta är frågor som också berörs i avhandlingen.  
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Syfte, frågeställningar och disposition 
Syftet med denna avhandling är att beskriva och analysera elevvårds-
arbetets resurser, organisering och praktik vid olika grundskolor samt 
hur dessa faktorer förhåller sig till varandra och till förhållanden i 
skolans omgivning. Fokus i avhandlingen ligger på den del av elev-
vårdsarbetet som utförs av den särskilda elevvårdspersonalen och som 
kan falla under beteckningen skolsocialt arbete.  

 
Övergripande frågeställningar för avhandlingen är:  
 
• Vilka resurser för elevvård har skolorna, i bemärkelsen tillgång 

till särskild elevvårdspersonal på skolan respektive externa 
elevvårdsresurser?  Hur relaterar omfattningen av olika slags re-
surser till varandra, till andra organisatoriska faktorer och till 
faktorer i skolans omgivning?  

 
• Hur kan man beskriva elevvårdens och det skolsociala arbetets 

organisering och praktik med avseende på vilka aktörerna är, 
vad de gör, hur de förhåller sig till varandra och till aktörer 
utanför skolan? 

 
•  Hur ser de institutionella ramarna för arbetet ut? Hur, var och 

av vilka definieras elevvårdsproblem? 
 

• Hur kan man förstå elevvårdens och det skolsociala arbetets 
organisering och praktik utifrån några av de bärande professio-
nerna och deras roll i skolans organisation? 

 
Avhandlingen bygger på två empiriska delstudier. Den ena har en 
kvantitativ ansats och behandlar huvudsakligen de två förstnämnda 
frågeställningarna. I denna studie görs en kartläggning av elevvårdens 
resurser på ett slumpmässigt urval av grundskolor i landet och skillna-
der mellan skolornas tillgång till elevvårdsresurser analyseras. Skolor-
nas formella elevvårdsorganisation såsom centrala aktörer, forum för 
elevvårdsfrågor, riktlinjer och kontakt med andra instanser berörs 
även. Avhandlingens andra delstudie består av fallstudier av elevvårds-
teamens arbete vid två skolor och utgår huvudsakligen från de tre sista 
frågeställningarna (frågeställning 2 behandlas således i båda delstudierna).  



Inledning 

 21

Nedan ges först en övergripande beskrivning av elevvårdens rättsliga 
ramar och därefter redogörs för avhandlingens avgränsningar. Näst-
följande kapitel presenterar tidigare forskning på elevvårdsområdet. 
Det tredje kapitlet redogör för avhandlingens teoretiska perspektiv. I 
anslutning till detta presenteras en genomgång av den särskilda elev-
vårdens framväxt, vilket i avhandlingen utgör ett sammanhang som 
studiens resultat relateras till (kapitel fyra). I det femte kapitlet redogörs 
för de metodiska tillvägagångssätt som har använts i avhandlingens del-
studier. Avhandlingens andra och tredje del presenterar resultaten från 
de två empiriska delstudierna, vilka knyts samman i den sista delens 
sammanfattande analys och diskussion (kapitel sex till elva).  

Elevvårdens reglering 
Sedan 1991 har skolornas verksamhet decentraliserats fullt ut till kom-
munerna och mål- och resultatstyrning har ersatt den tidigare regel-
styrningen (Berg 1995). Det finns i princip inga statliga regleringar som 
särskilt definierar det elevvårdande arbetets ramar och innehåll. Kom-
munala och lokala styrdokument verkar i liten utsträckning innehålla 
mer detaljerade riktlinjer för skolan generellt, än de som ges i läro-
planen (Berg m.fl. 1999). I elevvårdsutredningen påpekas att både ut-
redningens egen kartläggning och andra undersökningar tyder på att 
det ”snarare är regel än undantag att det saknas klara mål och riktlinjer 
för elevvården” (SOU 2000:19,  s. 47).  

Enligt Skollagen (14 kap 2 §) är kommunerna skyldiga att tillhanda-
hålla skolhälsovård, för vilken det ska finnas skolläkare och skol-
sköterska (SFS 1993:800). Skollagen reglerar också till viss del skol-
hälsovårdens utformning. I övrigt finns inga specifika regleringar kring 
den särskilda elevvårdspersonalens arbete. Det skall för behandling av 
elevvårdsfrågor finnas en elevvårdskonferens med beslut- och yttrande-
rätt i frågor som rör särskilda undervisningsformer (anpassad studie-
gång) och för disciplinära åtgärder om en elev gjort sig skyldig till all-
varliga förseelser. Elevvårdskonferensen är således en obligatorisk och viktig 
organisatorisk enhet för problemlösning och beslut i elevvårdsfrågor.  

Skollagen betonar alla barns rätt till en likvärdig utbildning, skolans 
ansvar för att ge stöd åt dem som av olika skäl har sämre förutsätt-
ningar att tillgodogöra sig utbildningen, elevinflytande och samarbete 
med föräldrar.  Delvis förstärks detta av skolornas skyldighet att upp-
rätta åtgärdsprogram i samarbete med elever och föräldrar. Ansvaret 
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för den elevvårdande verksamheten är spridd på all skolpersonal, endast 
rektor och lärare ges i styrdokumenten ett särskilt ansvar. Lärare har 
ett särskilt ansvar för att anpassa undervisningen till individuella förut-
sättningar och att ge särskilt stöd till elever med svårigheter. Rektor ges 
det övergripande ansvaret för att undervisning och elevvårdsverksam-
het utformas så att eleverna får det stöd de behöver och att kontakt 
upprättas mellan skola och hem om det uppstår problem för eleven i 
skolan (Lpo 94).  

I propositionen Hälsa, lärande, trygghet (2001/02:14) föreslås att da-
gens elevvård, skolhälsovård och specialpedagogiska insatser integreras i 
ett eget verksamhetsområde benämnt ”elevhälsa”, i enlighet med elev-
vårdsutredningens förslag (SOU 2000:19)1. Samverkan mellan olika 
yrkesgrupper i skolan och förebyggande arbete genom att skapa en 
miljö som främjar lärande, betonas för den nya elevhälsans arbete. 
Även om begreppet elevhälsa idag redan används på flera håll, har jag 
valt att i avhandlingen behålla elevvårdsbegreppet. Detta med anledning 
av att det fortfarande används på många skolor.  

Avgränsningar 
Elevvård som forskningsområde kan inrymma ett brett spektra av stu-
dier. Självklart innebär detta att en avhandling med nödvändighet en-
dast kan ge en begränsad bild. Av ovan framgår att intresset är riktat 
mot den särskilda elevvårdspersonalen och det som kan betecknas som 
skolsocialt arbete. Härmed har en viss avgränsning gjorts mot pedago-
gisk och medicinsk verksamhet. Utanför studiens huvudfokus faller 
lärarnas elevvårdsarbete. Detta gäller även det arbete som utförs av 
speciallärare och specialpedagoger. Beträffande det senare är det huvud-
sakliga skälet till avgränsningen att den forskning som finns om elev-
vård framförallt tar sin utgångspunkt i frågor som rör specialunder-
visning och specialpedagogik. Det är också en konsekvens av att det 
inte ingick några speciallärare eller specialpedagoger i elevvårdsteamen 

                                                     
1  I elevvårdsutredningen argumenterades också för att det i elevhälsan skulle finnas 

såväl medicinska som specialpedagogiska, psykologiska och sociala kompetenser, 
vilket skulle innebära ett lagstöd som idag saknas för de senare yrkeskategorierna. I 
regeringens proposition (2001/02:14) valde man dock en svagare formulering; att 
det för elevhälsans verksamhet bör finnas allsidig kompetens som svarar mot elever-
nas behov av stödinsatser. 
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vid de skolor som studerades i avhandlingens andra delstudie.2 I den 
inledande forskningsöversikten presenteras emellertid en del forskning 
kring lärares elevvårdande arbete och specialpedagogisk verksamhet 
som en del av det sammanhang som avhandlingens empiriska resultat 
relateras till.  

En annan yrkesgrupp som inte har fokuserats närmare i avhand-
lingen är skolläkarna. Av avhandlingens första delstudie framgick att 
skolläkare tillbringade mycket lite tid på skolorna och att de mycket 
sällan ingick i skolornas elevvårdsteam. Det gjorde de inte heller i de 
elevvårdsteam som studerades i avhandlingens andra delstudie. Skol-
läkaren är den yrkeskategori inom elevvårdspersonalen som har det 
högsta genomsnittliga elevunderlaget3, vilket också talar för att skol-
läkaren har en begränsad roll i det vardagliga elevvårdsarbetet (se även 
Jonsson 1990; SOU 2000:19). Ofta verkar skolläkaren indirekt via kon-
sultation till skolsköterskan (Bremberg 2004; Lundin 2006). Det bör 
dock betonas att skolläkaren sannolikt många gånger har en avgörande 
roll i arbetet kring enskilda elever, inte minst då olika slags diagnoser 
ställs. De är även traditionellt sett en yrkeskår med stort inflytande 
över diskursen kring barns skolproblematik, som därmed får betydelse 
för hur problem tolkas och bemöts i skolsammanhang (Hammarberg 
2001; Hellblom-Thibblin 2004). 

Avhandlingens första delstudie bygger på telefonintervjuer med 
företrädelsevis skolledare och i den andra delstudiens fallstudier domi-
nerar den särskilda elevvårdspersonalens perspektiv och vardags-
verklighet. Läsaren bör därmed vara medveten om att lärarnas, elever-
nas och föräldrarnas erfarenheter och perspektiv endast representeras i 
begränsad omfattning i avhandlingen.  

Avhandlingens fokus utgörs av elevvårdsarbetets organisatoriska och 
praktiska utformning, ramar och resursmässiga förutsättningar. Det 
betyder att det direkta mötet mellan elevvårdspersonal och elever, inte 
studerats särskilt. Ett undantag är observationer av några elevvårds-
konferenser. 

                                                     
2  Vid den ena skolan ingick dock en samordnare, vars roll kan liknas vid en special-

pedagogs.  
3  Över 10 000 elever per årsarbetare 2003 (Skolverket 2004b) 
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2. TIDIGARE FORSKNING  

Allmänt om kunskapsläget  
En stor del av den svenska forskningslitteraturen om elevvård är skri-
ven utifrån ett pedagogiskt, utbildningssociologiskt eller psykologiskt 
perspektiv, avser med elevvård främst specialpedagogiska insatser 
och/eller utgår från en profession. Inom specialpedagogisk forskning 
och skolforskning inom handikappområdet behandlas ofta frågor om 
differentiering eller inkludering av elever som anses ha skolsvårigheter, 
respektive synen på normalitet och avvikelse.4  

Den (svenska) särskilda elevvårdens organisering och verksamhet i 
vidare bemärkelse behandlas främst i offentliga utredningar, olika typer 
av kartläggningar och rapporter från Skolverket/Skolöverstyrelsen, 
Socialstyrelsen, fackliga organisationer eller forsknings- och utveck-
lingsenheter. Tillgänglig statistik om lönekostnader och årsarbetare på 
kommunal nivå ger en tämligen abstrakt bild av det vardagliga elev-
vårdsarbetets personella resurser och det är som tidigare nämnts svårt 
att få fram tillförlitliga och jämförbara uppgifter. 

När det gäller skolkuratorer finns nästan inga svenska studier. Det 
som finns är huvudsakligen rapporter från mitten av 80-talet där skol-
kuratorerna är en grupp bland flera som fokuseras. Med anledning av 
bristen på nationell forskning om skolkuratorer och avhandlingens 
fokus på skolsocialt arbete, görs en kortare genomgång av skolsocialt 
arbete i andra länder, främst utifrån en antologi om skolsocialt arbete i 
olika länder (Huxtable & Blyth 2002), samt från ett par forsknings-
arbeten från Finland, där man liksom i Sverige har skolkuratorer.  

Skolpsykologers och skolsköterskors arbete är inte heller det särskilt 
mycket utforskat. Ett par relativt nyskrivna svenska avhandlingar finns 
om skolpsykologers arbete; Guvå (2001) om skolpsykologers roll-
tagande och Servais (2001) om skolpsykologers organisationsutvecklande 
arbete. Enligt Guvå är skolpsykologernas roll ”mer debatterad än 

                                                     
4  För en svensk kunskapsöversikt av forskning inom det specialpedagogiska området, 

se Emanuelsson, Persson & Rosenqvist 2001. Se även Ahlström, Emanuelsson & 
Wallin 1986; Haug 1998; Helldin 1998, 2003; Persson 1997, 1998; Tideman 
m.fl.2004. 
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beforskad” (a.a., s. 31). Bremberg (2004) går igenom skolhälsovårdens 
arbete utifrån frågor om vilka forskningsmässiga grunder arbetet vilar 
på och ställer frågor om hur man kan förstå skolhälsovård i förhållande 
till övrig elevvård och dess roll i skolan. Han menar att den litteratur 
som finns om skolhälsovård framförallt är normativ. Någon uttöm-
mande sökning efter forskning om skolsköterskors och skolpsyko-
logers arbete har emellertid inte gjorts.  

Lundgren (2006) studerar hur ”elever i riskzon” konstrueras i skolan 
och Hjörne (2004) problemlösning och beslutsfattande kring enskilda 
elever i olika slags elevvårdsmöten, med ett särskilt fokus på hur 
diagnoser som ADHD/DAMP används. Analyser av hur problem de-
finierats i skolans värld över tid har gjorts av Börjesson (1997), 
Palmblad (1994), Börjesson & Palmblad (2003) och Hellblom-Thibblin 
(2004). Pedagogiska strategier samt risk- och skyddsfaktorer kring barn 
med beteendeproblematik i skolan behandlas av Henricsson (2006).  

1998 tillsattes en statlig utredning med syftet att kartlägga elev-
vårdens och skolhälsovårdens verksamhet och funktion samt att över-
väga lämpliga åtgärder för att höja verksamhetens kvalitet och effektivi-
tet. Utredarna har förutom att gå igenom tidigare utredningar och rap-
porter, genomfört en egen kartläggning med enkäter till 58 kommuner, 
intervjuer med företrädelsevis kommunledningspersonal i sju kommu-
ner, samt studiebesök på 14 skolor (SOU 2000:19).  

Elevvårdsproblem och elevvårdsinsatser 
Flera författare har pekat på att elevvårdspersonalens arbete till stora 
delar styrs av trycket från lärare och skolledning på individuella in-
satser, av vad lärarna uppfattar som problem och hur de uppfattar pro-
blemen. 5 Lundén & Näsman (1980) behandlar det vardagliga elevvårds-
arbetet på skola, med fokus på hur beslut fattas i elevvårdsärenden. De 
beskriver elevvården vid den skola de studerade som dominerad av om-
sorg om lärarnas problem med eleverna snarare än om elevernas pro-
blem med skolan:  

/…/utgångspunkten för arbetet i skolan är att eleverna betraktas 
som normala barn. Bärarna av skolans ansvar i det dagliga 
arbetet är lärarna. Det är alltså de uppgifter, som är knutna till 

                                                     
5  Se t.ex. Ahlström, Emanuelsson & Wallin 1986; Emanuelsson  1983; Guvå 2001; 

Helldin 1998; Lundén & Näsman 1980; Löfqvist 1999; Servais 2001. 
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lärarrollen, som utgör skolans centrala verksamhet. Behand-
lingen av de avvikande eleverna, den speciella elevvården, kom-
mer i andra hand och är en service för lärargärningen (Lundén & 
Näsman 1980, s. 136).  

Författarna menar att elevernas problem definierades i schablon-
beskrivningar utifrån tillgängliga lösningar i ett stående åtgärdsbatteri 
(a.a., s. 119-120). Flera studier om hur problem definieras i skolan och 
om hur man arbetar med särskilda stödåtgärder, tyder på att problemen 
ofta individualiseras och förläggs till eleverna, att insatser ligger i linje 
med invanda arbetssätt som matchar dåligt till problem som bedömts 
vara av psykisk eller social karaktär samt att skolans arbetssätt sällan 
granskas.6  

Hjörne (2004) fann att elevvårdsteamet i sina gruppmöten ofta 
beskrev problem som till de enskilda eleverna knutna (negativa) egen-
skaper. Beteendemässiga problembeskrivningar och neuropsykiatriska 
diagnoser var vanligt förekommande. De kategoriseringar som använ-
des var ofta vaga och relaterades i liten grad till klassrumssituationen 
och den pedagogiska praktiken. Elevernas perspektiv framträdde över 
huvudtaget inte i dessa sammanhang. Hjörne behandlar också särskilt 
den process genom vilken diagnosen ADHD/DAMP introduceras, 
presenteras för föräldrar och vilka konsekvenser den får för den peda-
gogiska praktiken. Resultatet visar att diagnosen användes på ett inkon-
sekvent sätt för många olika slags problem, men innebar att eleven an-
sågs ha rätt till särskilt stöd. Kontextuella förhållanden såsom den peda-
gogiska praktiken, hemförhållanden och liknande var osynliga i diskus-
sionerna. Diagnosen tycktes erbjuda en tolkning som kunde förena 
olika parter. Elevvårdsteamets gruppmöten och elevvårdskonferenserna 
präglades i hög grad av rutinmässiga aktiviteter. Det rådde en hög grad 
av konsensus bland elevvårdspersonalen, de olika yrkeskategorierna 
verkade inte stå för olika perspektiv på de problem som diskuterades. 
Hjörne drar bland annat slutsatserna att elevvårdsteamets gruppmöten 
inte utnyttjas optimalt och att de får en systembevarande effekt (con-
servative manner) genom att den institutionella logik som präglar dem 
är att det är eleverna som är problematiska medan skolans verksamhet 
tas för given. Den anpassade pedagogiska praktiken som diagnosen fick 
till följd, var bland annat byggd på att medvetandegöra elevernas 
                                                     
6  Se t.ex. Asp Onsjö 2006; Börjesson & Palmblad 2003; Cedersund & Svensson 1993; 

Colnerud & Granström 1995; Eklindh 1989; Hjörne 2004; Lahdenperä 1997; 
Persson 2002; Sundell & Colbiörnsen 1996 
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”handikapp”, vilket innebär att diagnosen får en viktig betydelse i 
elevernas identitetsutveckling: 

The categorising utilised by the institutional representatives, and 
the pedagogical strategies held to be relevant for the pupils, 
establish and sustain a specific identity of a child over a long pe-
riod of time and through all social activities in school (Hjörne 
2004, s.57).   

Colnerud & Granström (1995) fann liknande resultat i en studie av 
elevvårdskonferenser. Elevvårdsproblem beskrevs oftast som ägda av 
eleverna och diskussionerna kring enskilda elever innehöll långt ifrån 
alltid de olika leden problemformulering, orsaksanalys och lösnings-
förslag. Författarna menar att en outtalad funktion med elevvårds-
konferenserna kan vara att ge befrielse från ansvar och de gör en jäm-
förelse med den kyrkliga bikten (a.a., s.81). 

En studie av förekomst av och innehåll i åtgärdsprogram, visade att 
betydligt fler elever än de som hade fått ett åtgärdsprogram år 2000 
bedömdes vara i behov av särskilt stöd (Persson 2002). Författaren no-
terar det som anmärkningsvärt att mycket arbete lades ned på tester av 
olika slag samtidigt som lärarnas undervisning ägnades liten uppmärk-
samhet (se även Asp Onsjö 2006). Elevens sociala situation utanför 
skolan granskades sällan i åtgärdsprogrammen, samtidigt som socio-
emotionella störningar och koncentrationssvårigheter angavs som 
mycket vanliga problembeskrivningar. Sundell & Colbiörnsen (1996) 
visade i en studie av stöd till elever med psykosocial problematik i 
Stockholm, att en stor del av de elever som av skolpersonalen miss-
tänktes ha en svår psykosocial problematik varken anmäldes till social-
tjänsten eller blev aktuella för elevvårdskonferens. Undersökningen 
visade också att det stöd som eleverna fick i skolan var stöd för in-
lärningsproblematik, även om deras problem inte bedömts som skol-
relaterade. Forskning visar också att barn med inåtvänd eller kamrat-
relaterad problematik, uppmärksammas i liten utsträckning (Henricsson 
2006; Sundell & Colbiörnsen 1999). Icke-störande barn, barn till 
lågmälda föräldrar eller där skolan har problem i kontakten med 
föräldrarna och flyktingbarn anses av skolpersonalen inte få tillräckligt 
med stöd (Myndigheten för skolutveckling 2005; SOU 2000:19) 

Tydliga klass- och könsrelaterade mönster finns när det gäller vilka 
elever som av skolan betecknas som i behov av stöd. Av de elever som 
blir aktuella för elevvårdsinsatser är flertalet från hem utan utbildnings-
tradition (Lagerberg m.fl. 1994). Flera studier tyder på att fler pojkar än 
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flickor anses ha psykosociala problem, får neuropsykiatriska diagnoser, 
blir föremål för stödåtgärder eller avbryter sin skolgång.7 Persson 
(1998) konstaterar att elevernas kön och begåvningsnivå8 samt 
föräldrarnas socioekonomiska status har betydelse för om de får special-
pedagogiskt stöd i skolan, men att dessa bakgrundsfaktorer endast för-
klarar en begränsad del av skillnaderna i förekomst av specialpedago-
giskt stöd (a.a.).  

Elevvårdens aktörer  
I genomgången nedan redogörs för en del forskning kring det arbete 
som utförs av olika aktörer i elevvårdsarbetet. Detta görs utan anspråk 
på att ge någon heltäckande bild av forskningen kring de olika aktö-
rerna, inte heller kan alla de som kan sägas vara aktörer i skolornas 
elevvårdande arbete inkluderas. Fokus ligger på forskning kring den 
icke pedagogiska särskilda elevvårdspersonalen och på dem av dessa 
som kan förmodas vara det skolsociala arbetets huvudsakliga bärare.  

 Skolkuratorn 

Skolkuratorns roll i skolan är i princip outforskad i Sverige. Nedan-
stående genomgång om skolkurativt arbetet i Sverige utgår från kart-
läggande undersökningar från 1980-talet, rapporter från Skolverket, 
fackliga undersökningar, handböcker och liknande.  

I handböcker och riktlinjer från 80-talet beskrivs skolkuratorn som 
en länk mellan socialtjänst och skola där skolkuratorns roll i social-
tjänstens förebyggande arbete betonas (Grundberg, Rask & Strandell 
1985; Åstedt 1987). Mer aktuella riktlinjer fokuserar i större utsträckning 
på uppgiften att skapa en god miljö i skolan. Det skolkurativa arbetet 
beskrivs som bestående av insatser på flera olika nivåer, där samtal i olika 
former, stöd till skolpersonal och samverkan med andra myndigheter 
och verksamheter lyfts fram som centrala uppgifter (D-Wester 2005; 

                                                     
7  Se t.ex. Beckne 1995; Duvner 1997; Lagerberg m.fl. 1994; Rydell 1988; Sundell & 

Colbiörnsen 1996. 
8  Bedömningen av begåvningsnivå är grundad på tre olika slags begåvningstest och ett 

matematikprov (Persson 1998).  
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Sveriges Skolkuratorers Förening 2005). En svårighet som tas upp är att 
vara ensam socionom ”på pedagogernas arena”: 

Det innebär att man verkar i ett system som till stor del har ett 
annat synsätt, förhållningssätt och arbetssätt än socionomens ur-
sprungliga. Där pedagogernas synsätt är det rådande om vad som 
är rätt att göra, vad som är lämpligt att säga, vad som är det bästa 
för den enskilde eleven, vad andra utanför skolan borde göra och 
också vad man som skolkurator borde göra i olika elevärenden 
(D-Wester 2005, s. 11-12).  

Kuratorn rekommenderas att i första hand klargöra vad och vems pro-
blemet är och höra om föräldrarna är informerade, istället för att bara 
ta emot och utföra ”beställningar”. Det kommenteras också att detta 
arbetssätt kan stöta på motstånd då det ”är annorlunda för många inom 
skolan” (a.a., s. 12). Skolkuratorernas riksförening beskriver skol-
kuratorns roll i det individrelaterade arbetet som att bistå med sup-
port/stöd på personalens uppdrag (det betonas att ansvaret ligger kvar 
på dem som önskar stödet). Som svårighet i yrket anges att det skol-
kurativa arbetet kan utföras på en mängd olika sätt och att uppdraget 
måste planeras och bedömas i nära samarbete med arbetsgivaren 
(Sveriges Skolkuratorers Förening 2005).  

Endast några få studier av vad skolkuratorerna faktiskt gör finns att 
tillgå. En rikstäckande enkätstudie i mitten på 80-talet visade att den 
största delen av skolkuratorernas arbetstid gick till arbete kring en-
skilda elever (Jonsson 1987). Skolkuratorers arbete tycks främst ske 
genom samtal med barn och familj och riktas till elever i högstadieålder 
(Grundberg, Rask & Strandell 1985; Jonsson 1987; Rydell 1988). 

I den senaste elevvårdsutredningen (SOU 2000:19) nämns utred-
nings- och stödinsatser kring enskilda elever och konflikthantering som 
centrala arbetsuppgifter för skolkuratorerna, samt att tillsammans med 
annan särskild elevvårdspersonal ge stöd till lärare och skolledning och 
stå för insatser av förebyggande karaktär. En enkätundersökning bland 
skolkuratorer (Lärarförbundet 2000) visade att en stor majoritet av 
dessa sade sig utföra arbetsuppgifterna handledning/rådgivning till per-
sonal, konflikthantering, stöd/behandling till enskilda eller grupper, 
hantering av och mobbning. En mindre andel (dock fortfarande en 
majoritet) sade sig utföra arbetsuppgifter såsom fortbildning av andra 
yrkesgrupper, utvärdering och utredning av enskilda barn. Såväl arbete 
med handledning/rådgivning till personal, stöd/behandling till 
enskilda/grupper, och arbete med konflikthantering ansågs av en 
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majoritet av kuratorerna ha ökat. För skolpsykologer och skol-
kuratorer sammantagna värderades mötet med barnen högt, medan 
svårigheter i arbetet bland annat ansågs vara otydlighet i rollen, ensam-
het i yrket och orimliga förväntningar. En tydligare roll, mer lagarbete 
och mer tid till förebyggande arbete stod på kuratorernas önskelista om 
vad som skulle behövas för att förbättra arbetet.   

Skolsocialt arbete i ett internationellt perspektiv 
Nedan görs en kortare, översiktlig genomgång av skolsocialt arbete i 
andra länder. Även internationellt sett finns relativt lite forskning om 
skolsocialt arbete (Huxtable 1998). Huvuddelen av nedanstående pre-
senterade uppgifter härrör från en antologi (enligt författarna den enda 
bok som finns) om skolsocialt arbete i olika länder, ”School social 
work worldwide” (Huxtable & Blyth 2002). I USA finns en del forsk-
ningsbaserad litteratur om skolsocialt arbete, bland annat en relativt 
nyutkommen antologi (Constable m.fl. 2006). Det finns också en sär-
skild tidskrift; Children and schools (tidigare Social work in education). Nedan 
refereras även till ett par finska forskningsarbeten om skolkuratorer.  

Det skolsociala arbetets utveckling  
Utvecklingen av skolsocialt arbete internationellt sett är nära kopplat 
till införandet av obligatorisk skolgång, vilken ledde till en mer hetero-
gen sammansättning av elever i skolan. Barn från hem utan utbildnings-
tradition och från socialt utsatta miljöer, som i vissa fall förväntades 
arbeta för familjeförsörjningen, trädde in i skolan. Införandet av obliga-
torisk skolgång innebar ett ökat behov av någon form av kontroll över 
de elever som inte uppfyllde skolans normer eller inte kom till skolan 
alls. Det blev en uppgift för skolans första socialarbetare att se till att 
dessa elever kom till skolan och kunde tillgodogöra sig utbildningen 
(Huxtable & Blyth 2002). 

Norden 
Det skolsociala arbetet har enligt Andersson m.fl. (2002) en liknande 
utformning i de nordiska länderna. Centrala uppgifter beskrivs vara att 
stödja elever som lever under svåra sociala omständigheter samt att 
hjälpa till med konflikthantering mellan elever eller mellan elev och 
lärare. Under senare tid har det individualiserade direkta elevarbetet 
alltmer kommit att ersättas av konsultativt arbete och arbete i team.  
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I Finland är kommunerna sedan 2003 skyldiga enligt lag att tillhan-
dahålla skolkuratorer (Sipilä-Lähdekorpi 2004). Dessa är oftast kom-
munalt anställda antingen under skol- eller socialförvaltning och är inte 
ansvariga inför rektorerna på de enskilda skolorna. De är dock lokalise-
rade på skolorna och involverade i det vardagliga arbetet. Norska 
socialarbetare som verkar i skolan arbetar inom särskilda serviceorgan; 
“pedagogisk-psykologisk tjeneste” (PPT), med specialpedagoger, psyko-
loger och socialarbetare som ska ge service till skolorna. På Island har 
man huvudsakligen socialt utbildade pedagoger med titeln rådgivare 
(“counselor”), mer inriktade på pedagogiska problem, men sedan nyli-
gen finns även socialarbetare i skolan. I danska skolor finns social-
arbetare anställda av kommunen. I Sverige har skolan (tillsammans med 
Island om man räknar med de isländska “skolrådgivarna”), högst social-
arbetar-täthet medan Finland och Danmark ligger betydligt lägre 
(Andersson m.fl. 2002).  

Finska forskare har visat något större intresse för skolkuratorerna. 
En relativt färsk avhandling (på finska) behandlar den historiska ut-
vecklingen av skolsocialt arbete i Finland och dagens situation för 
socialarbetare i finska skolor (Sipilä-Lähdekorpi 2004).9 Några av de 
viktigaste slutsatserna är att skolkuratorerna förväntas stödja viktiga 
nyckelpersoner i skolan och att det skolsociala arbetet utformas utifrån 
socialarbetarnas personligheter och lokala omständigheter. Sipilä-
Lähdekorpi menar att skolans socialarbetare för det första har en dubbel 
identitet, då de ser sig själva både som utbildare (med det främsta syftet 
att stötta eleverna till att klara sin utbildning) och socialarbetare. För 
det andra att de har en dubbel funktion i det att de förväntas ”zick-zacka” 
mellan elevernas behov och andra intressegruppers önskemål. Skolans 
socialarbetare tvingas att mot sin vilja kategorisera eleverna i normala 
och icke-normala. Enligt Sipilä-Lähdekorpi handlar de finska skol-
kuratorernas arbete nu som tidigare mycket om hantering av elevers 
störande beteende och skolfrånvaro (se även Stjernberg 1996).  

Exempel från Europa och USA 
Storbritanniens ”education welfare service” (EWS) eller i vissa fall ”edu-
cation social work” (ESW) har sina rötter i en verksamhet som i slutet 
av 1800-talet kallades ”school attendance enforcement service”.  Be-
nämningen beskrivs av Blyth & Cooper (2002) som talande för arbetets 

                                                     
9  Studien bygger på en riksrepresentativ enkätstudie till 107 socialarbetare i finska 

skolor.  
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huvudsakliga inriktning än idag. Två tredjedelar av anmälningarna till 
EWS handlar om skolfrånvaro och aktuella riktlinjer från regeringen 
betonar arbetet med att förbättra skolnärvaron. De arbetsuppgifter som 
beskrivs handlar huvudsakligen om arbete direkt med barn, unga och 
familjer. Inga särskilda utbildningskrav finns. ”Education welfare offi-
cers” (EWOs) arbetar av tradition relativt fristående i förhållande till de 
enskilda skolornas organisationer och även i förhållande till social-
tjänstens barnavård. Det finns ett motstånd hos yrkesgruppen mot att 
definieras som socialarbetare, på grund av risken för stigmatisering av 
klienterna vid en sammanblandning med socialtjänsten. Ingen lag-
stadgad skyldighet finns om att skolorna ska tillhandahålla EWO:s (a.a.).  

I Tyskland är skolsocialt arbete ett relativt nytt arbetsområde. En 
viktig funktion för det skolsociala arbetet anses vara att utgöra en länk 
mellan socialtjänst och skola.  Det skolsociala arbetet inkluderar också 
yrkesvägledande uppgifter och hantering av konflikter mellan olika 
aktörer. Etablerandet av socialarbetare i skolan har uppgetts innebära 
svårigheter i relationen till lärarna, då socialarbetarna kan uppfattas 
som kritiserande och då lärare och socialarbetare kan ha olika upp-
fattningar om varandras roller (Wulfers 2002).  

I USA infördes på vissa håll så kallade ”visiting teachers” i början av 
1900-talet. Dessa skulle förbättra elevernas närvaro i skolan och knyta 
skolan närmare familj och samhälle. Under 30-talets depression och den 
mentalhygieniska rörelsens framväxt, inriktades det skolsociala arbetet 
huvudsakligen mot den enskilda individen genom case-work. Natio-
nella föreningar för socialarbetare i skolan har bidragit till att ge det 
skolsociala arbetet en professionell identitet i Amerika. Än idag an-
vänds titeln ”visiting teacher” tillsammans med ”pupil personnel specia-
list” och ”school social worker” för att beteckna socialarbetare i skolan. 
Studier visar på att direkt elev- och familjerelaterat arbete dominerar. 
Uppgiften att länka samman skola, hem och andra samhälleliga instan-
ser beskrivs som central. De flesta socialarbetare i den amerikanska 
skolan är idag anställda av skoldistrikt. Allt vanligare är att de engageras 
i särskilda program eller arbete med särskilda målgrupper. På senare tid 
kan man se en ambition att integrera social, pedagogisk och medicinsk 
service - ibland i särskilda serviceenheter - en ökad inriktning mot pre-
ventiva interventioner och förespråkande av forskningsbaserade meto-
der.  Ekologiska perspektiv och hänsyn till skolan som organisation 
och institution betonas (Allen-Meares 1996; Constable m.fl. 2006, 
Hernandez Jozefowicz m.fl 2002; Thorne-Beckerman 1999).  
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Likheter och skillnader 
Tillgången till socialarbetare i skolan är mycket varierande mellan olika 
länder. Sverige har utifrån tillgängliga uppgifter att döma en hög täthet 
av professionella socialarbetare i skolan internationellt sett. Även orga-
niseringen av skolans socialarbetare och det arbete som dessa utför, 
varierar mellan (och inom) olika länder.  Individinriktat arbete tycks 
dominera. En professionalisering av det skolsociala arbetet verkar dock 
följas av en ökad betoning på preventiva insatser, stöd via skolpersonal 
och samarbete mellan olika professioner genom exempelvis team-bild-
ning. Ett gemensamt drag i det skolsociala arbetet i olika länder är en-
ligt Huxtable & Blyth (2002) att socialarbetarna ser sig som “advokater” 
för eleverna, genom att arbeta för ett skolsystem som är mer lyhört för 
elevernas olika behov.  

Utifrån den genomgång som görs av Huxtable & Blyth ser det skol-
sociala arbetets utformning i olika länder ut att sammanhänga med rå-
dande social- och utbildningspolitiska ideologier, landets kultur och 
socialarbetarprofessionens utveckling och styrka. Förekomsten av starka 
fackliga organisationer, liksom skol- och socialpolitiska ambitioner tycks 
ha haft betydelse för det skolsociala arbetets utveckling i olika länder.  

Skolsköterskan 

Skolhälsovården har enligt Skollagen (14 kap 2§) det specifika upp-
draget att ”följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras själsliga 
och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor hos dem” (SFS 
1993:800). I lagen anges också att skolhälsovården främst ska vara före-
byggande samt att varje elev ska erbjudas minst tre hälsokontroller un-
der skoltiden. Elever i behov av särskilt stöd, elevernas fysiska, psy-
kiska och sociala arbetsmiljö samt livsstilsrelaterade hälsorisker, skall 
enligt Socialstyrelsens riktlinjer ses som prioriterade arbetsområden. 
Skolhälsovården rekommenderas att delge sammanställningar av upp-
gifter från hälsosamtal kring psykisk hälsa, inlärning och skolans 
arbetsmiljö till skolans ledning och lärare, för att använda dessa i arbe-
tet med att skapa en hälsofrämjande skola. Individuellt anpassad hälso-
upplysning och tillgänglighet genom öppen mottagning framhålls som 
viktigt för att öka förutsättningarna för att tidigt kunna upptäcka och 
åtgärda hälsoproblem. Skolsköterskornas öppna mottagning beskrivs 
som en ”oas” för elever med svårigheter och problem, där 
skolsköterskan kan bli en viktig stödperson som därmed kan 
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uppmärksamma om en elev riskerar att fara illa enligt socialtjänstlagen 
(Socialstyrelsen 2004).  

Undersökningar av skolsköterskors arbete tyder på att vaccinering, 
hälsokontroller och mottagningsarbete upptar en stor del av deras ar-
betstid (Albinsson m. fl. 1996; Jonsson 1987).10 Skolhälsovårdens ruti-
ner har beskrivits som dåligt anpassade för att kunna bemöta problem 
som psykisk ohälsa, koncentrationssvårigheter, psykosomatiska, bete-
endemässiga och sociala problem (Cernerud, Grundberg & Strandell 
1986; Rydell och Strömblad 1987).  Skolsköterskan bedriver tillsam-
mans med övrig skolpersonal hälsoundervisning i olika former. Skol-
hälsovårdens hälsokontroller och skolans hälsoundervisning såsom den 
normalt bedrivs i svenska skolor har dock litet vetenskapligt stöd för 
insatsernas effekter (Bremberg 2004; Socialstyrelsen 2004). 

Bremberg (2004) menar att skolhälsovården bör förstås som en del 
av elevvården, där ett motiv med verksamheten är omsorg om skolan 
som institution. Författaren pekar bland annat på att skolhälsovården 
traditionellt sett har fått hantera elevers skolfrånvaro, vilket kan förstås 
som ett sätt att skydda skolan mot konflikter. Den (dolda) uppgiften att 
stödja skolan som institution kan, menar Bremberg, hamna i konflikt 
med explicita uppgiften att främja elevernas hälsa.  

Skolsköterskor har sedan professionen infördes under början av 
förra seklet ansetts utföra arbete av social karaktär,11 vad detta innebär 
specificeras dock sällan. En kvalitativ studie av elva skolsköterskors 
upplevelser av sitt arbete visade att skolsköterskorna själva såg sig som 
viktiga kontaktpersoner för eleverna och att de i sitt arbete möter ele-
ver i svårigheter som har få eller inga vuxna lyssnare (Krantz 1998). 
Bremberg (1990) menar att karaktären på de problem som eleverna 
kommer med till skolsköterskan (se vidare nedan) talar för att ”ospeci-
fikt stöd” utgör en av skolhälsovårdens huvudfunktioner samt att elev-
vårdens olika yrkesgrupper är särskilt överlappande när det gäller 
socialkurativt arbete (a.a., s. 16, 178).  

                                                     
10  Variationer mellan olika skolsköterskor har också påvisats, till exempel avseende 

ruppinriktade insatser och samverkan med andra interna och externa aktörer 
(Jonsson 1987) eller mottagningstider och elevkontakter (Bergstrand, Ehnberg & 
Mark 1992; SOU 2000:19). 

11  Se t.ex. Skolverket 1994; SOU 2000:19. 
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Skolpsykologen 

Guvå (2001) analyserar i sin avhandling skolpsykologers arbete utifrån 
ett roll- och systemteoretiskt perspektiv.  I och med övergången från 
regelstyrning till målstyrning av skolans verksamhet, har skolpsykolo-
gen gått från ett strukturellt rolltagande (befattningen skolpsykolog) till 
en målrelaterad systemroll, där funktionen relateras till övergripande 
mål och övrig personal, menar hon:  

Psykologen tilldelas en roll i de fall skolan och dess personal anser 
det nödvändigt att använda sig av denna resurs (Guvå 2001, s. 51). 

I takt med att lärarnas elevvårdande ansvar har vidgats, har skolpsyko-
logerna alltmer börjat se sin uppgift som att hjälpa läraren, en ”lärande-
roll” som har blivit en kompletterande roll i skolpsykologens ”verk-
tygslåda” (a.a., s.166). Hur skolpsykologen väljer att utforma sitt arbete 
är beroende av dennes bild av problemet samt av bedömningen av lära-
rens och skolans förutsättningar att hantera detta.  

Skolpsykologen är en nyckelperson när det gäller bedömningen av 
vilka barn som anses vara i behov av de särskilda stödresurser som 
skolan får tillgång till för vissa grupper av barn, med stöd av lagen om 
särskilt stöd (LSS), alternativt möjlighet att följa särskolans kursplan. 
Guvå menar att psykologen i skolan möter en syn på eleven som var 
grunden till skolpsykologens ursprungliga uppgift att sortera in elever 
till ”rätt” skolform (se nedan om elevvårdens framväxt): 

//…barnet betraktas som en statisk individ. Utveckling ses som 
en biologisk mognadsprocess. Förutsättningar för lärande antas 
vara begåvning och andra funktioner som går att utreda med 
hjälp av metoder som har sin grund i ett annat kunskapspara-
digm än skolans nuvarande (Guvå 2001, s.179). 

Skolpsykologens sorterande roll kvarstår enligt Guvå men handlar idag 
om att bedöma vilka elever som ska avskiljas från den ordinarie under-
visningen.  

Servais (2001) behandlar skolpsykologers arbete med organisations-
utveckling i skolan De hinder som skolpsykologerna möter i detta ar-
bete menar han kan hänföras till skolaktörers bristande kunskaper om 
organisation, höga krav på lärarrollen, försvar mot ångest, det pedago-
giska arvet och den (kommunala) politiska organisationen. Författaren 
drar i avhandlingen slutsatsen att en fristående ställning till skol-
organisationen underlättade elevvårdspersonalens förebyggande arbete. 
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Studierna visar på ett motstånd, framförallt på högstadiet, från lärare 
och skolledare mot att skolpsykologerna skulle arbeta förebyggande 
och med organisationsutveckling. Den traditionella elevvården beskrivs 
tjäna som en social försvarsmekanism för lärargrupperna (a.a., s. 235). 
Analysen att elevvårdspersonalens (här avses främst skolpsykologens) 
traditionella uppgifter har en ångestreducerande funktion görs även av 
Guvå (2001) och Pålhagen (1987).  

En genomgång av internationell forskning om skolpsykologers arbete 
görs av Guvå (2001). Genomgående tycks utredande och sorterande upp-
gifter dominera och samtidigt ifrågasättas från flera håll, medan indirekt 
arbete via skolpersonalen förespråkas (se även Bradley-Johnson & Dean 
2000). I en amerikansk studie (Agresta 2004) spenderade skolpsyko-
logerna nära en fjärdedel av sin arbetstid på att utföra psykologiska 
tester, betydligt mer tid än vad de önskade ägna åt uppgiften.  

Speciallärare och specialpedagoger 

Olika specialpedagogiska inriktningar representerar olika sätt att se på 
och studera den specialpedagogiska verksamheten.12 Skillnaderna har att 
göra med i vilken grad problemen betraktas huvudsakligen som indi-
vidbundna eller knutna till skolan som organisation, och samhället. Det 
förstnämnda perspektivet, nära knutet till psykologisk och biologisk 
forskning, har enligt Nilholm (2003) haft ett dominerande inflytande 
på den praktiska verksamheten. Mer kritisk forskning om specialpeda-
gogik och dess roll i skolan är influerad av ett socialkonstruktivistiskt 
synsätt och ifrågasätter en specialpedagogik som leder till segregering av 
barn som anses avvikande.  

I Sverige ersattes 1990 den tidigare speciallärarutbildningen  med en 
specialpedagogisk utbildning. Medan den förra främst var inriktad mot 
direkt elevrelaterat arbete med fokus på orsaker till handikapp och me-
toder för att bemöta dessa, betonar den senare det indirekta arbetet 
riktat mot, och samarbetet med, andra vuxna (Helldin 1998). Bladini 
(1990) beskriver förändringen av speciallärarens roll som att ha gått 
”från hjälpskollärare till förändringsagent”, vilket också beskriver en 
förändring i det dominerande synsättet på elevers svårigheter och 
specialpedagogens uppgift i skolan (se även Berglund 1995). 

                                                     
12  Se t.ex. Emanuelsson, Persson & Rosenqvist 2001; Haug 1998;  Nilholm 2003. 
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Svårigheter i den nya specialpedagogiska rollen som har beskrivits är 
trycket från omgivningen på direkt elevrelaterade insatser och på att av-
skilja elever från den ordinarie undervisningen, svårigheter förknippade 
med att förena speciallärar- och specialpedagogrollen och att handleda 
sina kollegor, samt med relationen till ledning, lärare och annan elev-
vårdsexpertis (Helldin 1998).  Specialpedagogen hamnar enligt Helldin i 
gränslandet mellan ledning och en ”mystifierad” och ”avskärmad” elev-
vårdsexpertis å ena sidan och ”gräsrötternas” praktiska vardagsarbete å 
den andra, vilket lätt leder till lojalitetskonflikter. Författaren ger 
utifrån sin intervjustudie med specialpedagoger exempel på hur detta 
t.ex. varit för handen då de involverats i personalproblem (a.a.).  

Elevkontakter 

I en studie av skolhälsovårdens arbete konstaterades att antalet elev-
besök till skolsköterskorna i grund- och gymnasieskola motsvarade i 
genomsnitt fyra besök per elev och år och att nästan alla besök initieras 
av eleverna själva (Bergstrand, Ehnberg & Mark 1992). De domine-
rande orsakerna till besöken var i grundskolan enligt skolsköterskornas 
bedömning medicinska (75 procent), Av övriga orsaker var psyko-
sociala den största kategorin (13 procent). Det framgår av resultatet att 
andelen elever som bedömts ha psykosociala problem som anledning 
till sitt besök varierade mycket mellan olika skolor och att gymnasie-
skolans skolsköterskor hade fler elever i förhållande till elevunderlaget 
som bedömdes ha sådana anledningar, än grundskolornas skol-
sköterskor. Författarna kommenterar att de yngre eleverna kan antas 
visa sina psykosociala besvär i somatiska åkommor och att de därför 
oftare registreras som sådana.  

En amerikansk enkätstudie om orsaker till elevers besök hos skol-
sköterskan visade att de vanligaste orsaker som eleverna angav till be-
söken var huvudvärk, infektioner, magont, yrsel och trötthet 
(Schneider m. fl. 1995).13 De elever som angett huvudvärk, yrsel trött-
het eller ingen specifik orsak, hade oftare än andra elever uppgivit att 
även faktorer som sömnsvårigheter, familjeproblem, stress, skol-
problem och depression, låg bakom deras besök. Författarna menar att 
resultaten tyder på att psykosociala problem ofta kan ligga bakom 
                                                     
13  Studien bygger på en enkätundersökning till 186 studenter som besökt skol-

sköterskan i high school.  
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elevers besök till skolsköterskan och att skolsköterskor för att kunna 
bemöta dessa måste gå bakom elevernas uttalade skäl till besöken.  

Skolsköterskan framstår alltså som en resurs som i relativt hög ut-
sträckning nyttjas av eleverna själva för problem i vid bemärkelse. 
Även skolkuratorerna nyttjas av eleverna, medan skolpsykologen 
främst verkar användas av skolpersonalen (Rydell 1988; Stockholms 
stad 1999, 2001). I en enkätundersökning om den särskilda elevvårds-
personalens arbete framgick att i stort sett samtliga skolsköterskor och 
skolkuratorer hade spontana möten och samtal med elever. Det var 
dock endast för 20 procent av skolkuratorerna som detta var den vanli-
gaste formen av elevkontakt, jämfört med 60 procent av skol-
sköterskorna och ingen av skolpsykologerna (Kielo Unho 2002). Skol-
frånvaro framstår som en vanlig anledning till kontakt med skol-
kuratorn (Huxtable & Blyth 2002; Sipilä-Lähdekorpi 2004; Stjernberg 
1996).  I Stockholms stad var hög skolfrånvaro det enskilt vanligaste 
skälet till kontakt med kurator/psykolog läsåret 2000/2001 (Stockholms 
stad 2002). Andra orsaker var störande beteende, kamratsvårigheter, 
inlärningsproblem (främst koncentrationssvårigheter), psykisk ohälsa 
samt social problematik. Sammanställningen visar på könsrelaterade 
mönster i elevernas kontakter med den särskilda elevvårdspersonalen 
och för vilka problem som de blir aktualiserade. Pojkar aktualiserades 
oftare för inlärningsproblem, flickor för problem rörande psykisk 
ohälsa och social problematik. Fler pojkar än flickor aktualiserades 
generellt sett. Det var dock vanligare att flickor själva tog kontakt med 
kurator eller psykolog än pojkar. I gymnasiet kom nästan hälften av 
alla flickor på eget initiativ medan de flesta pojkarna aktualiserades via 
konferenser. Skolkuratorerna hade mest kontakt med äldre elever och 
flickor, medan psykologerna i större utsträckning hade kontakt med 
yngre elever och pojkar (a.a.).  

Lärares elevvårdsarbete  

Tidigare studier har som ovan nämnts pekat på att elevvårdsinsatser 
ofta bygger på lärarnas uppfattning om vad som utgör ett problem. 
Läroplanen ger också lärarna ett stort ansvar när det gäller att definiera 
och formulera problem och stödbehov; rektor har ett särskilt ansvar 
för att ”resursfördelning och stödåtgärder anpassas till den värdering av 
elevernas utveckling som lärare gör” (Lpo 94, s. 19, min kursivering).  
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Flera författare har påtalat brister när det gäller hur lärare arbetar 
med elevvårdsfrågor och deras förutsättningar för sitt elevvårdande 
uppdrag, t.ex. när det gäller konflikthantering, problemanalyser, för-
äldrakontakt och elevsocialt arbete (Ahlstrand 1995; Colnerud & 
Granström 1995; Henricsson 2006; Lärarförbundet och Lärarnas riks-
förbund 2006). 

En avhandling från 80-talets mitt om klassföreståndares inställning 
till daglig elevvård, visade att lärarnas inställning till vad elevvård var 
och hur man arbetade med detta var mycket olika (Björndahl 1984). 
Metoderna var enligt författaren stereotypa, enskilda lärare använde 
samma metoder oberoende av arbetsuppgift och det fanns inget sam-
band mellan handling och målsättning. Undervisningen användes sällan 
för en medveten fostran. Få lärare såg läroplanen som ett styrmedel, 
kunskap om elevvård hämtades i första hand från erfarenhet och från 
kollegor. Lärarna uppgav sällan att svårigheterna kunde bero på dem 
själva, skolorganisationen eller arbetsuppgiften. De tog tag i problem 
när de redan uppstått och ofta i akuta situationer. Den i särklass van-
ligaste handlingen i elevvårdsarbetet var samtal, ofta i ostrukturerad 
form och av utfrågande eller föreskrivande karaktär som inte ingick i 
en medveten planering i arbetet (a.a.).  

Henricsson (2006) visar på att lärarna hade få strategier för att be-
möta problemsituationer i klassrummet, att de strategier som användes 
i förhållande till barn med både utagerande och inåtvänd problematik 
riskerade att bli kontraproduktiva genom att ökad uppmärksamhet 
gavs åt det negativa beteendet. Vidare att barn med inåtvänd problema-
tik och ensamma barn uppmärksammades i liten utsträckning.  

En avhandling om lärares samarbete i arbetslag på grundskolans 
högstadium (Ahlstrand 1995) visade att lärarna själva betonade diskus-
sioner om elevvård i arbetslagens konferenser. Andelen elevvårds-
ärenden som togs upp i de observerade konferenserna var dock relativt 
liten och handlade ofta om frågor av akut karaktär. Problemanalyser 
och åtgärdsförslag gjordes sällan, istället tog varje lärare med sig det 
informationsutbyte som varit till underlag i den egna undervisningen. 
Lärarna ansåg inte att de arbetade med den enskilde lärarens egen 
undervisning, eller långsiktig policy kring undervisning och elevvård. 
De kände sig osäkra när det gällde elevproblem och ansåg att de sak-
nade kompetens för många elevvårdsfrågor. Enligt Ahlstrand saknades 
det för lärarna en koppling mellan undervisning och elevvård, man 
planerade inte undervisningen tillsammans i syfte att hjälpa elever som 
ansågs ha problem. Lärarnas uppfattning om vilka beslut som de kunde 
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fatta inom ramen för arbetslagets konferens varierade. Ahlstrand häv-
dar att lärarna inte var villiga att samarbeta på bekostnad av friheten i 
den egna undervisningssituationen. Mycket samarbete kring elevvårds-
frågor skedde däremot i informella spontana möten, ett samarbete som 
enligt lärarna förutsatte gemensamma grundläggande värderingar.  

Asp Onsjö (2006) visar i sin avhandling baserad på fallstudier av hur 
åtgärdsprogram utarbetas i skolan, att olika arbetslag präglades av olika 
diskurser och att de åtgärdsprogram som utarbetades i skolan (vilket 
huvudsakligen gjordes av lärare och specialpedagoger) i liten utsträck-
ning relaterade problemen till elevernas kontextuella sammanhang. 
Vidare att elevers och föräldrars inflytande begränsades av att betydelse-
fulla beslut ofta redan tagits av skolans personal innan mötet med för-
äldrar och elever ägde rum.  

Ytterligare en studie av lärares diskussioner om enskilda elever i 
klasskonferenser (Cedersund & Svensson 1993) visade på bristande 
problemanalyser och kopplingar mellan problemformuleringar och 
åtgärdsförslag. Problemen beskrevs oftast som individuella egenskaper 
hos eleverna och man såg sällan problemen ur elevernas perspektiv. 
Innehållet i klasskonferenserna handlade främst om betyg och närvaro.  

Colnerud & Granström (1995) beskriver lärares problem med att 
formulera mål och syfte med planerade åtgärder som en återkommande 
svårighet i skolan och hävdar att lärarna saknar teoretiska verktyg och 
ett ”metaspråk” för att lyfta problem och föra diskussioner om orsaker 
bakom elevers problem och koppla dessa till skolans organisation möj-
ligheter till åtgärder. Med ett ”metaspråk” avser författarna ett språk 
som hjälper yrkesutövarna att göra teori av praktiken, ett språk som 
används på ett reflekterande och analyserande sätt (a.a.).  

I flera studier kommenteras att inställningen till och förutsätt-
ningarna för elevvårdsarbete skiljer sig mellan lärare på grundskolans 
olika stadier (Björndahl 1984; Lundén & Näsman 1980; Servais 2001; 
Stenelo 1988; Zetterblad 1988). Skillnaderna kan handla om olika in-
ställningar till och förutsättningar för samarbetet mellan lärarna, synen 
på elevvårdspersonalens roll och på eleverna. På de lägre stadierna tycks 
lärarna mer positivt inställda till samarbete med varandra och till att 
utnyttja elevvårdspersonalen för konsultation och handledning medan 
lärarna på de högre stadierna har beskrivits som mer traditionella i sitt 
arbetssätt. Skillnaderna har delvis kopplats till en stark tradition av en 
ämnesbaserad organisation på de högre stadierna.  



Kapitel 2 

 42

Skolledningen 

Med decentraliseringen av skolans styrning ökade betoningen på ledar-
skapet i skolorna. Forskare har pekat på att kommunaliseringen av 
skolan och övergången från regel- till mål- och resultatstyrning har 
inneburit förändrade krav på skolans ledning (Svedberg 2000). Enligt 
Nytell (1995) innebär rektors resultatansvar att denne måste rikta sitt 
arbete mot den pedagogiska verksamheten, vilket i praktiken görs i 
ringa grad i svenska skolor. Rektorers arbete domineras istället av upp-
gifter som rör ekonomi, organisation och administration (Berg m.fl. 
1999; Nestor 1995). Rektorernas påverkansmöjligheter över resurserna 
har minskat, vilket har beskrivits innebära ett hot mot rektorernas 
legitimitet i skolan (Löfqvist 1999). Som tänkbara förklaringar till att 
rektorer inte ägnar så mycket tid åt pedagogiskt ledarskap som de själva 
ändå uttrycker att de önskar, har framförts att de saknar legitimitet från 
lärarna för denna uppgift, att rektorerna själva oftast rekryteras från 
den egna kåren och att de kan hamna i konflikt med kommunal-
politiska krav på rektorsrollen (Nestor 1995; Nytell 1995, Svedberg 
2000). Enligt Berg m.fl. (1999) råder ett ”osynligt kontrakt” mellan 
lärare och skolledare som innebär att skolledarna måste anpassa sig till 
den dominerande kulturen vid en specifik skola, vilket som regel inne-
bär att de i liten utsträckning ”blandar sig i” varandras verksamhet.  

I elevvårdsutredningen (SOU 2000:19) konstateras att det ofta sak-
nas en särskild verksamhetsledare för elevvården. När det finns en så-
dan är det vanligen antingen en biträdande rektor eller en verksamhets-
chef för ett elevvårds- eller resursteam. Rektors engagemang beskrivs 
som betydelsefullt för elevvårdsarbetet genom att det kan påverka 
vilken status, prioritet och möjlighet till inflytande som ges för elev-
vårdsverksamheten.  

Samverkan mellan olika aktörer 
Samverkan har idag blivit något av ett honnörsord (Bergmark & 
Lundström 2005a). Inte minst gäller detta för skolans område. Sam-
verkan mellan den särskilda elevvården och övrig skolpersonal, mellan 
skola och föräldrar samt samverkan mellan olika verksamheter och 
myndigheter kring i synnerhet barn i riskzon, betonas i styrdokument, 
av forskare och i den allmänna samhällsdebatten.  
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Ett flertal tidigare utredningar och rapporter pekar enligt elevvårds-
utredningen på brister i samverkan mellan skolan och andra samhälls-
organ samt mellan elevvårdspersonal och skolans övriga personal (SOU 
2000:19). Helldin (1998) visar i sin studie att samarbete inom elevvården 
ofta upplevs som svårt av den särskilda elevvårdspersonalen (här främst 
representerade av speciallärare och specialpedagoger). Synen på sam-
arbete präglas enligt författaren av en syn på kunskap som kan beteck-
nas ”pusselideologi” – där olika yrkesgruppers kunskaper förväntas 
passa ihop med olika ”bitar”. Detta innebär att man vill hålla sig till 
sina egna kunskapsområden och att man inte vill klampa in på var-
andras revir, samtidigt som det inte råder några tydliga gränser mellan 
olika yrkesgruppers elevvårdande funktioner (a.a., s. 99). I Lundén & 
Näsmans fallstudie (1980) karaktäriserades relationen mellan hög-
stadiets lärare och elevvårdspersonal av ömsesidig skepticism. Elev-
vårdsutredningens författare drar utifrån sin egen kartläggning14 slut-
satsen om skolans inre samarbete, att elevvården (den särskilda elev-
vårdspersonalen) nu som tidigare utgör ”ett särskilt spår” inom skolan, 
där kuratorer och psykologer är ”några man kallar in eller lämnar över 
till när det gäller enskilda ärenden” (SOU 2000:19, s. 89). Organiserad 
och systematiserad samverkan mellan skolan och andra verksamheter 
eller myndigheter förekom sällan. Den mest organiserade och frekventa 
samverkan var den mellan skolhälsovården och barnhälsovården, samt 
träffar mellan polis, olika ungdomsenheter och skola, medan sam-
arbetet med socialtjänsten framstod som beroende av individuella rela-
tioner till olika tjänstemän. 

Frågor kring sekretess, brist på feed-back och organisatoriska för-
hållanden såsom personalomsättning, brist på resurser och omorganise-
ringar beskrivs ofta ligga bakom samarbetssvårigheter mellan skola och 
socialtjänst. Samtidigt har studier också visat att sekretessfrågan inte 
behöver utgöra ett avgörande hinder för samverkan då denna oftast kan 
lösas genom att samtycke ges från berörda individer (Lundgren & 
Persson 2003; Sundell & Flodin 1997). Börjesson & Palmblad (2003) 
problematiserar synen på god samverkan som lika med stor frihet att 
experter emellan tala om de individer som de bedömt vara problema-
tiska. De beskriver samverkan som ”skvallrets byråkratisering” och ser 
den ökade betoningen på samverkan som ett sätt att öka kontrollen 
över barnen.  Wiklund (2006) problematiserar samverkan ur ett annat 
                                                     
14  Kartläggningen baserades på intervjuer med företrädelsevis kommunledning i sju 

kommuner samt företrädare för 14 skolor.   
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perspektiv då han visar på att mer samverkan mellan skola och social-
tjänst inte tycks leda till fler anmälningar till socialtjänsten, samtidigt 
som samverkan ofta lyfts fram som betydelsefullt för att kunna identi-
fiera barn som riskerar att fara illa i ett tidigt skede.  

Lundgren & Persson (2003) menar att det råder ett ojämbördigt 
partsförhållande mellan skolan och andra myndigheter eftersom det 
oftast är skolan som efterfrågar de andra instansernas kompetens och 
sällan det omvända och att det beroendeförhållande som skapas utgör 
ett hinder för en effektiv samverkan. Samverkande verksamheter såsom 
socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin präglas, menar för-
fattarna, av en reaktiv verksamhetskultur där man på grund av ett hårt 
tryck mot verksamheten upplever sig tvingad att prioritera ”köande” fall.  

Samverkan mellan hem och skola betonas i skolans styrdokument. 
Föräldrasamverkan har visat sig variera beroende av föräldrarnas social-
grupp/bostadsområdets socioekonomiska status (Ribom 1993). Lundén 
& Näsman (1980) fann att skolpersonalen ofta hade en negativ syn på 
föräldrarna, vilket av författarna tolkas som ett tecken på mytbildning 
skapad på grund av bristande kontakt mellan skola och hem. Oenig-
heter mellan skola och hem är enligt en studie av Myndigheten för 
skolutveckling (2005) oftast större kring elever med beteendeproble-
matik. Enligt Skolverkets attitydundersökningar önskar föräldrar i 
högre utsträckning kunna påverka vilket stöd de egna barnen får (Skol-
verket 2004a). Viktiga former för samverkan med föräldrar är arbetet 
med att utarbeta åtgärdsprogram (där elev och föräldrar skall ges möj-
lighet att delta), skolans utvecklingssamtal samt elevvårdskonferensen, 
där beslut bereds och/eller fattas kring särskilda åtgärder. Asp Onsjös 
studie (2006) av hur åtgärdsprogram utarbetas i skolan visar att skol-
personalen som regel förbereder en gemensam syn på problem och 
åtgärder innan mötet med föräldrar och elever på ett delvis dolt sätt och 
att dialogen med dem därmed riskerar att bli ett spel för gallerierna. 
Elevvårdskonferensen som form har kritiserats för att vara stel och 
formell. ”I sin sämsta form”, skriver elevvårdsutredningens författare, 
”är elevvårdskonferensen en straffande åtgärd från skolans sida när en 
elev är besvärlig för lärarna” (SOU 2000:19., s. 112). Hjörne (2006) be-
skriver elevvårdskonferensen som en arena för en retorisk kamp mellan 
föräldrar och skolpersonal, där föräldern i hennes studie från början 
motsatte sig att hennes son skull utredas för eventuell neuropsykiatrisk 
diagnos, men blev övertalad av skolpersonal och elevvårdsexperter. 
Hofvendahl (2006) har gjort en samtalsanalys av lärares möten med 
föräldrar och elever i s.k. utvecklingssamtal (tidigare kvartssamtal), 
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vilken bland annat visar att lärarnas agerande ger föräldrar och elever 
liten möjlighet att lyfta egna frågor och funderingar i dessa samtal.    

Elevvårdspersonalens organisering 
Idag betonas vikten av att den särskilda elevvården är en integrerad del 
av skolans verksamhet, i bemärkelsen att kunna påverka skolan som 
system. Den särskilda elevvårdspersonalens kompetens förväntas kunna 
användas i arbetet med att skapa en hälsofrämjande miljö i skolan och 
genom indirekt stöd via lärarna bidra till att dessa ska bli bättre rustade 
för att själva kunna förstå och möta elever i svårigheter. Det tycks allt-
mer vanligt förekommande med särskilda resursenheter där skolans 
elevvårdspersonal centraliseras och arbetar mer eller mindre fristående i 
förhållande till skolan i övrigt. Motiv bakom denna omstrukturering 
sägs bland annat vara att förstärka en kommuns specialistkompetenser 
och att ge kollegialt stöd till den särskilda elevvårdspersonalen. Om-
organiseringen har också skett i nedskärningstider och kan tolkas som 
ett sätt att effektivisera arbetet och spara pengar (Skolverket 1998; SOU 
2000:19). Elevvårdsutredningens författare skriver angående bildandet 
av centrala resursenheter att det för många ”elevvårdare ”måste framstå 
som en lösning på problemen med en situationsstyrd arbetssituation att 
få ingå i en fungerande arbetsgrupp med klara riktlinjer och ramar för 
det egna arbetet” (SOU 2000:19, s. 91). Särskilda resursenheter med en 
egen ledningsbefattning har visat sig ha bättre strukturer för 
dokumentation, uppföljning och utvärdering (a.a.). 

Samtidigt med denna omstrukturering tycks traditionell elevvård i 
bemärkelsen direkt individrelaterat arbete ersättas av extern konsulta-
tion och handledning till lärarna (Andersson m.fl. 2002; Berglund 1995; 
Löfqvist 1999; SOU 2000:19). Detta kan dels förstås som ett försök att 
effektivisera resursanvändningen men också mot bakgrund av skol-
politiska ambitioner att skapa en inkluderande skola, där elevvårds-
personalen genom att i första hand arbeta stödjande och förändrande i 
förhållande till basverksamheterna förväntas kunna undvika att barn 
segregeras och blir föremål för stämplande specialistbehandling ”i 
onödan”. I Skolverkets nationella kvalitetsgranskning kommenteras att 
elevvårdspersonalen i de centrala resursenheterna ofta hade uttalad 
önskan att arbeta förebyggande och handledande gentemot lärarna, 
medan skolledare och lärare istället önskar insatser för enskilda elever 
(Skolverket 1999a). Risker som har påtalats med den centraliserade 
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elevvården är att elevvårdspersonalens tillgänglighet för lärare och 
elever minskar, minskad skolkännedom hos elevvårdspersonalen samt 
senare insatser (Berglund 1995; Skolverket 1998, 1999b; SOU 1998:31; 
SOU 2000:19).  

Omfattning och fördelning  
av elevvårdsresurser  

Av avhandlingens inledning framgår att det för det första finns svårig-
heter med att få fram tillförlitliga uppgifter om elevvårdsresurser på 
kommunnivå och för det andra att det inte kan tas för givet att 
skolorna i en kommun är homogena när det gäller elevvårdens resurser 
och organisering. Offentlig statistik saknas om tillgången till elevvårds-
resurser på skolnivå. Skolverket presenterar årligen statistik över kom-
munernas skolkostnader, där elevvård ingår som en post. I posten ingår 
kostnader för skolläkare, skolsköterskor, skolkuratorer och skol-
psykologer. Mellan 1995 och 1997 minskade elevvårdskostnaderna 
kraftigt. Därefter har elevvårdskostnaderna per elev ökat något men var 
2004 fortfarande lägre än i 90-talets början. Definitionen av denna post 
ändrades dock 1995. I relation till läromedel, undervisning, skol-
måltider, skolskjuts och lokaler, utgör elevvården den minsta kostna-
den i skolornas budget (Skolverket 2005b). Vart tredje år redovisar 
Skolverket även offentlig statistik på antalet årsarbetare av elevvårds-
personal på riksnivå i kommunala och fristående grund- och gymnasie-
skolor, antalet elever per årsarbetare samt spridningsmått. Antalet års-
arbetare av skolläkare, skolkuratorer och skolpsykologer i kommunala 
skolor minskade mellan år 1994 och 1997.15  Därefter ökade de igen, 
både i antal årsarbetare och i relation till elevunderlag. Skolkuratorerna 
tillhör de som ökade mest medan omfattningen av skolsköterskor är 
mer jämn med en liten ökning de senaste åren. Spridningen är stor 
inom samtliga yrkeskategorier räknat på elever per årsarbetare (Skol-
verket 2004b). Vid 90-talets början uppskattades antalet skolkuratorer 
till cirka 1500 (Andersson m.fl. 2002).  

Stora variationer i kommunernas elevvårdskostnader har konstate-
rats och variationerna har ökat under 90-talet i samband med den ökade 
                                                     
15  Fristående grund- och gymnasieskolor hade en högre andel elever per årsarbetare 

för kuratorer och psykologer, medan omvänt förhållande rådde för skolläkare. Av-
seende skolsköterskorna var andelen årsarbetare ungefär lika (Skolverket 2004b).  
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decentraliseringen av skolans styrning (Bergmark 2001). I mitten av 80-
talet genomförde Skolöverstyrelsen två rikstäckande kartläggningar 
över hur mycket landets kommuner budgeterat för skolsköterska, skol-
läkare, skolpsykolog och skolkurator. Ett huvudresultat av kartlägg-
ningen var att studien klart visade på stora skillnader i satsningar på 
elevvårdspersonal i olika kommuner, vilket också bekräftas i en senare 
studie (Jonsson 1990). 

I Skolöverstyrelsens kartläggning saknades det psykologer respek-
tive kuratorer i 16 respektive 14 procent av kommunerna, medan skol-
sköterskor och skolläkare fanns i så gott som samtliga kommuner. När 
det gällde elevernas tillgång till skolkurator ökade denna på de högre 
stadierna, medan omvänt förhållande rådde för skolpsykolog (Jonsson 
1987). Denna resursfördelning - att skolorna som regel verkar ha till-
gång till skolsköterska medan tillgången till kurator respektive psyko-
log är mer varierande och följer skolornas stadieindelning som ovan - 
bekräftas i flera studier (Sundell & Colbiörnsen 1996; Skolverket 1992, 
1999b). Skolpsykologer är enligt en studie av Skolverket de bland den 
särskilda elevvårdens yrkesgrupper som i första hand drabbas av ned-
skärningar, därefter kuratorer. Undersökningen tyder även på att kura-
torer och psykologer tycks användas som utbytbara med varandra 
(Skolverket 1992). 

Analyser av variationer i resurstillgång 

Jonsson (1987) påvisade ett samband mellan antalet elever per skol-
kurator och kommunernas tätortsgrad, där tätortskommuner hade mer 
kuratorsresurser i förhållande till antal elever. Ett försök att förklara 
skillnader i elevvårdsresurser på skolnivå i Stockholm har gjorts av 
Sundell & Colbiörnsen (1996). De variabler som användes i studien 
(antal elever, elever per skolpersonal, antal stadier, fortbildnings-
resurser, sociala närmiljö, svenska-2 resurser och kommunal/privat 
skola) kunde dock inte förklara skillnaderna mellan (de drygt 20) 
skolorna. I övrigt har analyser av variationer när det gäller elevvårds-
resurser inte stått att finna. Skolverket analyserade i en rapport skillna-
der i kommunernas totala kostnader för grundskolan som helhet 1993, där 
elevvård endast utgör en av flera poster (Skolverket 1996). De fem va-
riablerna invånardistans (befolkningstäthet), andel barn med utlands-
född förälder, politisk majoritet, skolstorlek och skattekraft, förklarade 
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i analysen tillsammans ca hälften av variationerna av kommunernas 
skolkostnader, exklusive kostnader för lokaler och skolskjutsar.  

Skolan som politiskt styrd  
organisation och institution  

Formellt sett är skolan – och därmed elevvården - en politiskt styrd 
verksamhet. Politiska beslut bestämmer de ekonomiska ramarna för 
skolans verksamhet, lagar, effektivitetskrav och kontrollsystem. Beslut 
om att genomföra en nioårig grundskola gemensam för alla barn fatta-
des 1962 (Isling 1980). Centraliseringen av skolans styrning var då ett 
viktigt instrument för att skapa och få kontroll över den nya skolan 
och dess inflytande över barns socialisering i samhället. De tre senaste 
decennierna har skolans styrning successivt decentraliserats, samtidigt 
som det politiska intresset för att kontrollera skolornas utveckling och 
elevernas prestationer har ökat (Husén m.fl. 1992; Lidström & Hudson 
1995; Lindensjö & Lundgren 1986).  Kommunerna är idag fullt an-
svariga för att utforma sin skolverksamhet. Det har skett en ökning av 
privata inslag och konkurrensutsättning mellan skolor (Englund 1996). 
Förändringarna har kopplats till samhälleliga förändringar såsom re-
sursbrist och styrningssvårigheter, samt till en växande medelklass 
(Lidström & Hudson 1995) och har beskrivits som ett utbildnings-
politiskt systemskifte (Englund 1996). Berg m.fl. (1999) menar att den 
svenska skolan i sin institutionella värdebas har gått från målet 
”equality” (skolan ska bidra till ökad jämlikhet) till ”equality of oppor-
tunities” (erbjudande av lika, formella, möjligheter), där frågan om jäm-
likhet har hänskjutits till kommunerna (a.a., s. 211-218). 

Skolan har varit föremål för mycket forskning som politisk styrd 
verksamhet med frågor om vad som styr skolan som organisation och 
om hur politiska beslut påverkar verksamheten (vanligen statsveten-
skaplig, pedagogisk eller sociologisk forskning). Genomgående betrak-
tas skolan som svårstyrd och trögföränderlig, mer påverkad av skolans 
organisatoriska karaktär, institutionella faktorer, lokala skolkulturer 
och ”skolkoder” än av formella riktlinjer och rationella styrformer (se 
t.ex. Arfwedsson m.fl. 1979; Arfedsson 1983; Berg m.fl. 1999; Berg 
2003; Löfqvist 1999; Odin & Åhs 1985; Sannerstedt 1988). När man 
pratar om skolan som institution avses vanligen att skolan som etable-
rad samhällelig inrättning är starkt präglad av institutionaliserade 
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värden, normer, handlingsmönster och kognitiva strukturer. En studie 
av verksamhet som sker inom skolans organisation bör därmed ta hän-
syn till skolans institutionella karaktär.  

Skola och elevvård i ett 
konfliktperspektiv 

Flera författare har pekat på att skolan som institution har ”dolda funk-
tioner” såsom sortering, förvaring, reproduktion och disciplinering 
vilka tjänar det rådande skol- och samhällssystemet.16 Det är tämligen 
vanligt att skolan beskrivs utifrån ett konfliktperspektiv, där olika 
aktörers intressen betonas. Berg m.fl. (1999) hävdar att det handlings-
utrymme som den decentraliserade resultat- och målstyrda skolan 
lämnar, blir föremål för en maktkamp mellan olika aktörer. Man kan 
fråga sig om det finns någon annan arena som har en sådan politisk 
laddning för så många, som skolan. Skolan är en viktig arena för socia-
liseringen in i det rådande samhällssystemet. Skolans verksamhet 
präglas av den i samhället rådande synen på kunskap, värden, individ 
och samhälle och blir därmed gärna en politisk tvistefråga (inte minst 
har detta kunnat märkas i de senaste valrörelserna).   

Skolan är också en tvångsorganisation. Skolplikt har förekommit i 
Sverige sedan slutet på 1800-talet och är nioårig sedan 1950 (Richardson 
1999). Berg (2003) påpekar det anmärkningsvärda i att elevinflytande i 
skolan berörs i ett antal styrdokument och utredningar utan att sättas i 
samband med skolplikten. Skolplikten kan leda till att eleverna upp-
fattar skolan som en förvaringsplats (Persson 2003). När det gäller 
elever som anses behöva någon typ av särskilda åtgärder blir spän-
ningen mellan skolan som plikt och förmån än tydligare (Börjesson & 
Palmblad 2003).  

Bremberg (2004) menar att elevvården kan förstås som ett konflikt-
förebyggande instrument som skyddar skolan mot öppna konflikter 
orsakade av skolplikten (se även Sjöberg 2003). Flera forskare har be-
skrivit den särskilda elevvårdspersonalen som en slags ångest-
reducerande lärarservice.17 Att underlätta för lärarnas undervisning och 

                                                     
16  Se till exempel Broady 1981; Bourdieu & Passeron 1977; Foucault 1987. 
17  Se t.ex. Guvå 2001; Lundén & Näsman 1980; Pålhagen 1987; Servais 2001. 
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skydda skolan som organisation, kan mot denna bakgrund tänkas vara 
viktiga ”dolda” uppgifter för den särskilda elevvården.  

Skolan som klinisk miljö 
Börjesson (1997) beskriver skolan som en klinisk miljö där barns svårig-
heter ”upptäcks” med anledning av att skolan kräver vissa sätt att fun-
gera. De ”särskilda” behoven står alltid i relation till de som anses nor-
mala. Med detta socialkonstruktivistiska synsätt är det inte skolbarnens 
personlighet som motiverar särskilda åtgärder utan deras klienttill-
hörighet, kategoriseringar som konstrueras i specifika sammanhang och 
historiska epoker.  

Lundgren (2006) menar att den pedagogiska praktikens föreställ-
ningar om normalitet och avvikelse blir en blind fläck som i sig innebär 
en risk för enskilda elever i och med att eleverna görs till objekt och 
låses fast i diskursiva föreställningar om dem. De blir bärare av för-
äldrarnas och skolpersonalens föreställningar om svårigheter/avvikelser 
(som kan vara sinsemellan olika).  

Den dominerande synen på hälsa och normalitet påverkas av social-
politiska och samhälleligt förankrade normer och föreställningar (se 
t.ex. Lindqvist 1998, Piuva 2005). I de processer där problem konstrue-
ras, kan olika aktörer ha olika perspektiv och olika möjligheter till in-
flytande. Enligt Conrad & Schneider (1992) utgör barn en särskild 
”riskgrupp” för medicinska orsaksförklaringar, då de per definition 
oftast förknippas med oskuld (medan äldres normbrott istället ofta de-
finieras som kriminalitet). Medicinska/biologiska problemdefinitioner 
har också beskrivits som särskilt gångbara i skolan över tid (Börjesson 
1997; Hellblom-Thibblin 2004). 

Tidigare studier visar på tydliga klass- och könsrelaterade mönster 
när det gäller vilka elever som får stödinsatser i skolan och som 
kommer i kontakt med den särskilda elevvårdspersonalen. Detta kan 
utifrån ovanstående förstås utifrån hur pojkar och flickor från olika 
socialgrupper (och deras föräldrar) lever upp till den av skolan definie-
rade normaliteten. 
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Skolan som social arena 
Engelska och amerikanska studier har visat på att elevers prestationer, 
självuppfattning och beteende i skolan hänger samman med skolornas 
sociala klimat, likväl som med faktorer kopplade till socialgrupp och 
intelligens (Brookover m.fl. 1979; Mortimore m. fl. 1988; Rutter m.fl. 
1979). Ett gott klimat karaktäriserades enligt Brookover m.fl. (a.a.) av 
att eleverna upplevde kontroll och möjlighet att påverka sina resultat, 
att lärare och skolledning förväntade sig att eleverna skulle klara av 
skolarbetet och att bra arbete belönades. Vidare att lärarnas och skol-
ledningens förväntningar var tydliga för eleverna samt att segregering 
och nivågruppering var sällsynt. Till det sociala klimatet räknas bland 
annat lärares, skolledningens och elevernas förväntningar, normer och 
krav (a.a.). Även svenska studier har visat på resultat i samma riktning 
(Grosin 2004; Hagquist & Starrin 1994). De vuxnas förväntningar och 
krav ser enligt Grosin (1985) ut att vara en determinerande faktor för 
det pedagogiska och sociala klimatet i skolan.  

En god hälsa ses i allt större utsträckning som en förutsättning för 
lärande, vilket innebär en sammanflätning mellan skolans undervisande 
och elevvårdande uppdrag. Goda relationer till skolans vuxna och i syn-
nerhet till lärarna, samt stöd till eleverna i att utveckla förmågan att eta-
blera och behålla goda relationer till andra, betonas i arbetet för att 
skapa en hälsofrämjande skola (Nilsson & Sandström 2001; Ogden 
1993; Persson & Svensson 2005; SOU 2000:19). Studier om hur skolans 
problemelever ser tillbaka på sin skoltid visar att eleverna inte kopplade 
skolmisslyckanden till kognitiva brister utan till upplevelser av att vara 
avvikande och att relationen till lärarna var central. De före detta 
elevernas berättelser präglades av känslor av skam, förnedring, besvikel-
ser, värdelöshet, stigmatisering och liknande (Henricsson 2004, Jönsson 
1999). Positivt erkännande och nära relationer till någon vuxen utanför 
familjen har visat sig vara särskilt viktiga som skyddande faktorer för 
barn som växer upp i disharmoniska familjer (Lagerberg & Sundelin 2000).  

Sammanfattning 
Förvånansvärt lite intresse har ägnats åt elevvård som organisation och 
skolans sociala arbete. Av den ”elevvårdsforskning” som finns framstår 
skolornas elevvårdsarbete som starkt präglat av den lokala och institu-
tionella omgivningen. Den särskilda elevvårdspersonalen kan sägas ha 
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förväntningar på sig att på olika sätt stödja skolan som institution (där 
lärare och skolledning ofta är betydelsefulla aktörer), omgivande för-
väntningar som kan hamna i konflikt med uppgiften att ge eleverna stöd.  

Skolkuratorns roll i skolan är i princip outforskad i Sverige. Utifrån 
de studier som gjorts tycks arbete kring enskilda elever och konflikt-
hantering vara centrala uppgifter för skolkuratorerna, vilka också för-
väntas ge stöd till lärare och stå för kontakter mellan hem, skola och 
externa instanser. Elevers skolfrånvaro kan betraktas som ett typiskt 
skolsocialt problem. Skolsköterskan framstår som en resurs som i hög 
grad utnyttjas av eleverna, medan psykologens arbete däremot huvud-
sakligen riktas mot och används av skolans personal för konsultation 
och utredningar av enskilda elever. Specialpedagogen har en särskild 
ställning inom elevvården som specialist med samma grundutbildning 
som lärarna och oftast även skolledningen. Gränsdragnings- och 
lojalitetsproblematik kan därför tänkas vara särskilt påtagliga i för-
hållandet mellan dessa yrkesgrupper. Liksom för skolkuratorer och 
skolpsykologer har det skett en ökad inriktning mot att stödja lärarna i 
deras elevvårdsarbete, vilket därmed också innebär ett närmande mellan 
de olika elevvårdsexperterna.  

Den särskilda elevvårdspersonalens inriktning och organisering 
framstår som en omdiskuterad fråga, både i Sverige och internationellt. 
Organiseringens betydelse för det elevvårdande arbetet har dock i liten 
utsträckning adresserats i tidigare forskning. Trots att samverkan fram-
hålls starkt i styrdokument och i den allmänna debatten, finns få kart-
läggningar av omfattningen av och karaktären på skolornas externa 
samverkan samt hur detta är kopplat till olika aktörer inom skolan. De 
organisatoriska och institutionella ramarna för det inre samarbetet och 
samarbetet mellan skola och föräldrar är också relativt outforskade 
områden.  

Tillgänglig offentlig statistik om elevvårdsresurser finns på kommun-
nivå, inte för enskilda skolor och den säger ingenting om på vilket sätt 
eller i vilken form resurserna finns tillgängliga. Uppgifter om resurser 
på kommunal nivå kan avse resurser lokaliserade i en central 
resursenhet medan det hypotetiskt kan saknas resurser helt lokalt på en 
enskild skola i samma kommun. Det saknas också kunskap om hur 
olika professioner i elevvårdsarbetet prioriteras i förhållande till var-
andra. Kompenseras mindre förekomst av en profession av mer av en 
annan? Eller kan man tala i termer om elevvårdssatsande skolor och i så 
fall, vad karaktäriserar skolor med mycket respektive lite resurser? De 
studier som gjorts om elevvårdsresurser tyder på stor variation mellan 
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olika kommuner och skolor.  Endast en mindre studie har enligt min 
kännedom försökt förklara denna variation (Sundell & Colbiörnsen 1996).  

Vid genomgången av forskning kring skola och elevvård framträder 
några perspektiv som jag anser det är viktigt att ta hänsyn till i en 
studie av skolornas elevvårdsverksamhet. För det första skolans institutio-
nella karaktär, vilken innebär att skolans och elevvårdens verksamhet 
kan antas vara präglad av institutionaliserade föreställningar och aktivi-
teter som kan vara mer eller mindre löst kopplade till den formella 
organisationen. För det andra bör det anses rimligt att utgå från antagan-
det att olika aktörer kan ha olika intressen när det gäller elevvårdens 
utformning och att elevvården kan vara effektiv i någon(s) bemärkelse 
även om den inte lever upp till sina formella mål. Detta inbegriper 
också ett antagande om att det kontinuerligt pågår en slags kamp om 
hur den praktiska verksamheten ska utformas. En tredje aspekt som en 
studie av skolans elevvård bör ta hänsyn till, är att de som är föremål 
för verksamheten är tvingade till rollen som elev och därmed också till 
objekt i den ”kliniska miljö” som skolan utgör. De barn som definieras 
som problematiska i någon bemärkelse och blir föremål för elevvårdens 
insatser, kan förstås som barn vilka inte lever upp till en av skolan defi-
nierad normalitet.  Forskning tyder för det fjärde på att skolans sociala 
klimat och relationen mellan elever och lärare har en betydelsefull roll 
för elevers skolresultat och självförtroende, i synnerhet för elever som 
växer upp med svåra hemförhållanden. Som elevernas närmaste repre-
sentanter för skolans organisation har lärarnas bemötande en stor be-
tydelse för elevernas upplevelse av skolan. Elevvårdspersonalens roll 
när det gäller att arbeta med relationen lärare – elev är i detta samman-
hang central.  
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3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

 
Analysen av avhandlingens empiriska material har skett med en 
organisationsteoretisk referensram, främst bestående av så kallad ny-
institutionell organisationsteori och med utgångspunkt i de specifika 
organisationer som människobehandlande organisationer utgör och de 
villkor som är förenade med sådana organisationer (Hasenfeld 1983). 

Nyinstitutionalismen som skolbildning inom organisationsanalysen 
uppkom som en kritisk reaktion mot ett tidigare rådande rationalistiskt 
perspektiv på organisationer (Johansson 2002). Nyinstitutionell organi-
sationsteori är influerad av Berger & Luckmans (1991/1979) syn på vår 
uppfattning av världen som socialt konstruerad. Inom den nyinstitu-
tionella teoribildningen förstås organisationer som öppna system, vilka 
interagerar med och är beroende av en omgivning. Organisationen ana-
lyseras inte bara utifrån hur de fungerar i förhållande till målsättningar 
utan hänsyn tas också till vad organisationen gör för att överleva som 
organisation.  

Inom forskning i socialt arbete kombineras ofta nyinstitutionell 
teori med andra analytiska perspektiv (Johansson & Grape 2006). En 
organisationsteoretisk skolbildning som har inspirerats av den ny-
institutionella teorin, är den om ”gräsrotsbyråkrater” (”street-level 
bureaucrats”, Lipsky 1980). Här fokuseras den personal som i de 
människobehandlande organisationerna står för den huvudsakliga kon-
takten med organisationens klienter samt villkoren för deras arbete.18  
Klientbegreppet kan överfört till skolan i första hand avse eleverna och 
deras föräldrar. Teoretiskt sätt kan dock även lärarna betraktas som 
”klienter” till den särskilda elevvårdspersonalen. Jag har valt att 
komplettera det nyinstitutionella perspektivet med det om gräsrots-
byråkrater, både med avseende på elevvårdspersonalens roll i för-
hållande till lärarna som gräsrotsbyråkrater och som den särskilda elev-
vårdens ”klienter”. Utöver det anläggs även ett maktperspektiv på 
materialet, främst utifrån relationen mellan företrädare för skolan och 
eleverna/deras familjer i situationer som är centrala då beslut om sär-
skilda åtgärder fattas.  
                                                     
18  Nära knutet till begreppet gräsrotsbyråkrati är forskning om det sociala arbetets 

professioner, se t.ex. Dellgran & Höjer 2000; Berglind & Pettersson 1980.  
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Organisationer och institutioner 
En första viktig distinktion är den mellan organisationer och institu-
tioner. För båda begreppen saknas allmänt vedertagna definitioner och 
ibland används de för att beteckna samma sak. Inom organisations-
teorin brukar man dock göra en åtskillnad mellan begreppen. 

Organisationer 

Med organisationer avses vanligen konkreta aspekter, såsom formella 
sammanslutningar av specifika aktörer. Grunden för alla organisationer 
är enligt Ahrne (1990) tillhörighet, kollektiva resurser, regler och kon-
troll. Medlemskapet är organisationens ”kitt”, som kan vara förenat 
med olika villkor. Att tillhöra en organisation innebär också att man 
förväntas anpassa sig till förväntningar och beslut inom organisationen. 
Organisationer utövar någon form av kontroll över sina medlemmar i 
syfte att samordna aktiviteter. De kollektiva resurser som organisationen 
besitter utgör dess maktbas där en vanlig sådan är betalningsmakten i 
organisationer som baseras på lönearbete (Ahrne 1990, 1994, 1999).  

Institutioner 

I vardagsspråk kan institution betyda samhälleliga inrättningar av olika 
slag. I ett samhällsvetenskapligt sammanhang förknippas begreppet 
emellertid vanligen med regler, rutiner, föreställningar och normer. 
Organisationer har liknats vid samhällets ”spelare” och institutionerna 
vid dess spelregler (North 1990). Organisationer kan således handla, till 
skillnad från institutioner (Ahrne & Hedström 1999, s.7). Scott de-
finierar institutioner som bestående av ”cognitive, normative, and 
regulative structures and activities that provides stability and meaning 
to social behavior” (Scott 1995, s. 33). Scott menar att alla organisationer 
är institutionaliserade i någon bemärkelse och att institutionaliseringen 
kan framträda i olika former. Han skiljer på tre olika aspekter av en 
institution: Regulativa (uttalade regler, lagar och sanktioner) normativa 
(värden och normer, roller, förväntningar, social kontext) och kogni-
tiva (symboliska system, kulturella regler, scripts, socialt konstruerade 
typer och kategorier som skapar en gemensam referensram). Dessa 
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aspekter kan vara olika framträdande inom olika organisationer och 
betonas olika mycket inom olika forskningsdiscipliner eller teoretiska 
traditioner (a.a.). Inom nyinstitutionell organisationsteori betonas 
kognitiva aspekter, vilket således innebär att organisationer studeras ur 
ett i huvudsak socialkonstruktivistiskt perspektiv. Johansson (2002) 
försöker sig på att formulera en definition av institution som kan 
förena de nyinstitutionella organisationsteoretikerna:  

/../en organiserad och etablerad struktur eller procedur, baserad 
på mer eller mindre för-givet-tagna – formella eller informella, 
medvetna eller omedvetna – regler. Förekomsten av en institu-
tion innebär att det finns ett accepterat, icke i grunden ifrågasatt, 
sätt att utföra eller förhålla sig till det institutionen omfattar. 
(Johansson 2002, s. 17-18). 

Institutionalisering och avinstitutionalisering 

En ofta refererad betydelse av begreppet institutionalisering är att en 
organisation utvecklar informella arbetssätt som inte är direkt relate-
rade till organisationens uppgifter.19 Inom nyinstitutionell organisations-
teori avses med institutionalisering vanligen en process genom vilken 
handlingar med tiden blir vanemässiga och för-givet-tagna (Johansson 
2002). Enligt Scott (1995) institutionaliseras alla organisationer med 
tiden, men olika organisationer kan vara mer eller mindre institutio-
naliserade. En historisk kontinuitet krävs för att man ska kunna skilja 
en institutionaliserad verksamhet från en trend (Tolbert & Zucker 
1996). Zucker (1988) menar att fyra faktorer har betydelse för graden av 
institutionalisering: hur länge en uppgift/aktivitet (task/skill) existerat, 
hur många andra organisationer i jämförelsegruppen som har liknande 
uppgifter/aktiviteter, hur formaliserad aktiviteten är (t.ex. genom skrivna 
regler) och främst hur sammanvävd (embedded) den är i ett större 
mönster av uppgifter och aktiviteter, länkade till och ömsesidigt 
beroende av varandra.  

Olivier (1992) har studerat faktorer som kan leda till ”av-
institutionalisering”, i betydelsen att en institutionaliserad praktik 
mister sin legitimitet. Hon menar att faktorer som kan leda till av-
institutionalisering är politiska, funktionella och sociala mekanismer 
inom och utom organisationen. Till sociala mekanismer som kan leda 
                                                     
19  Selznick (1984/1957). 
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till avinstitutionalisering räknar Olivier normativ fragmentisering – 
bristande konsensus inom organisationen kring hur man uppfattar 
organisationens uppgifter och aktiviteter, störningar i en organisations 
historiska kontinuitet (som t ex fusioner) eller förändrade förvänt-
ningar från stat och samhälle.  

Nyinstitutionell organisationsteori 
Meyer & Rowans analyser av det amerikanska utbildningssystemet 
(Meyer & Rowan 1992/1977, 1992/1978) betraktas som själva start-
skottet för den nyinstitutionella organisationsanalysen (Johansson 
2002). Författarna pekade på hur den amerikanska skolan känne-
tecknades av mycket lite kontroll över den undervisande verksamheten 
medan kontrollen var desto hårdare över exempelvis vilka personer 
som definierades som lärare. På liknande sätt skedde en kontrollerad 
klassificering av elever, skolor och ämnen. Författarna menade att 
organisationer är mer eller mindre tvingade att anpassa sin formella 
struktur till omgivande rationaliserade myter om hur organisationen - i 
det här fallet en skola - ska se ut, för att nå den nödvändiga legitimi-
teten för sin överlevnad. De tekniska krav som den praktiska verksam-
heten ställer kan dock komma i konflikt med dessa myter, där en lös-
ning för organisationen kan vara att koppla loss denna från den for-
mella strukturen (Meyer & Rowan 1992/1977, 1992/1978, se även 
Meyer, Scott & Deal 1992/1981). 

Omgivningar 

Enligt företrädare för den nyinstitutionella teorin påverkas och genom-
syras organisationer av sin omgivning. Det är långt ifrån självklart vad 
som inryms i begreppet omgivning. Tre olika slags distinktioner tas 
upp nedan. För det första kan man skilja på en lokal och faktisk om-
givning bestående av konkreta aktörer som en organisation interagerar 
med på olika sätt och en icke-lokal, opersonlig och mer idémässig om-
givning, mer eller mindre oberoende av faktisk interaktion. Nyinstitu-
tionalismen riktar sitt intresse mot den senare formen av omgivning, 
där ett centralt begrepp är ”organisatoriska fält”. Även detta begrepp är 
luddigt och används på olika sätt. Skillnaderna i användningen handlar 
dels om huruvida fältet är uppbyggt av interaktion mellan faktiska, 
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likartade organisationer och vilken möjlighet dessa har till strategiskt 
agerande, respektive i vilken mån det organisatoriska fältet ses som en 
social konstruktion, en gemensam referensram (Johansson 2002).  

Di Maggio & Powell (1991) menar med ett organisatorisk fält en 
icke-lokal omgivning bestående av organisationer som 

 in the aggregate, constitute a recognized area of institutionalized 
life: key suppliers, resource and product consumers, regulatory 
agencies, and other organizations that produce similar services or 
products (a.a., s .64-65). 

Enligt Scott (1995) utgörs organisatoriska fält av organisationer som 
delar samma kognitiva, normativa och regulativa ramar och mellan vilka 
det finns en mer frekvent och avgörande interaktion än med andra or-
ganisationer. Johansson (2002) menar dock att det råder en relativt stor 
enighet bland nyinstitutionella organisationsteoretiker att organisa-
toriska fält utgörs av sociala konstruktioner, gemensamma före-
ställningar utan ”objektiv” existens och därmed utan givna gränser (a.a., 
s. 141). Inom det organisatoriska fältet skapas organisationernas identi-
tet utifrån frågor som ”Hurdan är jag?”, ”vilka liknar jag?” och ”vilka 
vill jag vara lik?” (Sevón 1996).  

I nyinstitutionell teori skiljer man också på två olika typer av (icke-
lokala) omgivningar eller fält; tekniska respektive institutionella (Scott & 
Meyer 1992). De båda omgivningstyperna är inte motsatta och kan 
förekomma samtidigt i mer eller mindre grad. Organisationer i en ut-
präglat teknisk omgivning belönas huvudsakligen efter hur den klarar 
av sin tekniska uppgift. Kännetecknande för institutionella fält är att 
organisationernas produkter är svåra att mäta, vilket innebär att de istället 
ges legitimitet genom att anpassa sig till institutionella förväntningar. 
Organisationer i institutionaliserade omgivningar speglar i sin formella 
organisation enligt Meyer & Rowan (1992/1977) omgivande rationaliserade 
myter om organisationen, snarare än vilka krav det praktiska arbetet 
verkligen kräver. Exempel på institutionaliserade element i den formella 
organisationen kan vara professioner, program och tekniker (a.a.).  

Quite apart from their possible efficiency, such institutionalized 
techniques establish an organization as appropriate, rational and 
modern (Meyer & Rowan 1992/1977, s. 25).  

Meyer & Rowan menar att organisationer i sin formella struktur adop-
terar, och i vissa avseenden också är detsamma som, en omgivande ideo-
logi om organisationens aktivitet (a.a.). Organisatoriska fält kan knytas 
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till specifika logiker - normer, regler, meningssystem – som sätter ramar 
för vad som anses möjligt och önskvärt (Friedland & Alford 1991).   

En tredje distinktion mellan två olika typer av omgivningar görs av 
Hasenfeld (1983), som skiljer på generell respektive uppgiftsrelaterad om-
givning (”general-” respektive ”task- environment”). Den generella om-
givningen avser faktorer som påverkar alla organisationer såsom eko-
nomi, demografi, dominerande kultur- och värdesystem, politiska och 
regelmässiga samt teknologiska förutsättningar. Den uppgiftsrelaterade 
omgivningen syftar på specifika grupper och organisationer som den 
människobehandlande organisationen interagerar samt utbyter resurser 
och tjänster med, exempelvis bidragsgivare, legitimitetsgivare samt de 
som förser organisationen med klienter eller komplementära tjänster. 
Den människobehandlande organisationen är enligt Hasenfeld mycket 
beroende av denna uppgiftsrelaterade omgivning och ju mer beroende 
organisationen är av någon del i denna omgivning desto större in-
flytande kan denna få över organisationens arbete (a.a.).  

Domäner 

Domänbegreppet har använts av flera nyinstitutionellt influerade fors-
kare, främst i studier av interaktion mellan olika typer av organisa-
tioner.20 Domänbegreppet används olika av olika författare, det kan 
syfta på de produkter/den service som organisationen ska förmedla, till 
vilken målgrupp, på de mål organisationen har och den verksamhet den 
bedriver för att nå dessa mål eller knytas till olika nivåer; till huvud-
män, yrkesgrupper och professioner och till relationer mellan organisa-
tioner (se t.ex. Danemark & Kullberg 1999; Grape 2006). Grape (a.a.) 
avser med verksamhetsdomän dels de konkreta arbetsuppgifter som utförs 
inom ett visst verksamhetsområde och dels de olika anspråk på vem 
som ska göra vad inom detta område. Hans poäng är att det inom ett 
organisatoriskt fält ofta finns flera verksamhetsdomäner inom vilka 
olika organisationer har skilda domänanspråk (a.a., s.56). Olika organisa-
tioner kan således konkurrera om att få utföra vissa uppgifter och om 
hur de ska utföras men också om att slippa ta ansvar för uppgifter 
(Lindqvist 2000, s.89). En verksamhetsdomän kan karaktäriseras av 
domänkonflikt respektive domänkonsensus i olika grad (Grape 2006, s.57).  

                                                     
20  Se t.ex. Danemark & Kullberg 1999; Grape 2001, 2006; Hjelte 2005; Lindqvist  2000 
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Inom skolans elevvårdande verksamhet kan det t.ex. tänkas finnas 
verksamhetsdomäner (såsom bedömningar av barns skolsvårigheter) 
som präglas av att olika organisationer och yrkesgrupper/professioner 
har skilda anspråk när det gäller synen på vad som ska göras, hur och 
av vem. Dessa aktörer kan i sin tur vara präglade av olika slags institu-
tionella logiker (Friedland & Alford 1991; Lindvist 2000).  

Institutionell likriktning  

Inom både tekniska och institutionella organisationsfält sker, menar 
nyinstitutionella forskare, en likriktning mellan organisationerna inom 
samma fält, så kallad isomorfism (Di Maggio & Powell 1991). I en teknisk 
omgivning antas detta bero på att de mest (tekniskt) effektiva organisa-
tionerna överlever konkurrensen, medan det för organisationer i insti-
tutionella fält handlar om en institutionell isomorfism. DiMaggio och 
Powell (a.a.) skiljer på tre olika slags institutionell isomorfism; 
tvingande, mimetisk och normativ isomorfism. Den förstnämnda är ett 
resultat av formella och informella krav och förväntningar som upplevs 
som tvingande för organisationen. Organisationer med oklara mål och 
tekniker kan lösa denna organisatoriska osäkerhet genom att härma 
andra som de uppfattar som lyckade organisationer, s.k. mimetisk iso-
morfism. Normativ isomorfism är främst ett resultat av professionalise-
ring. Antagandet om en ökad likformning inom organisatoriska fält har 
på senare tid ifrågasatts och nyinstitutionellt influerade organisations-
forskare har istället föreslagit begreppet ”översättning”, vilket sätter 
fokus på den process varigenom en generell idé anpassas till olika lokala 
förhållanden (Johansson 2002, s.142).  

Människobehandlande organisationer  

Centrala kännetecken 

Skolan -  inte minst dess elevvårdande verksamhet - kan betecknas som 
en människobehandlande organisation, vars huvudsakliga aktivitet syf-
tar till att inverka på människors liv (Hasenfeld 1983)21. Den människo-
                                                     
21  Hasenfeld använder uttrycket “Human Service Organizations”. 



Kapitel 3 

 62

behandlande organisationens ”råmaterial” är alltså människor, vilket gör 
relationen till klienten central. Ett andra centralt kännetecknen för 
människobehandlande organisationer är beroendet av andra för att få 
resurser, vilket gör dem sårbara för extern påverkan och legitimitet från 
omgivningen. Den människobehandlande organisationen karaktäriseras 
också av att de officiella målen för verksamheten ofta är flera, vaga, 
motstridiga och föränderliga över tid, då de utgör kompromisser 
mellan olika intressegruppers värden. Av denna anledning finns ofta en 
diskrepans mellan de officiella målen och de operativa (det som görs i 
praktiken). Hasenfeld menar att de officiella målen i praktiken huvud-
sakligen syftar till att ge organisationen en brett förankrad legitimitet 
(a.a., s. 87). Förutsättningarna för människobehandlande organisationer 
innebär att dessa ofta karaktäriseras av ”lösa kopplingar” mellan olika 
individer eller delar av organisationen, vilket innebär att olika delar av 
organisationen har en stor självständighet och otydliga kopplingar till 
varandra och i synnerhet i förhållande till dem som är formellt över-
ordnande. Personalens aktiviteter kontrolleras mycket lite. De lösa 
kopplingarna beskrivs som ett sätt för organisationen att hantera en 
turbulent, heterogen och föränderlig omgivning vars legitimitet organi-
sationen är beroende av för att få resurser. Vidare för att anpassa arbetet 
till den oklarhet och oförutsägbarhet som ofta präglar valet av tekno-
logi, samt organisationens beroende av relationen mellan personal och 
klient (se nedan). Fördelar för organisationen med de lösa kopplingarna 
är bland annat att personalen görs ansvarig (inte organisationen), olika 
enheter kan agera oberoende av varandra, olika sinsemellan konflikte-
rande ideologier kan inrymmas och således reducera risken för konflikt 
samt att utvärdering av arbetet kan kringgås då inga klara kriterier kan 
utformas. Olika aktiviteter inom organisationen kan dock vara mer 
eller mindre hårt eller löst kopplade. Uppgifter som är centrala för or-
ganisationens legitimitet och resurstilldelning tenderar att vara hårt 
kopplade (a.a., s. 151-156). Utifrån detta resonemang kan man anta att 
elevernas skolresultat utgör ett viktigt område att kontrollera och där-
med också en indikator för skolornas interventioner. Vidare kan man 
tänka sig att det blir viktigare för skolorna att kontrollera lärarnas elev-
vårdsarbete om externa resursgivare såsom centrala resursenheter ställer 
krav på dokumentation kring tidigare åtgärder och uppföljningar.  

Dessa karaktäristika för den människobehandlande organisationen 
innebär enligt Hasenfeld är att den är ”arketypisk för den institutionali-
serade organisationen” (Hasenfeld 1992, s. 10). Skolan och dess elev-
vårdande verksamhet är, skulle man kunna säga, arketypisk som insti-
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tutionaliserad människobehandlande organisation, starkt beroende av 
att leva upp till omgivande förväntningar och föreställningar för att nå 
legitimitet för sin verksamhet.  

Teknologier 

Ett ytterligare särskilt utmärkande kännetecken för människo-
behandlande organisationer är karaktären på organisationens tekno-
logier. Med teknologier avses institutionaliserade (legitimerade och 
sanktionerade av organisationen) procedurer avsedda att förändra 
människors egenskaper eller beteenden (Hasenfeld 1983, s.111).  Kun-
skap om hur människor fungerar är komplex, osäker, föränderlig och 
har ofta moraliska och ideologiska inslag. Av denna anledning möter 
organisationen ett antal dilemman och osäkerheter beträffande valet 
och användandet av teknologier. Det råder inte sällan oenighet om vad 
som är önskat utfall av arbetet, det finns olika teorier om vad som är 
effektiv teknologi, det är svårt att ”matcha” klienter med ”rätt” 
teknologi och det är svårt att bedöma och kontrollera kvalitet.  

Hasenfeld menar att de teknologier som människobehandlande or-
ganisationer använder sig av har tre huvudsakliga funktioner. Den för-
sta, ”people-processing” syftar till att kategorisera individer för att styra 
andras bemötande av dem. Denna teknologi utnyttjas främst av dem 
som arbetar vid organisationens gränser och effektiviteten av deras ar-
bete är beroende av hur andra delar av organisationen agerar, t.ex. lä-
rare som vill få elevvårdspersonal att göra särskilda insatser för enskilda 
elever. ”People-sustaining”, den andra huvudsakliga funktionen, används 
för att bevara en individs status eller för att förebygga eller skjuta upp 
en försämring. Det underliggande antagandet är att de individer som 
funktionen riktas mot, har liten möjlighet att förbättra sin status. Dessa 
teknologier riktar sig som regel till människor med låg social status och 
personalens makt över dem är stor. Den tredje funktionen ”people-changing” 
kan i sin tur delas in i två subfunktioner, varav den ena, ”restaurering”, 
(”restoration”) syftar till att ta bort eller minska sådant som hindrar 
individen att fungera på önskat sätt (en funktion som kuratorer och 
psykologer kan tänkas ha i skolan) medan den andra, ”förbättring” 
(”enhancement”) handlar om att förbättra individens sociala fungerande 
eller mående, t.ex. lärarnas utbildande uppgifter och skolhälsovårdens 
förebyggande sjukvård. Centralt i alla dessa funktioner är den process 
varigenom organisationen kategoriserar individerna i syfte att 
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bestämma vilken typ av service eller bemötande som de ska få. I denna 
”typifieringsprocess” (‘process of typification’) ingår även uppfattningar 
om klientens moraliska karaktär, dennes mottaglighet för förändring, 
sociala värde osv.  Typifieringen är viktig för att de som organisationen 
vänder sig till ska få relevant service, samtidigt domineras denna process 
ofta av organisationens intressen, t.ex. att elevernas problem beskrivs 
som knutna till dem och inte till skolan som organisation.  

På grund av svårigheterna med att påvisa en specifik teknologis effek-
tivitet, måste organisationen legitimera sitt val av teknologi på andra 
grunder, såsom professionalism, moraliska idéer eller institutionella 
normer, där de moraliska värdena ibland kan komma att prioriteras 
högre för organisationen än de vetenskapliga grunder som finns för den 
valda teknologin. Valet av teknologi innebär således samtidigt ett val av 
moraliskt system, vilket i sin tur också påverkar klientens identitet för 
organisationen och för sig själv. Människobehandlande organisationer 
utvecklar på detta sätt särskilda ”praktik-ideologier” (”practice ideologies”) 
som har moraliska och ideologiska komponenter (a.a., s. 119). Dessa 
praktik-ideologier kännetecknas av att de är abstrakta, vilket lämnar ett 
stort utrymme åt variation i det praktiska arbetet. Vidare tenderar de 
att ha en självuppfyllande funktion – en lärare som bedömer en elev 
som svagbegåvad ställer exempelvis lägre förväntningar på eleven – och 
de tenderar att stänga ute kunskap som på något sätt utmanar den 
rådande ideologin.  

I mötet mellan personal och klient appliceras och manifesteras orga-
nisationens huvudteknologi och detta möte blir därmed centralt för 
utfallet, i synnerhet när teknologins effektivitet är mycket beroende av 
kvaliteten på interaktionen. Relationen mellan lärare och elev har 
exempelvis lyfts fram som central för effektiv inlärning. Många tekno-
logier förutsätter ett samarbete och medgivande från klienterna. Svårig-
heter kan uppstå när organisationen har små möjligheter att styra över 
mötets kontext, stressad personal eller aggressivt beteende från klienter 
kan inverka negativt på interaktionen. Att skolan är en tvångsorganisa-
tion påverkar förstås mötet mellan elever och skolpersonal. Elever som 
inte ställer upp på den förväntade elevrollen innebär problem för lärarna 
i deras arbete. I människobehandlande organisationer kan därför mycket 
kraft gå åt till att utöva kontroll över klienterna på olika sätt.  

En organisations val av teknologier påverkas av tillgängligt utbud 
(och kunskap om detta), hur andra liknande organisationer gör samt 
politiska och ekonomiska övervägningar. Dominerande värden och 
intressen har stor betydelse för vilka teknologier som väljs, liksom 
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professionella riktlinjer i de organisationer där dessa har stor makt. 
Valet av teknologier får i sin tur konsekvenser för hur arbetet fördelas 
mellan personalen i organisationen eller mellan olika delar av 
organisationen, samt hur olika aktiviteter inom organisationen 
förhåller sig till varandra. Om den särskilda elevvårdspersonalen 
huvudsakligen använder sig av samtal med elever och föräldrar eller av 
konsultationer till lärare, påverkas fördelningen av det elevvårdande 
arbetet mellan de olika aktörerna.  

I sitt arbete måste den människobehandlande organisationen definiera 
vilka egenskaper hos klienterna som ska anses relevanta för 
organisationen. Ju högre heterogenitet i klientgruppen desto större 
krav ställs på en motsvarande heterogenitet i organisationens service. 
Valet av teknologi bestämmer personalens uppgifter och vilken upp-
märksamhet som olika aspekter av klienternas liv ska ges. Vidare ger de 
tekniker och procedurer som kännetecknar interaktionen olika förut-
sättningar för dess innehåll (a.a.). 

Gräsrotsbyråkrater 

Definition av byråkrati och gräsrotsbyråkrater  

En byråkrati kännetecknas enligt Johansson (1992) av en hierarkiskt 
uppbyggd social struktur, specialiserad både internt (olika anställda har 
olika uppgifter) och externt (avgränsat verksamhetsområde). Verksam-
heten bygger på skrivna dokument som bevaras och att någon typ av 
kontrollverksamhet ingår. Det mest utmärkande kännetecknet för 
arbetet är att det är formaliserat, omgärdat av regler som ofta tillämpas 
på konkreta ärenden. Kännetecknande för byråkrater är att de både är 
underkastade en högre auktoritet och själva inblandade i att utöva 
auktoritet. Gräsrotsbyråkraterna utgör den del av byråkratin som dels 
har kontakt med byråkratins klienter och dels har en betydande 
handlingsfrihet beträffande hur arbetsuppgifterna ska utföras. De har 
en ”gränsöverbryggande position”, där de i sitt arbete förväntas appli-
cera regler och administrativa kategorier på konkreta ärenden (a.a., s. 96). 

En central företeelse i gräsrotsbyråkraternas arbete är omvandlingen 
av individer till ”fall” eller ”ärenden”. Organisationen tar bara hänsyn 
till det som inom organisationen bedöms vara relevant för arbetet, 
vilket innebär att organisationens gränser bevakas så att endast vissa 
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egenskaper eller beteenden släpps in. Gräsrotsbyråkraten placerar kli-
enten i en av organisationen skapad administrativ kategori, ger indivi-
den en byråkratisk identitet. Gräsrotsbyråkratens uppfattning om 
klienten är därmed beroende av de administrativa kategorier som 
organisationen tillhandahåller (a.a.).  

Gräsrotsbyråkraternas arbetsvillkor 

Gräsrotsbyråkraternas arbete innebär en hög grad av osäkerhet och 
kräver en viss frihet att handla. Johansson beskriver gräsrotsbyrå-
kraterna som ”statens sista utpost”, då han menar att gräsrotsbyrå-
kraternas arbetsförhållanden ytterst bestäms av politiska strömningar i 
det omgivande samhället (a.a. s. 181). Dominerande diskurser i sam-
hället skapar föreställningar om samhället, om synen på människan, 
om utbildning och skolans roll, som påverkar vad som är möjligt inom 
exempelvis skolan. På motsvarande sätt skapar förändringar i detta om-
givande samhälle ett tryck på organisationen att förändra sig. Denna 
känslighet för influenser från omgivningen i kombination med den för 
arbetet nödvändiga handlingsfriheten, innebär att den motsättning 
mellan kontroll och handlingsfrihet som finns inom alla organisationer 
i någon mån, blir särskilt påtaglig i gräsrotsbyråkratier.  

Centralt för den byråkratiska organisationen är att skapa inre 
gränser för organisationen, för att kunna sortera klienterna. Dessa 
administrativa kategorier skapas med hjälp av regler. Graden av detalj-
styrdhet och strikt tillämpning av regler bestämmer delvis gräsrotsbyrå-
kratens handlingsutrymme. En annan aspekt som påverkar gräsrots-
byråkratens arbete är graden av specialisering, vilken avgör vad som är 
relevant för organisationen att ta hänsyn till för att utföra sina upp-
gifter. Organisationen måste också göra en avvägning mellan service och 
kontroll, där service handlar om de åtgärder som tas för att tillgodose 
klientens behov och rättigheter. Kontrollen kan handla om att se till att 
klienten följer lagar och regler, att bedöma om denne är berättigad till 
service, eller att på andra sätt bevaka organisationens gränser. Detta 
görs med hänsyn till organisationens eller ”allmänhetens” intresse av att 
organisationens service inte missbrukas. Denna kontroll är avgörande 
för organisationens legitimitet gentemot det omgivande samhället. När 
det gäller elevvårdspersonalen kan det tänkas att det finns ett allmänt 
intresse av att deras insatser styrs till de elever som har mest behov och 
att de används effektivt. Genom variationer i kontrollnivån kan 
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inflödet till organisationen regleras, vilket blir särskilt viktigt i de 
organisationer där det finns krav på snabb handläggning. 

En konsekvens av karaktären på gräsrotsbyråkraternas arbete är att 
det är svårkontrollerat. Det är svårt att övervaka och svårt att bedöma 
vad som är bra och dåligt.  Kontrollen av arbetet sker därför indirekt, 
före och efter arbetets utförande. Gräsrotsbyråkraternas arbetssituation 
blir därigenom ur organisationsledningens perspektiv ”en blind fläck” 
(Johansson 1992, s. 177).  

I alla gräsrotsbyråkratier uppstår situationer som inte kan hanteras 
genom de gängse rutinerna. För att ta hand om problem av svårare 
karaktär finns därför ”pressure specialists”, som tar hand om avvikande fall 
och tillåter därmed gräsrotsbyråkratin att fungera som tidigare (Lipsky 
1980, s. 133). Lipsky skiljer här på situationer som har att göra med 
gräsrotsbyråkratens bristande möjligheter att hantera situationen och 
situationer som stör befintliga rutiner. Specialisterna kan också överta 
uppgifter som om gräsrotsbyråkraterna själva utförde dem, skulle 
kunna innebära svårigheter i det fortsatta arbetet med klienten - 
exempelvis en rektor som får gå in i allvarligare disciplinära ärenden 
eller en kurator som får prata med föräldrar om oro kring hem-
förhållanden. Den särskilda elevvårdspersonalen beskrivs i forskning 
inte sällan som ångestreducerare, vars arbete gör det möjligt för skolans 
övriga aktörer att upprätthålla skolans system oförändrat. Sådana för 
gräsrotsbyråkraterna ångestdämpande funktioner kan institutionalise-
ras genom att särskilda enheter skapas för att ta hand om svåra fall. 
Specialisering beskrivs av Lipsky som ett sätt att effektivisera och för-
enkla gräsrotsbyråkraternas arbete. En risk med specialiseringen är 
emellertid att specialisten övertar ansvarsområden som egentligen 
skulle tillhöra andra (a.a.).  

Makt och organisationer 

Maktrelationer och maktresurser 

Enligt Ahrne (1994) är grunden för att en maktrelation ska uppstå 
någon typ av beroende. Utan beroende ingen makt. Beroende-
förhållandet innebär att parterna på olika sätt kan belöna eller bestraffa 
varandra genom att förändra sitt uppträdande. Tillgång till och kontroll 
över resurser av olika slag kan skapa ett beroendeförhållande. Nästan 
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vad som helst kan förvandlas till maktresurser i en speciell situation. 
Relationen mellan makt och motstånd sker alltid i en given social kon-
text, som avgör värdet av och styrkan i de resurser parterna har att 
tillgå Vad som är maktresurser i ett sammanhang behöver inte vara det 
i ett annat (a.a.).  

En viktig maktresurs i skolans elevvårdande verksamhet är legitimi-
teten att formulera och tolka problem, vilket inte minst får konse-
kvenser för vilka insatser som anses nödvändiga. Andra maktresurser 
kan handla om olika typer av resurser som kan användas för att hantera 
för organisationen osäkra situationer såsom kunskap eller beslutande-
rätt över särskilda stödresurser av olika slag (se nedan). 

Organisatorisk makt och makt i organisationer 

Med organisatoriskt förankrad makt menas makt ifråga om kontroll över 
olika slags resurser, kopplade till organisationen (Lundström & 
Sunesson 2006). Olika former av maktresurser kan vara kontroll över 
för klienten attraktiva resurser av olika slag, möjlighet att kontrollera 
individers tid och rum genom tvångsingripanden eller rätt att fatta be-
slut som på andra sätt påverkar den enskildes liv.  Maktresurserna på-
verkar ständigt sociala skeenden utan att makten är direkt synlig eller 
att makten praktiseras (a.a.). Relationen mellan gräsrotsbyråkrat och 
klient kännetecknas av ett ojämnt maktförhållande (Johansson 1992). 
Förutom att gräsrotsbyråkraten har kontroll över resurser som klien-
ten ofta är beroende av i någon mån, är relationen för gräsrots-
byråkraten rutinmässig medan den för klienten är unik och utfallet av 
relationen är viktigare för klienten än för gräsrotsbyråkraten. Medan 
gräsrotsbyråkraten oftast innehar ”hemmaplan” agerar klienten så gott 
som alltid på ”bortaplan”. Denne måste uppsöka organisationen och 
har sämre kunskaper om organisationen och dess villkor. Gräsrotsbyrå-
kraternas roll, där de som de enda i organisationen har tillgång till första-
handsuppgifter om klienterna och om de organisatoriska möjligheterna 
att bemöta deras behov, ger dem ytterligare en maktposition (a.a.).  

Sunesson (1985) argumenterar för att makt är en bättre förklarings-
faktor till att förstå organisationer än rationalitet och mål. I en studie 
av socialkontor fann författaren att de huvudsakliga hindren för arbetet 
inte stod att finna i organisationens produktionsmedel (metoder, regler 
och liknande) utan i den sociala och kulturella praktik som utgjorde 
medel för själva organiseringen. Dessa praktiker, som Sunesson kallar 
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”materialiserade ideologier”, innehöll ofta ritualiserade och stereotypa 
handlingsmönster, vilka tolkas som ett sätt att skydda organisationen 
från hot och hålla ihop gruppen. Samtidigt hade dessa materialiserade 
ideologier också en kontrollerande funktion i förhållande till de männi-
skor som organisationen vände sig till.   

Johansson (1992) beskriver - med referens till Clegg (1989) och be-
greppet ”agency” - varje organisation som en handlingskraft i bemärkelsen 
kraften att åstadkomma något och den eller de som åstadkommer detta. 
Varje organisation rymmer också olika handlingskrafter, i form av 
individer eller grupper; olika aktörer kan ha olika makt i en 
organisation t ex utifrån sin profession eller position i organisationen. 
Inom t ex skola och sjukvård har andra yrkesgrupper än socionomer en 
starkare ställning.  Organisationer kan på detta sätt betraktas som arenor 
där olika handlingskrafter ofta i strid med varandra, försöker åstad-
komma olika saker (a.a.).  

Hur mycket makt en individ eller grupp får inom en organisation 
hänger enligt Hasenfeld (1983) samman med organisationens behov av 
de resurser som individen eller gruppen kontrollerar och med möjlig-
heten att få tillgång till dessa resurser på något annat sätt. Om en grupp 
visar sig effektiv i att hantera ett för organisationen osäkert område och 
detta arbete inte kan utföras av någon annan, ökar denna grupps makt 
inom organisationen. På det sättet kan man tänka sig att läkare och 
psykologer kan ges en relativt stor makt i elevvårdssammanhang, som 
nyckelpersoner till olika slags diagnoser som kan befria från ansvar och 
ge rättigheter till särskilda stödresurser eller att eleven i fråga avskiljs 
från den ordinarie undervisningsverksamheten.  

Makt och nyinstitutionell teori 

Nyinstitutionell organisationsteori har kritiserats för att vara för ab-
strakt och cynisk, för att negligera maktaspekters betydelse samt en-
skilda aktörer och organisationers möjlighet till agerande och därmed 
skapa en determinerad och mekanisk bild av organisationer se t.ex. 
(Perrow 1986). Berg (2003) ifrågasätter t.ex. lämpligheten att använda 
detta perspektiv för studier av skolan då han menar att det inte är för-
enligt med ett konfliktperspektiv. Det finns dock nyinstitutionella teo-
retiker som har tagit upp den roll som makt och intressen spelar när ett 
organisatoriskt fält etableras eller förändras: 



Kapitel 3 

 70

DiMaggio (1991) and Brint and Karabel (1991) suggest that 
power is most apparent in the activities of those who construct 
the organizational field: those who create the categories, the 
norms, the rules and standards (Scott 1995, s. 79) 

Även Zucker (1977) menar att normer och värderingar får betydelse 
innan ett handlingsmönster institutionaliserats. En viktig maktresurs i 
detta sammanhang är det som Johansson (1992) benämner ”procedur-
makt” – möjligheten att kunna bygga in vissa alternativ i organisations-
strukturen och utesluta andra.  

Maktaspekten torde även ha betydelse för livskraften hos institutio-
naliserade handlingsmönster. Di Maggio (1988) hävdar att nya 
institutioner uppstår när organiserade aktörer med tillräckligt mycket 
resurser ser en möjlighet att genom dem förverkliga intressen som de 
värderar högt (sid. 14). Nya maktförhållanden borde sålunda kunna 
skapa nya institutioner, medan stabila maktförhållanden snarare kan 
förväntas bidra till bevarandet av status quo. 

Svenska nyinstitutionalister har i högre grad än de amerikanska be-
tonat enskilda organisationers möjlighet till strategiskt handlande, där 
man intresserat sig för organisatorisk identitet, förändring och hetero-
genitet inom organisatoriska fält (Johansson 2002).  

Centrala begrepp och  
användning av teorin 

Den särskilda elevvårdspersonalen kan ses som utgörande en del av 
skolans organisation men kan också betraktas som en egen organisa-
tion, i synnerhet om det är fråga om externt anställd elevvårdspersonal 
i en särskild resursenhet. På samma sätt kan specifika institutionella 
kännetecken; regulativa, normativa och kognitiva ramar, gälla för den 
särskilda elevvården. 

Den nyinstitutionella organisationsteorin har huvudsakligen använts 
för att utifrån avhandlingens båda delstudier sammantagna försöka för-
stå elevvårdens organisation som en verksamhet påverkad och im-
pregnerad av sin omgivning i ovan definierade bemärkelser. Hur man 
kan förstå elevvården i ett eller flera organisatoriska fält, hur om-
givande myter om elevvårdens organisation kan se ut och spåras i det 
empiriska materialet, är frågor som diskuteras i avhandlingen. Domän-
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begreppet har använts för att belysa och förstå gränskonflikter kring 
olika uppgifter i det elevvårdande och skolsociala arbetet.  

Hasenfelds teori om människobehandlande organisationer har 
främst använts i analysen av avhandlingens andra delstudie, bestående 
av fallstudier, i huvudsak utifrån teknologibegreppet. Hur den särskilda 
elevvårdspersonalens yrkesgrupper är knutna till olika slags teknologier 
i det elevvårdande arbetet, vilka konsekvenser olika teknologier får och 
vilka förutsättningar och föreställningar som är förknippade med dem 
är frågor som diskuteras. Utifrån avhandlingens båda delstudier disku-
teras även förhållandet mellan olika delar av organisationen utifrån 
antagandet om lösa kopplingar. 

Teorin om gräsrotsbyråkrater används i avhandlingens fallstudier 
för att belysa den särskilda elevvårdspersonalens roll i skolan som byrå-
krati. Tidigare studiers beskrivningar av elevvård som en slags ”lärar-
service”, talar för att den särskilda elevvårdspersonalen utgjort en slags 
ångestreducerande specialister i Lipskys mening, till vilka lärarna kan 
lämna över problem som stör den befintliga ordningen och därmed få 
hjälp med att hantera avvikande fall så att rådande rutiner kan bevaras. 
Den särskilda elevvården analyseras i avhandlingen emellertid även som 
en byråkrati i sig, som bestämmer vilka fall som släpps in i ”elevvårdens 
organisation” och vilka som överlåts till andra att hantera.  

I avhandlingens andra delstudie (fallstudierna) diskuteras makt 
främst utifrån mötet mellan skola – elev/familj i de så kallade elev-
vårdskonferenserna, vilka är centrala när det gäller beslut om särskilda 
åtgärder kring enskilda elever.  Även relationen mellan olika aktörer 
inom skolans organisation, samt mellan skola och andra organisationer 
diskuteras delvis utifrån ett maktperspektiv.  

Sammanfattningsvis är begreppen legitimitet och omgivning från den ny-
institutionella organisationsteorin av central betydelse i avhandlingen.  
Dessa begrepp används främst i analysen av den första delstudiens resul-
tat, samt i den sammanfattande analysen av materialet i sin helhet. Hur 
man kan förstå elevvårdens organisering som en återspegling av om-
givande föreställningar och förväntningar, är en viktig fråga utifrån detta 
perspektiv. Begreppen domän/domänkonflikter, teknologier och specialisering har 
huvudsakligen använts i förhållande till den andra delstudien (fallstudierna) 
för att analysera av hur olika aktörer är involverade och interagerar i 
elevvårdsarbetet och under vilka förutsättningar. Maktdimensioner 
diskuteras främst med utgångspunkt i de resonemang om organisatoriskt 
förankrad makt och materialiserade ideologier som presenterats ovan.  
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4. ELEVVÅRDENS FRAMVÄXT 

Som beskrivits i den teoretiska genomgången ovan är institutionalise-
ring en tidsbunden process genom vilken handlingar och företeelser så 
småningom blir vanemässiga och för-givet-tagna. För att studera 
skolans elevvård ur ett institutionellt perspektiv blir det därmed nöd-
vändigt att ta hänsyn till hur dess organisation har vuxit fram, hur den 
har sett ut och vad den har präglats av över tid. Föreställningar, värden 
och förhållanden som rådde när den särskilda elevvårdspersonalens 
yrkesgrupper trädde in i skolan kan också tänkas ha betydelse för deras 
verksamhet idag.  

Nedan ges en genomgång av den svenska elevvårdens framväxt; hur 
begreppet elevvård har använts i utredningar och styrdokument, när 
och i vilka sammanhang den särskilda elevvårdens yrkesgrupper trädde 
in i skolan, hur deras arbetsuppgifter har sett ut, perspektiv på skol-
svårigheter och på elevvårdspersonalens organisering och inriktning 
över tid. Jag gör inte på något sätt anspråk på att ge fullständig redo-
görelse av denna process. Det är framförallt den särskilda elevvården så 
som den framstår i statliga utredningar och styrdokument som illustre-
ras och inte det praktiska arbetets utveckling.  

Avsnittet grundar sig för det första på ett antal forskningsarbeten.22 
Det finns en del skrivet om skolhälsovårdens respektive skol-
psykologins historia men material om skolkuratorns och det skol-
sociala arbetets bakgrund i Sverige har varit svårt att finna. Denna fråga 
skulle därmed kunna utgöra en avhandling i sig, varför denna genom-
gång blir mer ytlig. Till grund för avsnittet ligger också några för om-
rådet viktiga utredningar; huvudsakligen betänkanden och utredningar 
från 1940 års skolutredning och från 1946 och 1957 års skolkommis-
sioner23  en utredning om högstadiets elevvårdande funktioner från 
1961 och 70-talets utredning om skolans inre arbete, (SIA) samt be-
tänkande från 1974 års skolhälsovårdsutredning.24 En tredje slags källa 
är olika slags styrdokument; grundskolans läroplaner, handböcker och 

                                                     
22  Främst kan nämnas Bladini (1990), Börjesson (1997), Guvå (2001), Hammarberg 

(2001), Hellblom-Thibblin (2004), Palmblad (1994) och Sjöberg (2003).   
23  SOU 1944:20, 1945:43, 1948:27, 1961:30 
24  Lundh (1961), SOU 1974:53, 1976:46 
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liknande.25 Materialet bör sammantaget kunna ge en bild av de regula-
tiva, normativa och kognitiva ramar som omgett elevvårdens verksam-
het över tid.  

Skolbad och lusfröken  
Skolhälsovården har den längsta historien av den särskilda elevvårds-
personalen. Rötterna återfinns i förra sekelskiftet, då ”barnet” konstru-
erades som potentiell orsak till samhällsproblem och tillika resurs för 
framtiden. En religiös/moralisk diskurs övergick vid denna tid alltmer 
till en medicinsk/biologisk. Skolläkare anställdes först i läroverken vid 
1800-talets mitt, med uppgifter som att ge sjukvård till fattiga elever, 
skilja ut ”svaga” elever från gymnastiken och rådgivning i hygieniska 
frågor. Regelbundna läkarundersökningar började införas i folkskolan, 
vilka blev en grund för indelningen av barn i olika klasser, skolor och 
institutioner (Hammarberg 2001). Läkare och lärare debatterade skol-
miljöns negativa inverkan på elevernas hälsa, skolgymnastik och slöjd 
lyftes fram som hälsofrämjande aktiviteter och kritik framfördes mot 
materiella aspekter av arbetsmiljön såsom ventilation, värme, vatten-
tillgång, lekplatser m.m. (Cernerud 1988, Hammarberg 2001, Palmblad 
1994). Nyckelord under denna tid var hygien och ordning (Piuva 2005). 
Olika slags ”socialpedagogiska anordningar” såsom sommarkolonier, 
skolmatbespisning, skolbad och förebyggande arbete mot bruk av alko-
hol och tobak förekom till en början främst inom folkskolan (SOU 
1947:11, s. 12). Skolan tog härmed över ansvar för områden som tidi-
gare ansetts tillhöra föräldrarna: 

Från att folkskolan enbart var en plats för utbildning blev den 
successivt en ersättning för hemmet i många avseenden 
(Hammarberg 2001, s. 258) 

Den första skolsköterskan anställdes 1919 och kallades allmänt för ”lus-
fröken” (Cernerud 1988). Benämningen berättar om inriktning på arbe-
tet, vilket till en början främst handlade om lus-bekämpning och att 
assistera skolläkarna men också undervisning om hygien (Hammarberg 
2001). Arbetet innebar också hembesök, vilket gav inblick i socialt ut-
satta bostadsmiljöer (Grundberg, Rask & Strandell 1985). Under flera 

                                                     
25  Lgr 62, 69, 80, 94, Grundberg, Rask & Strandell (1985), Skolvärlden AB (1969), 

Skolöverstyrelsen (1953, 1972, 1977). 
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decennier var skolsköterskan den enda elevvårdspersonalen utöver 
skolläkaren. Skolhälsovården blev tidigt en instans som undersökte och 
bedömde barns svårigheter i skolan, en funktion som förstärktes i sam-
band med att psykologerna trädde in i skolan (Hellblom-Thibblin 2004, 
s. 68). Elever som på olika sätt inte levde upp till skolans normer och 
kriterier, undervisades i särskilda hjälpklasser och specialklasser, vars 
lärare också kunde ha en social funktion (Bladini 1990).  

Från skolmiljön till individen  
Från och med 1920-talet flyttades fokus från skolmiljön till individen 
(Börjesson 1997; Palmblad 1994). Psykologisk insikt kom att före-
språkas framför hård disciplin och det skedde enligt Palmblad en medi-
kalisering av intellektuella och beteendemässiga skolproblem (a.a.). I 
1940 års skolutredning (med titeln ”skolan i samhällets tjänst”) lyfts 
karaktärsfostran fram som skolans viktigaste uppgift (SOU 1944:20, s. 
28). Målet var att eleverna skulle utvecklas till friska, arbetsdugliga och 
arbetsvilliga medborgare. En lång diskussion ägnas i utredningen åt hur 
man ska kunna skilja ut de studiebegåvade eleverna från de övriga. 
Betygen ansågs oundvikligen vara behäftade med den enskilde lärarens 
subjektiva bedömning och man önskade mer objektiva redskap såsom 
diagnostiska test. I samband med att tilltron och tillgången till psykolo-
gisk testmetodik växte, trädde skolpsykologerna in på arenan. De första 
skolpsykologerna var lärare som utbildats till “testledare” (Guvå 2001). 
Testning av elever i urvalssyfte var tidigare en uppgift som utförts av 
hjälpklassernas lärare (Bladini 1990).  

I betänkandet från 1946 års skolkommission konstateras att skolans 
hälsovård för eleverna har utvecklats men att det saknas motsvarande 
mentala omvårdnad (SOU 1948:27, s. 4, min kursivering). I denna skulle 
ingå att hjälpa eleven att övervinna svårigheter, nå självinsikt och att ge 
hjälp till självhjälp. Skolpsykologerna ansågs ha en viktig roll i detta 
arbete genom att bedöma och åtgärda olika slags avvikelser från det 
normala samt att avskilja elever för särundervisning. Skolpsykologerna 
föreslogs emellertid också arbeta konsultativt, i syfte att vidga lärarnas 
perspektiv på de enskilda barnens förutsättningar och svårigheter.  

Betoningen på särskiljande uppdelning av elever var stark under 
denna tid och kan kopplas till testmetodikens starka utveckling under 
andra världskriget, den rådande synen på människans begåvning och 
den pågående reformeringen av de parallella skolformerna till en 
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gemensam enhetsskola26 (Börjesson 1997; Isling 1980; Richardson 1999). 
Barnläkare och psykiatrer hade stort inflytande över diskursen kring de 
barn som inte passade in i skolans mallar för det normala (se t.ex. 
Helldin 2002; Palmblad 1994).  

Skolkuratorer som försöksverksamhet  
Parallellt med diskussionen kring skolpsykologernas inträde och upp-
gifter i skolans verksamhet, diskuterades på 40- och 50-talet samma 
frågor gällande skolkuratorerna (Lundh 1961). Behovet av en social 
kuratorsverksamhet framhölls från såväl skola som föräldra- och elev-
föreningar och ansågs av 1940 års skolutredare särskilt påkallat i ”de 
högre skolorna” med anledning av behov och problem som förknippa-
des med ungdomsåren:  

Det råder intet tvivel om att det inom skolans värld finns behov 
av en social kuratorsverksamhet. Inte minst i de högre skolorna 
är detta behov starkt kännbart. Det är en kritisk övergångsålder, 
som de högre skolornas elever befinner sig i, och många ung-
domar ha i denna ålder att kämpa med anpassningssvårigheter av 
olika slag (SOU 1945:43, s. 112). 

I en särskild del av utredningen som behandlar ”vissa socialpedagogiska 
anordningar inom skolväsendet” hävdas att arbetsuppgifter av social 
karaktär vuxit med tiden och det efterfrågas en särskild person med 
uppgift att intressera sig för elevernas sociala fostran och anpassning 
(SOU 1947:11).  

Skolkuratorer i folkskola och hjälpklasser 

De första skolkuratorerna anställdes på försök i några av landets större 
städer i början av 40-talet med uppgiften att svara för eftervård av 
hjälpklassernas elever och deras anknytning till arbetslivet. Två olika 
bakomliggande tankegångar till kuratorsverksamheten med olika beto-

                                                     
26  1936 förlängdes den då sexåriga skolplikten till sju år. I uppdraget för 1940 års skol-

utredning ingick att pröva möjligheterna att införa en gemensam bottenskola för 
alla barn. Med 1946 års skolkommission föreslogs en nioårig enhetsskola, vilket in-
fördes på försök i vissa kommuner 1950. Beslut om genomförande fattades 1962 
med målsättningen att detta skulle vara slutfört läsåret 1972/73 (Isling, 1980). 
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ningar på stöd respektive övervakning och tillsyn, beskrivs i ett be-
tänkande från 1939 års ungdomsvårdskommitté (SOU 1947:17), där den 
tidigare betonade vikten av att kuratorsverksamheten skulle gälla hela 
folkskolan och inte bidra till ytterligare stigmatisering av hjälpklassens 
elever.  Frågor kring vilka som skulle anställas som kuratorer samt vem 
som skulle vara huvudman - barnavårdsnämnden eller skolstyrelsen – 
diskuterades utifrån kuratorns möjlighet till samarbete med lärare, 
barnavårdsnämnd och yrkesvägledning-ungdomsförmedling respektive 
förutsättningarna för att ”bli vän med” eleverna. Kommittéen föreslår 
att hjälpklasskuratorerna betraktas som det första steget mot ett yrkes-
vägledande stöd till alla ungdomar Kuratorerna föreslås vara lärare med 
utbildning i psykologi och knutna till yrkesvägledningen, för att und-
vika ”smak av övervakning” (a.a., s. 76-79). Då försöket med kuratorer i 
hjälpklasserna betraktades som lyckat, infördes läsårets 1944/45 en ut-
vidgning av försöksverksamheten i Göteborg till att omfatta även folk-
skolans elever. Folkskolans kuratorer riktades huvudsakligen mot de 
unga som inte bedömdes få en tillräckligt god omvårdnad och tillsyn i 
hemmet (SOU 1947:11, s. 48). Riktlinjerna för folkskolans första skol-
kuratorer tecknar en myndighetsroll i dubbel bemärkelse. Bland annat 
skulle kuratorn:  

 
• ”med vaksamt intresse följa skolbarnens sociala förhållanden” 
• undersöka anmälan om skolk och andra förseelser och i samråd 

med överlärare och klassföreståndare ”vidtaga åtgärder för den 
felandes tillrättaförande”,  

• föra register över ”vidtagna åtgärder beträffande de familjer och 
barn som påkallat hans uppmärksamhet” 

• ”genom hembesök göra sig förtrogen med berörda familjers 
hemförhållanden” 

• ”ge berörda barn anvisningar på lämplig fritissysselsättning” 
• ge råd och anvisningar till föräldrar beträffande barnens fostran, 

utbildning och arbetsanställningar 
• ägna särskild uppmärksamhet åt barn vars familjer kommit i 

kontakt med barnavårdsnämnden  
        (SOU 1947:11, s. 38-39) 

 
Kuratorns uppgifter framträder här som karaktäriserade av en tydlig 
social inriktning samt en disciplinär och kontrollerande roll, utgöran-
des en länk mellan barnavårdsnämnden och skolan.  
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Skolkuratorer vid de högre läroverken 

Skolkuratorer infördes under 40-talet också på sina håll vid de högre 
allmänna läroverken i Stockholm. Syftet var från början att avlasta 
rektorerna i fråga om yrkesvägledande uppgifter och fungera som 
kontaktmän mellan ungdomen, skola och arbetsförmedling (Lundh 
1961). Sociala uppgifter som personligt stöd såväl som ”anpassning till 
samhälleliga krav” diskuteras emellertid också tidigt (Skolöverstyrelsen 
1953, s. 3). Skolöverstyrelsen konstaterade att försöket med skol-
kuratorer vid de högre skolorna bemötts positivt av såväl skolans per-
sonal som elever och föräldrar. Utredningen föreslår att kuratorn vid 
sidan av de yrkesvägledande uppgifterna, värnpliktsfrågor och kon-
takterna med arbetsförmedling, ska ägna särskild uppmärksamhet åt 
elever som av olika skäl inte tillfredsställande tillgodogör sig undervis-
ningen, ”skolsociala anordningar”, samt åt elevernas fritidssyssel-
sättningar. Kuratorns personliga kontakt med eleverna betonas, liksom 
samarbetet med medicinsk och psykologisk personal. Det framgår 
också tydligt att kuratorn förväntas ge lärare information om elevernas 
sociala förhållanden (a.a., s.8).  

Olika inriktningar 

Skolkuratorerna i hjälpklasser och folkskola respektive i de högre läro-
verken hade alltså uppgifter av olika karaktär (prop. 1950:70, s. 544-
545). Betoningen på stöd och service respektive kontroll skiljer sig 
något åt i beskrivningarna av de olika kuratorernas uppdrag.   En 
annan skillnad var att kuratorerna vid de högre läroverken hade den 
kurativa verksamheten som huvudsyssla och inte som folkskolans 
kuratorer läraranställning, vilket förklaras med skillnaderna mellan 
klasslärar- och facklärarsystemet, där de senare uppges ha sämre förut-
sättningar för att skapa en personlig kontakt mellan skola och hem.  

Elevvård introduceras som begrepp 
Formuleringen ”elevvårdande uppgifter” förekom för första gången i 
1957 års skolberedning och avsåg då en god omvårdnad av eleverna 
samt likvärdighet och delaktighet oberoende av individuella förutsättningar 
(mina kursiveringar). Omvårdnaden om eleverna definieras ungefär 
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som tidigare. Klassföreståndaren förväntas inhämta kunskaper om 
elevens fysiska och psykiska förutsättningar, skolresultat, hemför-
hållanden och övriga livsförhållanden. Den särskilda elevvårds-
personalen nämns som en service till lärarna i denna uppgift, även om 
de senares och skolledningens huvudsakliga ansvar betonas:  

För att underlätta för lärarnas arbete måste de ställas erforderliga 
hjälpmedel till deras förfogande, såsom material för anteckning 
av eleviakttagelser, för skolmognadsundersökningar, för 
diagnostiska prov etc. Underlag för deras verksamhet bör också 
åstadkommas i form av psykologiska och andra undersökningar 
och utredningar, utförda t.ex. av skolpsykologer och skolläkare. 
Med vissa av uppgifterna kan lärarna få hjälp av skolsköterska 
och i förekommande fall skolkuratorer, som har delvis andra 
möjligheter att lära känna elevernas fysiska och psykiska tillstånd 
och ofta även deras hemmiljö. (SOU 1961:30, s. 202-203).  

Psykologisk och specialpedagogisk expertis ansågs här i huvudsak syfta 
till att försöka se till att elever med svårigheter skulle kunna undervisas 
inom den reguljära undervisningen. Elevvårdsfunktionärernas arbete 
börjar härmed diskuteras utifrån ett förebyggande perspektiv. Inrikt-
ningen på differentiering av elever var dock ännu stark (Skolöver-
styrelsen 1977). Till skolans omvårdnad hörde bland annat att hjälpa 
eleven att ”på ett realistiskt sätt bedöma sig själv och sina förutsätt-
ningar för olika studiebanor och yrkesvägar” en uppgift som i och med 
att skolplikten utsträckts ansågs ha fått en större betydelse (SOU 
1961:30, s. 203).  

Enhetsskolans första läroplan (Lgr 62) var starkt präglad av 40-talets 
skolutredningars fokusering på skolans fostrande uppgift. Sjöberg 
(2003) beskriver fostran som den obligatoriska skolans främsta uppgift. 
Frågor kring barns och ungas fostran – vem som skulle stå för den och 
hur, samt disciplinfrågor debatterades flitigt av lärare (men också av 
föräldrar och i den allmänna samhällsdebatten) under perioden 1950-70, 
en diskussion som var nära kopplad till avskaffandet av skolagan 1958. 
Fler kuratorer och psykologer i skolan, möjlighet att avskilja stökiga 
elever samt mindre klasser var villkor som framfördes av lärar-
kollegierna i samband med diskussionen om skolagans avskaffande (a.a.).  

Själva begreppet elevvård definieras på ett liknande sätt som i tidi-
gare utredningar i de läroplaner som kom 1962 och 1969, som skolans 
ansvar för elevernas personliga utveckling, att hjälpa eleverna till 
självinsikt, egen utveckling och att komma tillrätta med personliga 
problem. Med begreppet avsågs här också mer specifikt att förebygga 



Kapitel 4 

 80

uppkomsten av skolsvårigheter och personliga problem samt att i de 
fall sådana uppstår finna åtgärder att komma tillrätta med dessa. Det ges 
även tämligen detaljerade exempel på olika slags ”skolsvårigheter” som 
kan uppkomma, t.ex. aggressivitet, snatteri, lögn, tidiga sexualför-
bindelser och nyttjande av alkohol och tobak. Förslag till vad dessa 
svårigheter kan bero på och hur de kan hanteras ges även, där också 
lärarens arbetssätt tas upp. I båda läroplanerna poängteras att elevvård 
handlar om vardagliga arbetsformer och inte bara åtgärder vid olika 
former av problem. 

Ett ökat ifrågasättande av segregerande specialundervisning under 
60-talet avspeglas i 1969 års läroplan genom att undervisningen så långt 
som möjligt skulle ske inom ramen för den ordinarie klassen och elever-
nas aktiva medverkan kom att betonas. Begreppet fostran som hege-
moniskt begrepp kom att ersättas av begrepp som ”vård”, ”trivsel” och 
”utveckling”, vilket av Sjöberg (2003) beskrivs som ett uttryck för en 
professionalisering, pedagogisering och psykologisering av barndomen.  

Med 1980 års läroplan försvann de särskilda definitionerna av elev-
vård ur skolans styrdokument. Under rubriken ”Elever med särskilda 
behov” anges att man i första hand ska pröva att ändra skolans arbets-
sätt om en elev får svårigheter i arbetet. Samarbetet med elever och 
föräldrar betonas i utarbetandet av åtgärdsprogram kring enskilda 
elever där problem uppstått.  

Etablering och specialisering  
av den särskilda elevvården 

Skolhälsovården 

En god relation mellan lärare och läkare, samt att folkskolans lära-
rinnor redan utförde en del av de uppgifter som skolsköterskorna 
skulle komma att göra, bidrog till att det dröjde innan skol-
sköterskorna kom att etableras (Hammarberg 2001). Läsåret 1941/42 
hade bara ca 23 procent av barnen i folkskolorna tillgång till skol-
sköterska. Till skolsköterskor räknades då även de distriktssköterskor 
som också kunde arbeta med skolhälsovård. 1943 anställdes den första 
skolläkaren i Skolöverstyrelsen med syftet att få till stånd en enhetlig 
statsunderstödd skolhälsovård. Ett förslag som antogs av riksdagen året 
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därefter innebar att kommunerna kunde välja att söka statsbidrag för 
en skolhygienisk organisation där skolläkare och skolsköterska skulle 
vara verksam. Sedan 1958 är kommunerna skyldiga att anordna skol-
hälsovård för alla elever, och eleverna blev också skyldiga att inställa sig 
till läkarundersökningar (SOU 1976:46).  

Under perioden 1940-1980 karaktäriserades skolhälsovårdens verk-
samhet enligt Cernerud (1988) av brist på utveckling i förhållande till 
övrig hälso- och sjukvård. Klassundersökningar och vaccinering var de 
huvudsakliga arbetsuppgifterna i skolhälsovårdens verksamhet, med 
1974 års skolhälsovårdsutredning tillkom även hälsoupplysning (a.a.). 
Enligt 1969 års läroplan skulle skolhälsovården arbeta efter två huvud-
linjer: Regelbundet återkommande klassundersökningar samt under-
sökningar vid skolläkarens och skolsköterskans mottagningar. Skol-
hälsovården förväntades vara delaktiga i utredningar om barns 
”anpassningssvårigheter” och deras medverkan i arbetet kring elever 
som ansågs ha svårigheter, betonades (Lgr 69, s. 97). Skolhälsovårdens 
verksamhet framstår således här som en relativt etablerad och institu-
tionaliserad verksamhet, väl integrerad i skolsystemet.  

På 80-talet framfördes kritik mot skolhälsovårdens utformning och 
brist på utveckling (Cernerud 1988). Den nya ohälsan i form av psyko-
somatiska symtom, psykiska och sociala problem, koncentrations-
svårigheter och beteendeproblem beskrevs som svåra att bemöta med 
traditionell skolhälsovård och fokus kom (åter igen) att riktas mot 
skolans organisation och arbetsmiljö: 

Dagens hälsoproblem kräver dock ett mer miljö- och beteende-
inriktat arbetssätt. Värdet av att skolhälsovården är en del av 
skolan har därigenom blivit större. Skolans miljö och sätt att 
bemöta elever och föräldrar är viktiga instrument i hälsoarbetet 
(Cernerud, Grundberg & Strandell 1986, s. 11).  

Skolhälsovårdens psyko-sociala arbete betonades, exempelvis genom att 
”vara uppmärksam på den psykosociala miljön och hälsan inom ramen 
för det dagliga arbetet”, att värna om en trygg miljö, vara uppmärksam 
på mobbning och skolk samt att fånga upp uttalade och outtalade 
frågor och andra signaler från de elever som besöker skolsköterskans 
mottagning (a.a., s.18-25).  
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Kuratorerna 

Kuratorsverksamheten utvecklades till sin början främst i städerna men 
under 1950-talet ökade intresse för skolkuratorerna. I slutet på 50-talet 
föreslogs att kuratorsverksamheten skulle permanentas och utbyggas 
med hel- och halvtidstjänster, för personer med socionomexamen eller 
jämförbart (SOU 1961:30, s. 438-439). Runt 1960 fanns en handfull 
heltidsanställda skolkuratorer i landets större städer, samt ett 30-tal 
arvodesanställda kuratorer på deltid (Lundh 1961).  

I betänkandet från 1957 års skolutredning delas den befintliga 
kuratorsverksamheten in i fyra huvudtyper: 1) kuratorer i folkskolan 
med inriktning mot hjälpklasselever, 2) kuratorer i folkskolan med 
social inriktning och samarbete med barnavårdsnämnden, 3) kuratorer i 
de allmänna läroverken med ”omfattande arbetsuppgifter av mera vari-
erande slag” och 4) kuratorer inom försöksskolan (enhetsskolan), i 
allmänhet högstadium, med störst likhet med den tredje och ibland med 
den andra gruppen. Behovet av kuratorer ansågs vara störst i städerna 
och i de högre stadierna, högstadium och gymnasium (SOU 1961:30).  

I 1960 års gymnasieutredning föreslås för första gången att en sär-
skild befattning benämnd skolkurator skall inrättas, ett förslag som i 
princip antogs av riksdagen; vid varje skolenhet med gymnasium 
och/eller fackskola av normal storlek förväntades då finnas en halv 
kuratorstjänst och vid mindre och större skolor, tjänster i proportion 
till storlek. Arbetsuppgifterna skulle vara av social, elevvårdande natur 
men skolkuratorn skulle också ha en betydelsefull uppgift när det 
gällde studie- och yrkesorientering (prop. 1964:171).  

Skolkuratorernas yrkesvägledande arbetsuppgifterna togs under 60- 
och 70-talet successivt hand om av syo-konsulenterna, vilka då trädde in 
i skolan (SOU 1974:53). I den nu införda grundskolan för alla elever 
slogs de två tidigare kurativa inriktningarna samman till en. Den sociala 
inriktningen, rollen som samordnare och länk till de sociala myndig-
heterna betonades alltmer. Skolkuratorn blev i och med 1969 års läro-
plan skolans ”sociala expert”, dit elever och föräldrar skulle kunna vända 
sig för att få råd (Lgr 69). Kuratorerna skulle också stå för kontakten 
med sociala institutioner och myndigheter i syfte att återinpassa elever 
med sociala störningar. Särskild uppmärksamhet skulle ägnas åt elever 
som på grund av hemförhållanden behövde råd och stöd, elever som 
ofta var frånvarande av andra skäl än hälsoskäl, samt elever som var 
isolerade från kamratumgänge (a.a.).  
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I ett studiematerial för skolkuratorer beskrivs fem olika områden 
känneteckna lokalt utfärdade instruktioner för skolkuratorer; råd-
givning och information, kontakt med skolpersonal, hem och andra 
myndigheter, utredningar, sekreteraruppdrag och föredragning i konfe-
renser samt administrativa uppgifter (Skolöverstyrelsen 1972). Huvud-
uppgifterna beskrivs vara att svara för samordning av skolans råd-
givande, stödjande och informerande verksamhet samt att förbättra 
elevers sociala anpassning och förebygga missanpassning. Kuratorns 
indirekta arbete via stödet till lärarna, betonades framförallt (a.a.). Den 
bild av skolkuratorernas roll som här förespråkas har antagit en mer 
administrativ karaktär, där den personliga kontakten med eleverna 
tycks ha fått ett mindre utrymme. Skolkuratorerna förväntas göra ut-
redningar av enskilda elevers sociala förhållanden, utredningar som 
skulle kunna användas internt i skolan men också ligga till grund för 
anmälningar till socialnämnd och kunna användas av dessa i över-
tagande av ärendet. Kuratorn ses som en direkt länk till och förlängd 
arm för de sociala barnavårdsmyndigheterna. En ”mycket viktig del” i 
kuratorns arbete anses vara att ”medverka till att intentionerna i barna-
vårdslagen förverkligas, framförallt i de avsnitt som berör den före-
byggande verksamheten” (a.a., s. 28).  

Det skolkurativa arbetets koppling till samhällets totala ansvar för 
barn och ungdom genom barnavårdslagen betonas även i en handbok 
om skolsocialt arbete från samma tid (Skolvärlden AB 1969). Sam-
ordnarrollen beskrivs även här som skolkuratorns första funktion, 
vilket anges som en förutsättning för att elevvården ska kunna fungera 
som ett lagarbete. Som andra funktion anges individuell omvårdnad, 
främst genom att hjälpa klienten att förstå sin situation och hjälp till 
självhjälp. Den tredje funktionen handlar enligt författaren om att på-
verka attityder hos hem och skola. Denna funktion ansågs väsentlig för 
att kuratorerna skulle få adekvata arbetsuppgifter i förhållande till sin 
utbildning.  

Egidius (1970) skriver i en bok om elevvård och skolpsykologi att 
skolkuratorerna under 60-talet kommit att etableras som de högre skol-
stadiernas ”enmansteam” med en ”allround elevvårdsfunktion” (a.a., s. 
76). Under rubriken ”Kurativa uppgifter” i SIA-utredningen (SOU 
1974:53) anges att tillgängligt material om kuratorernas arbete (bland 
annat) tyder på en stor variation i arbetets inriktning, få och oklara befo-
genheter samt på avsaknad av arbetsledning i form av mål- och priorite-
ringsdiskussioner, professionell ledning och kunskaper om skolan.  
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Kuratorns neutrala roll beskrivs som viktig (SOU 1974:53; von 
Euler 1969). Förväntningar på skolkuratorn från statliga styrdokument 
och den egna professionen framstår nu alltmer handla om en person 
som står lite utanför skolsystemet, som kan jämka samman olika 
parter, uppfattas som neutral och i viss mån verkar för förändringar 
inom skolan genom attitydpåverkan. Läsåret 1975/76 fanns ca 700 skol-
kuratorer verksamma inom grundskola, gymnasieskola och den 
kommunala vuxenutbildningen, flertalet med socionomutbildning 
(SOU 1976:46, s. 42).  

Skolpsykologerna  

Under 60- och 70-talen växte också antalet skolpsykologer. Kommu-
nerna inrättade egna psykologtjänster och de statligt anställda psyko-
logerna vid länskolenämnderna fick till uppgift att utveckla elevvårds-
verksamheten inom länet (Guvå 2001 s. 24). I början på 70-talet fanns 
drygt 300 skolpsykologtjänster i kommunerna, elevunderlaget varie-
rade från drygt 2000 till ca 12 000 (Skolöverstyrelsen 1977). Långt ifrån 
alla skolor hade dock tillgång till skolpsykolog.  

Under denna tidsperiod förändrades synen på barns svårigheter i 
skolan och hur de skulle hanteras. Tilltron till psykologisk testmetodik 
och segregerande åtgärder minskade. Bland psykologerna själva ifråga-
sattes rollen som enbart testare, utan inflytande över behandling och 
undervisning (Egidius 1970; Wiking 1973). Enligt Guvå (2001) ut-
vecklades den skolpsykologiska verksamheten i början av 60-talet från 
testbaserad rådgivning till elevvård och hon menar att den förändrade 
synen på specialundervisning innebar att behovet av skolpsykologerna 
som ”sorterare” till stora delar försvann. Skolpsykologernas diagnosti-
serande arbetsuppgifterna blev således mindre dominerande och istället 
kunde man se en inriktning mot förebyggande och behandlande arbete 
(Lgr 69; SOU 1976:46; Skolöverstyrelsen 1972, 1977; Wiking 1973). I 
en mål- och innehållsanalys av skolpsykologverksamheten från slutet av 
70-talet uppfattas skolpsykologins främsta syfte vara att närma skolans 
verksamhet till de mål som uppställs i läroplanen och skolpsykologen 
beskrivs som en medarbetare i arbetslaget (Skolöverstyrelsen 1977). 
Även för skolpsykologerna kan man alltså i styrdokument och i den 
professionella diskursen se en förändrad inriktning från direkt arbete 
med elever till arbete som riktar sig mot skolans verksamhet.  
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Gränsdragningssvårigheter 

Gränsdragningsproblem mellan elevvårdens olika yrkesgrupper, samt 
mellan elevvårdsfunktionärerna och lärarna, diskuteras tidigt som en 
svårighet och ökningen av antalet specialister i skolan ansågs riskera 
splittring inom elevvårdspersonalen (prop 1950:70, SOU 1948:27, SOU 
1961:30,  ). Egidius (1970) uttrycker att skolpsykologer och kuratorer 
”ofta på ett oklart och förvirrande sätt” övertagit elevvårdande funk-
tioner från lärare och skolhälsovård (a.a., s. 87). Enligt Hellblom-
Thibblin (2004) motsatte sig skolsköterskorna inrättandet av kurators-
tjänster i Västerås på 80-talet, vilket av författaren tolkas som ett tecken 
på en professionsstrid. Skolsköterskor hade tidigt haft liknande upp-
gifter som kuratorer och psykologer i den bemärkelsen att skolhälso-
vården tidigt involverats i undersökningar och bedömningar av elever 
med svårigheter i skolan, att det finns en ”karaktärsfostrande” dimen-
sion av arbetet och att man haft kontakt med elever och föräldrar. 
(Hellblom-Thibblin 2004). Skolsköterskornas och kuratorernas upp-
gifter överlappade alltså varandra, skolsköterskorna kunde även arbeta 
som skolkuratorer (Hellblom-Thibblin 2004, s.81, Lundén & Näsman 
1980). I skolsköterskornas ”kurativa uppgifter” kunde ingå att ”hjälpa 
rektor med disciplinfallen” och ”att registrera och sammanställa antalet 
barn med vissa beteenderubbningar” (Hellblom-Thibblin 2004, s. 
81,118). Skolsköterskan förväntades också utreda och registrera elevers 
skolfrånvaro (Grundberg, Rask & Strandell m.fl. 1985, s. 44). En sär-
skild kontroll skulle skolhälsovården ha över elever med anpassnings-
svårigheter eller elever ”vilkas livsföring eller hemförhållanden påkallar 
särskild uppmärksamhet” och ägna särskild uppmärksamhet åt ”de 
sociala förhållanden som speciellt inverkar på elevernas hälsa”. Skol-
sköterskans roll som en person för eleverna att vända sig till med ut-
talade och outtalade problem av olika slag betonades även (SOU 
1976:46, s. 37, 107). Vidare förväntades skolsköterskan göra hembesök 
och diskutera uppfostringsfrågor med föräldrar (Lgr 69, s. 81).   

Perspektiv på problem  
I en avhandling om kategoriseringar av barns problem inom skolhälso-
vården från mitten av 40-talet t.o.m. 80-talet visas hur definitionerna av 
problem hänger samman med läroplanernas perspektiv och begrepps-
användning, med tillgången till åtgärder och med olika experters 
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inträde i skolan (Hellblom-Thibblin 2004). Den tid som studien om-
fattar delas in i fyra perioder; den medicinsk-pedagogiska (1944/45-1961/62), 
den psyko-sociala (1962/63-1968/69), den bio-psykosociala (1969/70-1979/80) 
samt den hälsoförebyggande (1980/81-1988/89). I samband med att kura-
torer och psykologer trädde in i skolan och enhetsskolan införts fullt 
ut, skedde förändringar i synen på och definitionerna av barns svårig-
heter i skolan. Psykiska och sociala problem var under 60-talet fram-
trädande i skolhälsovårdens årsrapporter. Ett ökat intresse visades för 
elevernas perspektiv genom betoning av elevernas känslo- och viljeliv, 
motivation och intresse samt egna val27. Samspelet med omgivningen 
betonades i större utsträckning i definitioner som ”anpassningssvårig-
heter” och ”relationsproblem”. Problem med mobbning börjar också 
uppmärksammas och moraliska problem såsom "sexuell frigjordhet” 
och ”uteliv” ges i slutet av 60-talet ett ökat intresse (a.a.).  

I samband med att ett flertal studier ifrågasatte undervisning i 
specialklasser, och handikapp alltmer kom att ses som ett problem 
uppkommet ur mötet mellan individ och miljö, tillsattes en utredning 
med syftet att utreda åtgärder för elever med svårigheter, utredningen 
om skolans inre arbete, SIA (SOU 1974:53). Med denna utredning kom 
individualiseringen av barns problem i skolan att ifrågasättas och 
miljöns betydelse för problemens uppkomst och lösningar att debatte-
ras. Skolan som organisation och det pedagogiska arbetet hamnade i 
fokus. Bladini (1990) menar att SIA-utredningen innebar en övergång 
från en ”teknologisk individinriktad” syn på problem, till en ”socio-
logisk-ekologisk” (a.a., s. 31).   

Det hälsoförebyggande arbetet som enligt Hellblom-Thibblin karak-
täriserade skolhälsovården på 80-talet, innebar dock enligt författaren 
en ökad diagnostisering av elever för att identifiera riskgrupper. Sjuk-
gymnaster och läkare fick en ökad betydelse för vissa problem-
definitioner och en ny definition som tillkommer är MBD (minimal 
brain dysfunction). I Hellblom-Thibblins material fanns under denna 
tid en stark efterfrågan på små undervisningsgrupper för dessa barn och 
en strävan efter tidig diagnostisering. Den medicinska diagnosens funk-
tion var dock enligt författaren under denna period ett instrument för 
integrering och hälsoförebyggande arbete snarare än som tidigare för 
differentiering och individualiserade insatser (a.a.). 

Under 90-talet har en alltmer individualistisk syn växt fram - det 
finns inga ”normala barn” utan varje barn har specifika behov som 
                                                     
27  Se även Hammarberg 2001. 
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skolan bör anpassa sig till (Börjesson 1997; Husén m.fl. 1992). Samtidigt 
beskrivs skolsvårigheter ofta med hjälp av neuropsykiatriska diagnoser 
och man kan se tendenser till ökade särarrangemang i form av särskilda 
undervisningsgrupper (Börjesson 1997). Att andelen barn som anses 
vara i behov av särskola har ökat28 kan tolkas som ett uttryck för att 
gränserna för vad som anses normalt har förändrats.29  

Det senaste decenniets ökade användning av neuropsykiatriska 
diagnoser i diskursen kring och hanteringen av barns beteendeproblem 
i skolan har också ifrågasatts kraftigt (se t.ex. Kärfve 2000) och har tol-
kats som ett sätt för skolorna att få ökade resurser eller som ett sätt att 
befria skola och föräldrar från ansvar (Börjesson 1997; Hellblom-
Thibblin 2004; Tideman 1997). Zetterqvist Nelson (2003) tolkar den 
laddade debatten om de neuropsykiatriska diagnoserna som en kamp 
om hegemonin kring barn- och skolhälsovård, där olika problem-
formuleringar är kopplade till olika syn på insatser. Hon menar att det 
neuropsykiatriska synsättet ifrågasatt en tidigare rådande hegemoni på 
detta område, som innebar ett samhälleligt och socialt perspektiv på 
barns och ungdomars hälsa.  

Flera forskningsstudier tyder som tidigare nämnts på att skolans syn 
på problem kring enskilda elever ofta individualiseras och sällan rela-
teras till skolans arbetssätt och organisation. Börjesson & Palmblad 
(2003) hävdar att skolan har en tradition av att individualisera för-
klaringar till elevers svårigheter i skolan (a.a., s. 10). Vissa forskare 
menar att gamla skolformers sätt att mer öppet sortera ut ”fattiga” och 
”obegåvade” elever till särskild undervisning, bara har avlösts av mer 
subtila sorteringsformer som egna val och mindre undervisnings-
grupper (Ahlström, Emanuelsson & Wallin 1986; Börjesson 1997). 
Sjöberg (2003) pekar på hur idén om den nya grundskolan som en in-
kluderande skola för alla elever, gått stick i stäv med en praxis som 
bygger på avskiljande, vilket av författaren tolkas som en strategi från 
lärare att tillvarata den egna professionens intressen.  

                                                     
28  Mellan läsåret 1992/93 och 1998/99 ökade antalet särskoleelever med drygt 35 

procent (SOU 2000:19).  
29  Blom (1999) visar utifrån studier från Stockholm stad på att det inte bara skett en 

ökning av antalet barn i särskolan utan att det också handlar om en kvalitativ för-
ändring avseende vilka svårigheter och behov eleverna uppges ha. 
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Elevvårdens organisering  
och inriktning 

I och med SIA-utredningen 1974 skedde det en ökad betoning på miljö 
och individ i samspel. I den skolpolitiska diskursen betonades alltmer 
att skolan ska vara till för alla elever, differentiering av elever skulle und-
vikas så långt som möjligt och i första hand skulle man pröva om skolans 
arbetssätt kunde ändras om en elev fick svårigheter i arbetet (SOU 1974: 
53, Lgr 80). Den förändrade synen på skolsvårigheter fick konsekvenser 
för synen på vad den särskilda elevvårdspersonalen skulle göra. Deras 
indirekta arbete i förhållande till lärarna sågs som allt viktigare: 

Uppgifterna är därvid inte att ta över och ge lösningar på 
problem som hänvisas till specialisterna från andra. Det gäller 
mera att i samarbete med eller via indirekta åtgärder genom 
andra bidra till att problemen löses. Istället för att minska den 
övriga personalens ansvar och engagemang när svårigheter upp-
står kommer då elevvårdsfunktionärernas arbete på sikt att leda 
till vidgade möjligheter för insatser av den personal som har det 
dagliga ansvaret för eleverna (SOU 1974: 53, s. 688). 

På detta sätt skedde också ett närmande mellan föreställningen om 
elevvård respektive specialundervisning (Bladini 1990). Samarbetet 
mellan lärare hamnade i fokus, ett samarbete som förväntades ske inom 
ramen för arbetsenheten; ”en liten skola inom den större skolans ram”, 
bestående av ett mindre antal klasser och arbetslag (Lgr 80, s. 42). I SIA-
utredningen nämns elevvårdspersonalen som ett eget arbetslag (”det 
skolsociala arbetslaget”) med möjlighet till gemensam planering och 
samlade insatser (a.a., s. 688).30 Arbetsenheten betonades som ett natur-
lig forum för samverkan kring elevvårdsfrågor också mellan elevvårds-
personal och lärare (Grundberg, Rask & Strandell 1985). Ett starkt 
motiv för denna förändring var att organisationsformen skulle vara till 
gagn för elever i svårigheter (SOU 1974:53, s. 579). Förändringen inne-
bar ett ökat ansvarsområde för lärarna kollektivt i frågor kring under-
visning och elevvård samt särskilt reglerad arbetstid för detta sam-
arbete. Omstruktureringen stötte på motstånd från lärarhåll, vilket har 
relaterats till att lärare traditionellt sett har arbetat mycket individuellt 

                                                     
30  Idén med elevvårdsteam utvecklades enligt Egidius (1970) under senare delen av 60-

talet, med en förebild i PBU-centralernas psykiatriska team (s. 43). 
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och att kraven på samarbete till stora delar kom från andra grupper än 
lärarna själva (Ahlstrand 1995).  

I den mån problem inte kunde lösas inom arbetsenheten, skulle de 
anmälas till den obligatoriska elevvårdskonferensen (a.a.). Begreppet 
elevvårdskonferens infördes med 1969 års läroplan och beskrivs som ett 
forum för samverkan kring elevvårdsfrågor mellan i första hand skol-
ledning, lärare och elevvårdsfunktionärer. Även föräldrar och elever 
uppges dock kunna delta. Begreppet elevvårdsteam och elevvårds-
konferens används vid denna tid nästan synonymt: 

Elevvårdskonferenserna är inte några nämnder som beslutar i 
demokratisk ordning med majoritetsbeslut. De är snarare team i 
det psykiatriska teamets anda med en ansvarig chef, i detta fall 
rektor eller studierektor, som har att fördela arbetet mellan 
teamets medlemmar och att fatta de avgörande besluten (Egidius 
1970, s. 44).  

Konferensen var ämnad att användas till planering, beslut om utred-
ningar och insatser och uppföljningar (Lgr 69).  

Den ökade betoningen på integrering framför segregerande åtgärder, 
innebar förändrade roller för den särskilda elevvårdspersonalen i för-
hållande till lärarna (Bladini 1990; Lundstedt 1988; Eklindh 1989). 
Elevvårdspersonalen framhölls som en kunskapsresurs till arbetslag och 
enskilda lärare, som förutsattes kunna utnyttjas i ett gemensamt sam-
arbete, syftande till att bättre kunna förstå upplevda problem för att 
finna lämpliga åtgärder (Grundberg, Rask & Strandell 1985).  

Även idag betonas som nämnts tidigare vikten av att den särskilda 
elevvården utgör en integrerad del av skolans verksamhet och att de 
bidrar till att skapa en hälsofrämjande miljö i skolan. Konsultativa och 
handledande insatser tycks prioriteras alltmer framför direkt elev- och 
familjearbete. Samtidigt tyck elevvårdsresurserna delvis centraliseras 
och specialiseras i särskilda resursenheter (SOU 2000:19). 

Sammanfattning 
Skolhälsovården är den del av den särskilda elevvården som har funnits 
längst. Regelbundna läkarundersökningar och hälsofostran av elever 
(och föräldrar) blev vid förra sekelskiftet strategier för att försöka före-
bygga samhällsproblem. Skolan började också överta olika omsorgs-
funktioner från hemmen genom anordnande av skolmatbespisning, 
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skolbad, sommarkollo m.m. Elevernas välbefinnande kom härmed att 
ingå i skolans domän, som en del av de mentalhygieniska reformer som 
genomfördes under denna tid. Skolhälsovården och skolsköterskan 
tycks traditionellt även ha haft en mer eller mindre självklar roll när 
det gäller att assistera övrig skolpersonal i bedömning och hantering av 
olika slags problem som uppstår kring enskilda elever i skolan.  

I samband med att skolplikten förlängdes och det tidigare parallella 
skolsystemet successivt övergavs för en gemensam enhetsskola, kom 
elevvårdens uppgift till stora delar att handla om sortering av eleverna 
till ”rätt” plats i skolan och i samhället, samt hantering av disciplin-
problem. Den ökande tillgången till psykologiska tester och tilltron till 
dessa som objektiva instrument, gjorde skolpsykologen till en nyckel-
person i det som det uppfattades, nödvändiga sorteringsarbetet. 
Psykiatrer och psykologer började göra anspråk på uppgiften att be-
döma skolrelaterad problematik.  

Även skolkuratorernas genombrott i skolan skedde i samband med 
enhetsskolans införande. Den svenska skolkuratorn kan sägas ha två 
ursprung; den ena mer inriktad mot service och stöd till de högre läro-
verkens äldre och mer bemedlade elever med studie- och yrkesväg-
ledande uppgifter, den andra riktad mot folkskolan och hjälpklassernas 
elever med en som det framstår mer disciplinerande inriktning och en 
nära koppling till de sociala barnavårdsmyndigheterna. Kurators-
resurserna har från början huvudsakligen riktats till eleverna i grund-
skolans senare år och gymnasiet. Ett sätt att förstå kuratorns roll i detta 
sammanhang är, att medan psykologen och skolhälsovården ”sorte-
rade” elever genom olika former av tester och mallar för det normala, 
utförde kuratorn ett liknande sorteringsarbete där sociala utredningar 
och samtal med skolpersonal, elever, föräldrar utgjorde det material 
utifrån vilket bedömningen av den unges förutsättningar skulle göras.  

På 60- och 70-talet expanderade den skolkurativa och skol-
psykologiska verksamheten, vilket delvis kan tolkas som att dessa er-
bjöd ett sätt för skolan och lärarna att hantera ökande disciplin-
problem. De yrkesvägledande arbetsuppgifterna togs över av syo-
konsulenterna och skolkuratorernas roll som samordnare och kontakt-
länk mellan den sociala barnavården och skolan kom att betonas i 
sammanslagningen av de två inriktningarna. Med detta skapades en 
organisatorisk länk mellan de sociala myndigheterna och skolan.  

Gränsdragningsproblem framträder tidigt, dels mellan elevvårdens 
olika yrkesgrupper men även mellan elevvårdsexperter och lärare. 
Slående är emellertid hur lärarnas huvudsakliga ansvar för det elev-
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vårdande arbete markerats med emfas i styrdokumenten, så länge som 
begreppet använts Det är framförallt i beskrivningarna av den särskilda 
elevvårdspersonalens uppgifter, inte av lärarnas, som man kan se att en 
förändring i arbetsfördelningen sker. Från början framställdes den sär-
skilda elevvården huvudsakligen som en serviceinrättning till lärare och 
skolledning som skulle bistå med olika typer av material för att under-
lätta lärarnas arbete. I takt med att segregerande åtgärder började ifråga-
sättas och betydelsen av skolmiljön betonades alltmer, förespråkades en 
mer förebyggande inriktning på arbetet för elevvårdsfunktionärerna, 
främst genom att via stöd till lärarna försöka påverka skolans arbetssätt. 
Den med SIA-utredningen befästa förändrade synen på elevers svårig-
heter innebar förändrade omgivande krav på och föreställningar om 
skolans och den särskilda elevvårdens arbete. Möjligtvis kan man tala 
om att det i samband med denna perspektivförändring sker en viss 
avinstitutionalisering (Olivier 1992) av den tidigare elevvårdspraktiken.31  

Diskussioner kring elevvårdspersonalens integrering i skolans verk-
samhet kontra dess fristående ställning, medarbetar- eller konsultroll, 
tyder på att elevvårdspersonalens relation till skolan som organisation 
inte är självklar. Skolornas elevvårdsverksamhet kan utifrån genom-
gången ovan sägas befinna sig i ett institutionellt kraftfält, präglat av 
olika slags aktörer som gör anspråk på elevvårdsområdet utifrån olika 
institutionella logiker. Ett första skulle kunna betecknas som ett ”skol-
perspektiv”, där kunskapsmål, fostran och ordning utgör överordnande 
principer för verksamheten som sätter ramar för en accepterad norma-
litet. Psykologin/psykiatrin har haft ett stort inflytande över skolans elev-
vårdande verksamhet, genom att erbjuda problemdefinitioner som 
kunnat legitimera särskilda insatser till de elever som avvikit från ovan 
nämnda ramar.  

För hälso- och sjukvården har skolan utgjort en arena för primära och 
sekundära hälsoförebyggande insatser, där elevernas nuvarande och 
framtida fysiska och psykiska hälsa sätts i centrum. Detta perspektiv 
påverkas av rådande föreställningar om vad god hälsa är och kan också 
inrymma fostrande inslag där ”goda vanor” ges ett egenvärde. Före-
trädare för det medicinska perspektivet har liksom det psyko-
logiska/psykiatriska också haft en betydelsefull position i bedömningen 
av problem som uppstår i förhållande till skolperspektivet.  

                                                     
31  Egidius (1970) menar t.ex. att den tillämpade psykologin genomgick en kris under 

denna tid.  
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Social barnavård är också ett område som har sin koppling till elev-
vården främst genom skolkuratorerna. Kontroll över och stöd till 
marginaliserade familjer kan sägas vara centrala drivkrafter i detta ar-
bete. Viktiga uppgifter för skolkuratorerna har emellertid även varit att 
hantera konflikter relaterade till skolplikten och skolans fostrande 
uppgift.  

I och med en ökad professionalisering av den särskilda elevvårdens 
yrkesgrupper och deras position som ett ”team” i skolan, tycks man 
också kunna tala om ett ”professionellt elevvårdsperspektiv” som delvis står för 
ett i förhållande till skolan systemkritiskt och relationsinriktat synsätt. 
Detta perspektiv kan hamna i konflikt med de uppgifter ovan som 
handlar om att stödja ”skolperspektivet” på olika sätt.  

Dessa perspektiv, med olika organisatorisk förankring, står förstås 
också under inflytande av statliga direktiv och den rådande synen på 
människan, skolan och samhället. Tillgänglig teknologi och vilka yrkes-
grupper som anses ha legitimitet att bedöma skolsvårigheter, får be-
tydelse för hur elevers svårigheter i skolan tolkas och hanteras. Katego-
riseringen av elever som inte lever upp till mallen för det normala, 
tycks emellertid över tid huvudsakligen följa en institutionell logik som 
huvudsakligen innebär en individualisering av skolsvårigheter, vilket 
ligger i linje med Hasenfelds teori om att organisationens intressen 
oftast styr denna ”typifieringsprocess”.  
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5. METODOLOGISKA ANSATSER 

Två delstudier 

Det övergripande syftet med avhandlingen är att beskriva och analysera 
elevvårdsarbetets resurser, organisering och praktik vid olika grund-
skolor samt hur dessa faktorer förhåller sig till varandra och till för-
hållanden i skolornas omgivning. De övergripande frågeställningarna 
för avhandlingsprojektet har studerats inom ramen för två delstudier.  

Den första delstudien tar sin huvudsakliga utgångspunkt i frågan om 
vilka resurser skolorna har för elevvård, hur omfattningen av olika 
resurser relaterar till varandra, till andra organisatoriska faktorer och 
faktorer i skolans omgivning (den behandlar dock även frågor om 
centrala aktörer och deras arbete, formella riktlinjer, mötesarenor 
m.m.). En ambition med den första delstudien har varit att nå en 
statistiskt generaliserbar kunskap i förhållande till den studerade popu-
lationen (kommunala grundskolor med högstadium). På grund av detta 
och den i huvudsak kvantifierbara karaktären på de efterfrågade upp-
gifterna, bygger den första delstudien i huvudsak på kvantitativ metod.  

Tyngdpunkten för den andra delstudien ligger på frågor om den sär-
skilda elevvårdspersonalens arbete och roll i skolans organisation, om 
hur centrala mötesarenor används, samt om arbetets institutionella 
ramar. Ambitionen med denna delstudie har varit att få en mer för-
djupad, vardagsnära och konkret bild av elevvårdsarbetets organisering. 
Mot bakgrund av den bristande kunskapen om elevvårdsarbetets orga-
nisation finns ett värde i sig med att få detaljerad och vardagsnära kun-
skap om vad som karaktäriserar den särskilda elevvårdspersonalens 
arbete och det sammanhang som de verkar i. Avsikten med den andra 
delstudien är emellertid också att få en fördjupad förståelse för elev-
vårdsverksamhetens organisering och förhållandet mellan resurser, or-
ganisering och praktik.  

I denna delstudie har fallstudier använts för att få kunskap om elev-
vårdsarbetets vardagliga praktik och organisering. Enligt Merriam 
(1994) har det föreslagits att fallstudiemetoden inte ska legitimeras ut-
ifrån sin vanligen kvalitativa karaktär, utan på grundval av kriterier 
som flexibilitet och tillämpbarhet. De genomförda fallstudierna har 
både kvalitativa och kvantitativa inslag. Ellegård menar att studier av 
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vardagen handlar om ”att finna former för att artikulera och upp-
märksamma människors aktivitetsmönster i vardagen” (Ellegård 2001, 
s. 16). Frågan om vad den särskilda elevvårdspersonalen gör studeras 
här på en konkret och vardagsnära nivå och i ett sammanhang, genom 
intervjuer, observationer och tidsgeografiska dagböcker (se nedan). De 
tidsgeografiska dagböckerna har delvis sammanställts och analyserats 
med kvantitativ metod. 

Att använda flera metoder 

I avhandlingen används således både kvantitativa och kvalitativa meto-
der. Detta ger å ena sidan en mångsidighet i materialet, där resultaten 
från respektive delstudie samt de olika metoderna inom ramen för fall-
studierna har kunnat berika varandra. Å andra sidan finns en risk att 
respektive metod inte har använts ”fullt ut” – en svårighet under 
arbetets gång har varit att växla mellan de olika angreppssätten. 

Medan kvantitativ forskning fokuserar frågor om kvantitet och 
statistiska samband, handlar kvalitativ forskning främst om kvalitet, 
förståelse och tolkning av mening. Frågan om metoden är också för-
knippad med frågor om verklighetens beskaffenhet och hur vi kan nå 
kunskap. Inte sällan utgör kvantitativt respektive kvalitativt inriktade 
forskare olika läger i sådana frågor. Valet av metod kan därmed bli en 
forskningsideologisk markör snarare än ett instrument för att nå kun-
skap (Sohlberg & Sohlberg 2001, s. 77). En viktig fråga när det gäller 
validitet är om metoden passar den fråga som ställts. I avhandlingen har 
olika metoder använts för att ge svar på olika frågor. Frågan om vilka 
resurser som skolorna har för elevvård kan antas vara mindre tolk-
nings- och kontextberoende än frågor om vad elevvårdspersonalen gör. 
Det handlar förstås om en gradskillnad – definitionen av elevvårds-
resurser påverkar exempelvis resultatet.  

Användning av teorier 

Kvalitativt inriktade fallstudier bygger ofta på induktiva resonemang, 
där begrepp och teorier utvecklas utifrån empirin. Möjligheten till ett 
”teorilöst” angreppssätt kan dock ifrågasättas. För bedömningen av 
fallstudiers inre validitet kan det betraktas som särskilt viktigt att 
forskarens utgångspunkter och antaganden görs explicita (Merriam 1994). 
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De slutsatser som dras i avhandlingen är skapade genom ett växelspel 
mellan empiri och teori under arbetets gång, i syfte att göra empirin 
mer begriplig, vilket ibland brukar betecknas som en abduktiv ansats.32 
De valda teoretiska redskapen är förstås ett fåtal av en mängd möjliga 
att relatera det empiriska materialet till. För det område och de frågor 
som avhandlingen fokuserar har ett organisationsteoretiskt perspektiv 
bedömts som rimligt och adekvat för att fördjupa förståelsen av resul-
tatet. Intresset för organisationsteori och dess nyinstitutionella inrikt-
ning fanns i viss mån från början och det har delvis färgat upplägget av 
studien. Det har emellertid inte varit ett syfte med avhandlingens de-
sign att belägga teoretiskt grundade hypoteser. När fallstudierna 
genomfördes var ambitionen att ”släppa” teorierna så mycket som 
möjligt och mer förutsättningslöst ”ta in” intryck. I analysskedet be-
dömdes dock nyinstitutionellt influerad organisationsteori som frukt-
bar. Vilka mer specifika teoretiska begrepp och inriktningar som an-
vänts i analysen har bestämts under arbetets gång.  

Delstudie 1 

Studiens enhet och population 

Den studerade enheten i den första delstudien är enskilda (grund-) 
skolor. Elevvården kan utifrån tidigare studier betecknas som en ofta 
situations- och individstyrd verksamhet med bristande styrning, där 
informella faktorer, institutionella ramar och lokala skolkulturer får 
stor betydelse (SOU 2000:19, Löfqvist 1999). Verksamheten är ofta 
delegerad från kommunledning till rektors- eller skolenhetsnivå och i 
elevvårdsutredningen konstateras att det är svårt att få en samlad bild 
på kommunal nivå (SOU 2000:19). Utifrån detta kan man anta att det 
finns svårigheter med att få fram uppgifter på kommunnivå och att det 
inte kan tas för givet att skolorna i en kommun är homogena när det 
gäller elevvårdens organisering och innehåll. Det kan också vara svårt 
att komma åt praktik- och vardagsnära fakta på kommunnivå. En 
studie som innefattar varje skola i en kommun skulle kräva ett strate-
giskt urval av kommuner, vilket skulle ske på bekostnad av studiens 

                                                     
32  Se t.ex. Andersen 1998. 
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generaliserbarhet. En nackdel med valet av skola som enhet är att det är 
svårt att relatera till omgivningsfaktorer, då sådana uppgifter främst 
finns tillgängliga på kommunnivå.  

Populationen för studien är alla kommunala grundskolor med ”hög-
stadium” (skolår 7-9) i Sverige, vilka enligt Statistiska Centralbyråns 
statstikdatabas var 1318 st det läsår då studien genomfördes (2001/2002). 
Begreppet ”högstadium” är egentligen felaktigt eftersom stadieindelning i 
denna bemärkelse (åtminstone formellt sett) inte används längre. För 
att underlätta läsningen har jag ändå valt att växelvis använda mig av 
”de senare skolåren” respektive högstadiebegreppet i texten, vilket då 
avser skolåren 7-9. På samma sätt används både ”de tidigare skolåren/ 
stadierna” för förskoleklass till skolår 6.  

Endast kommunala skolor valdes då jag prioriterat att få en så 
generaliserbar bild som möjligt av resurstillgången i de skolor som de 
allra flesta barn går i. Det är i och för sig en intressant fråga hur kom-
munala och privata skolor skiljer sig åt i detta avseende, men en sådan 
studie hade krävt ett stratifierat urval för att få med ett tillräckligt antal 
privata skolor.  

Valet av skolor med skolåren 7-9 gjordes mot bakgrund av ambi-
tionen att studera skolkuratorer och ett antagande att dessa framförallt 
finns på skolor med lite äldre elever. I populationen ingår dock både 
skolor med enbart grundskolans senare skolår och skolor som även har 
yngre elever. Enligt Statistiska Centralbyrån hade 54 procent av 
skolorna med högstadium elever i skolåren ett till nio, 26 procent hade 
enbart högstadium och 20 procent hade elever i skolåren fyra till nio. 
Skolor med elever från förskoleklass till år nio är en modern och allt 
vanligare organisationsform. 

Materialet har således en viss heterogenitet när det gäller vilka 
åldersgrupper av elever som finns på skolan. Att endast ta med den ena 
formen hade inneburit en exkludering av kommuner ur studien där 
denna skolform inte fanns och skulle förstås inte gå att generalisera till 
andra skolor med andra åldersindelningar. Genom att inkludera skolor 
med olika indelningar ges också en bild av om det finns skillnader be-
roende på vilka skolår som finns på skolan. En nackdel med att skolor 
med olika ålderskategorier av elever ingår i studien, är att det blir en 
större osäkerhet i resultaten för respektive skolform. Det innebär också 
svårigheter när det gäller att utifrån resultatet uttala sig om huruvida 
skillnader mellan skolformerna beror på elevernas åldrar, eller på andra 
organisatoriska skillnader mellan skolorna.  
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Urval 

Urvalet skedde genom att 100 skolor slumpades ut från en lista över de 
skolor som uppfyllde kriterierna för studien från Skolverkets officiella 
förteckning över samtliga grundskolor i olika regioner med olika 
årskursindelningar i landet. En fördel med ett slumpmässigt urval är att 
det ger goda förutsättningar för generaliserbarhet. Det slumpmässiga 
urvalet betyder att det varit möjligt för flera skolor i samma kommun 
att ingå i studien, vilket varit fallet i nio kommuner.  

I urvalet hade 48 skolor elever från förskoleklass till skolår nio. 43 
skolor hade elever i skolåren sex till nio och  skolor hade ett eller flera 
ytterligare år förutom år sex till nio. Vissa indelningar i urvalet saknas 
alltså i SCB:s indelning (exempelvis skolor med skolåren sex till nio) 
varför det är svårt att få klarhet i  mer precist hur urvalets fördelning 
mellan olika åldersindelningar ser ut i förhållande till populationen. 
Gemensamt är dock att den största gruppen är skolor med elever i alla 
grundskolans skolår men att andelen skolor med andra åldersin-
delningar inte är marginell.  

Metod 

Som metod för delstudien valdes telefonintervjuer med skolornas rek-
torer. Fördelar med telefonintervjuer är bland annat att de ofta ger en 
högre svarsfrekvens än brevenkäter, att de på ett enklare sätt än ansikte-
mot-ansikte intervjuer går att genomföra i olika geografiska områden 
och att de kan vara särskilt användbara i intervjuer med personer på 
maktpositioner med ont om tid (Burton 2000). Telefonintervjuer kan 
vara mindre lämpliga i intervjuer som rör känsliga områden, men för 
karaktären på frågorna i denna studie bedömdes metoden som passande.  

Intervjuerna genomfördes under vårterminen och höstterminen 
2002. Intervjuerna tog mellan 30-60 minuter per intervju. Före inter-
vjun hade ett brev skickats till skolornas rektor, med information om 
att de skulle komma att bli kontaktade. Brevet innehöll information 
om studien, om frågornas övergripande innehåll samt de exakta fråge-
ställningarna som rörde statistiska uppgifter. Därefter bokades intervju-
tider in med rektorerna. Tre rektorer avböjde bestämt till att delta med 
argumentet att arbetsbelastningen var för hög eller att det för tillfället 
inte fanns någon rektor och organisationen därmed var allmänt 
kaotisk. Studien har alltså en svarsfrekvens på 97 procent. I en del fall 
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har rektorerna hänvisat till annan person (eller så har det för tillfället 
inte funnits någon rektor). Intervjuerna har dock i de allra flesta fallen 
hållits med representanter för skolans ledning; rektorer (78), biträdande 
rektorer (9) eller områdeschefer (2). I de åtta fall där företrädare för 
skolledningen inte kunnat eller velat besvara hela eller delar av 
intervjun, har frågorna ställts till de personer jag har blivit hänvisad till, 
vilket i samtliga fall har varit företrädare för elevvårdspersonalen.33  

Telefonintervjun byggde huvudsakligen på konkreta frågor av 
ja/nej-karaktär, frågor om statistiska uppgifter och frågor med fasta 
svarsalternativ. Frågorna berörde den övergripande organiseringen av 
elevvårdsarbetet med frågor om bland annat omfattning av särskild 
elevvårdspersonal på skolan, tillgång till centrala resurser, forum för 
diskussioner om elevvård, samverkan med övriga samhället, riktlinjer 
och prioriterade områden (se bilaga 1). Svaren kryssades för/fylldes i 
under intervjun av mig i ett frågeformulär. Antalet öppna frågor var 
begränsade. Syftet med intervjuerna var att få så konkreta uppgifter om 
den faktiska organisationen som möjligt och inte av rektorernas upp-
fattningar om den. Med tanke på den mängd konkreta faktauppgifter 
som jag ville få fram, fanns också mycket lite tidsutrymme till mer 
öppna frågor.  

Statistisk bearbetning och redovisning 

Materialet har bearbetats i statistiskprogrammet SPSS. I de fall där 
statistiskt signifikanta samband redovisas i texten, anges huvudsakligen 
i noter vilka slags tester som har använts, värden och signifikansnivåer. 
I slutet av kapitlet presenteras resultatet av två regressionsanalyser, en 
linjär och en logistisk. Den förstnämnda valdes för att studera skolor-
nas sammantagna tillgång till kurator, skolsköterska och psykolog per 
elev i förhållande till olika organisatoriska och strukturella faktorer. En 
liknande analys görs även av skolornas tillgång till kuratorer separat. 
Då denna variabel är tydligt snedfördelad, är den linjära regressions-
analysen mindre lämplig. Därför delades variabeln in i två värden, 
vilket gör det möjligt att använda en logistisk regressionsanalys. 

                                                     
33  I två fall har intervjuerna fått delats upp och besvaras av både kurator och rektor/ 

biträdande rektor. Tre intervjuer har hållits med skolans kurator, två med special-
pedagog och en med studie- och yrkesvägledare med position som elevvårdsansvarig.  
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Eftersom skolor med olika åldersgrupper av elever kan förväntas ha 
olika typer av elevvårdsproblem och kanske också olika sätt att hantera 
problemen, kan det vara relevant att jämföra tillgången till särskild 
elevvårdspersonal på skolor med olika åldersgrupper. I redovisningen 
av materialet delas skolorna in i två kategorier utifrån vilka ålders-
grupper av elever som fanns på skolorna. Samtliga skolor hade som 
nämnts ovan elever i skolår 7-9. Skolor som enbart hade elever i skolår 
6-9 respektive år 7-9 (43 skolor) benämns i redovisningarna som ”hög-
stadieskolor”. Övriga skolor benämns ”flerstadieskolor” (54 skolor).34  

Det har i analyserna visat sig att vilka stadier som finns på skolan 
har stor betydelse för den lokala tillgången till elevvårdspersonal per 
elev samt att olika faktorer samvarierar med tillgången till elevvårds-
personal beroende på vilka åldersgrupper av elever som finns på skolan. 
I vissa redovisningar och analyser har därför dessa olika kategorier be-
handlats separat.  

Validitet och reliabilitet 

Telefonintervjuer med personer i ledande ställning innebär särskilda 
svårigheter beträffande svarens tillförlitlighet. De rektorer som har 
intervjuats kan hypotetiskt sett ha lämnat felaktiga uppgifter av någon 
anledning, t.ex. att de inte har haft tillräcklig kunskap om de uppgifter 
som efterfrågats. För att undvika detta innehöll det brev som skickades 
ut till rektorerna före intervjun information om frågornas övergripande 
innehåll och om vilka statistiska uppgifter som skulle komma att efter-
frågas. I en del fall har rektorerna hänvisat till annan person (se ovan). 
En annan typ av problem med att intervjua personer i ledande ställning 
är risken för att deras svar påverkas av vad de tror är social önskvärt 
(Björkman 1979). Rektor kan sägas vara skolans ansikte utåt och har 
ofta god vana att göra reklam för sin skola. I de fall där social önsk-
värdhet bedöms ha kunnat påverka intervjusvaren, kommenteras detta 
i texten. Det gäller främst i fråga om skriftliga riktlinjer på skolan, där 
emellertid ett syfte med frågan också varit att få en uppfattning om 
vilka områden som utåt sett anses viktiga att reglera med särskilda rikt-
linjer. Intervjupersonerna informerades om att enskilda skolor inte 
kommer att kunna identifieras i redovisningen av materialet, vilket 
                                                     
34  Av dessa hade 48 skolor elever från förskoleklass och uppåt, medan 6 skolor hade 

elever från tredje till femte skolåret (upp till år nio). 
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innebar att de inte heller skulle ha något att vinna på att försöka fram-
häva sin skola på något sätt.  

När det gäller skolornas tillgång till externa resurser, har studien en-
dast berört vilka yrkesgrupper som finns i eventuella centrala resurs-
enheter/stödteam och om vissa bestämda tjänster erbjuds. På grund av 
att de centrala resurserna är tillgängliga för fler skolor än de som under-
söks i studien, har jag bedömt det som alltför svårt att utifrån inter-
vjuerna få en uppfattning om omfattningen av den externa tillgången 
till särskild elevvårdspersonal. Det visade sig också under intervjuerna 
att rektorerna i vissa fall var osäkra på exakt vilka yrkesgrupper och 
tjänster som de centrala resursenheterna erbjöd. Att flera respondenter 
endast varit anställda som rektorer en kort tid35 och att en stor del av de 
centrala resursenheterna var relativt nyinrättade, kan ha legat bakom 
denna osäkerhet. Sammantaget innebär detta att studiens resultat av-
seende skolornas externa tillgång till elevvårdspersonal innefattar en 
viss osäkerhet och främst säger något om intervjupersonernas känne-
dom om dessa resurser (vilket dock inte är en ointressant uppgift - en 
förutsättning för att kunna använda resurserna är att man känner till att 
de finns).  

Eftersom studien avser elevvårdsresurser på skolnivå har respon-
denterna ibland fått göra uppskattningar av den tid som elevvårds-
personalen var på skolan i de fall då dessa yrkesgrupper delades av fler 
skolor i ett större område. Sålunda kan det i vissa fall finnas en liten 
osäkerhet i siffrornas reliabilitet, främst då det gäller låga nivåer av de 
olika yrkeskategorierna. De ungefärliga värdena bör dock vara till-
räckliga för att ge en någorlunda rättvisande bild av verkligheten.  

I några fall hade inte intervjupersonerna i förhand tagit fram de 
statistikuppgifter som de ombetts ha tillhanda inför intervjun och 
ibland hanns dessa frågor inte med under intervjun utan fick skickas i 
efterhand (detta gällde emellertid inte frågor som rörde tillgången till 
elevvårdspersonal, studiens huvudfrågor, som ställdes i början av inter-
vjun). Detta innebar en lägre grad av kontroll över vilka uppgifter som 
lämnades, risken finns att de ibland inte läst frågor och definitioner 
ordentligt. Uppgifterna om elevantal och lärarantal har därför kon-
trollerats mot Skolverkets uppgifter, vilka gäller för en annan termin 
men samma läsår och bör vara ungefär lika (förtydligas bör här att 
Skolverket inte tillhandahåller statistik om elevvårdspersonal). Skol-
                                                     
35  Omsättningen av rektorer är intressant i sig, även i Skolverkets kvalitetsgranskning 

(1999b, s.90) kommenteras att många rektorer var nytillsatta.  
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verkets egen bedömning är att personalstatistiken som regel håller en 
hög kvalitet.36 I några fall där erhållna uppgifter har framstått som kraf-
tigt avvikande har ytterligare frågor ställts och vissa korrigeringar 
gjorts. I tre fall där vissa uppgifter varit avvikande och inget svar vid 
ytterligare förfrågan har kunnat erhållas, samt ytterligare två fall där 
uppgifter saknats helt, har Skolverkets uppgifter (som framstått som 
rimliga i förhållande till övriga skolor), använts istället. Materialets 
uppgifter är starkt korrelerade med Skolverkets uppgifter37 och bör 
kunna bedömas som tillförlitliga. 

Delstudie 2 

Om fallstudien som metod 

Den andra delstudien syftar till att genom fallstudier nå kunskap om 
elevvårdsarbetets vardagliga organisering. En fallstudie innebär under-
sökning av en specifik och avgränsad företeelse (Merriam 1994; Stake 
1994). Fallstudier har beskrivits som lämpliga för studier som syftar till 
att få detaljerad och vardagsnära kunskap för att öka förståelsen för ett 
fenomen eller företeelse (Merriam 1994). Syftet med fallstudien kan 
vara att förstå ett specifikt fall, att öka förståelse för ett område eller 
pröva en teori (fallet i sig är inte det primära intresset), eller för att för-
stå ett fenomen genom att studera ett flertal fall (Stake 1994). I denna 
avhandling har fallstudierna använts för att få en fördjupad förståelse 
för elevvårdsarbetets förutsättningar och organisering, snarare än att för 
att förstå det specifika med elevvårdsarbetet på just de två valda 
skolorna. Naturligtvis innebär dock valet av fallstudier att det specifika 
i någon mån blir vägen till att försöka förstå det mer allmänt giltiga, det 
är snarare fråga om en gradskillnad i vilken mån intresse ägnas åt det 
särskilda, såsom skolans specifika kultur och rutiner, individuella om-
ständigheter eller liknande.  

En fördel med fallstudier är möjligheten att använda flera olika 
typer av metoder (Merriam (1994). Inom ramen för fallstudierna har 

                                                     
36  http://siris.skolverket.se  2004-04-22. 
37  R = 0,89.  
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flera olika metoder använts; enskilda intervjuer och gruppintervjuer, 
observationer och dagboksstudier, vilka redovisas närmare nedan.  

Urval av skolor 

Stake (1994) rekommenderar att välja det fall från vilket vi kan lära 
mest. En första utgångspunkt vid valet av skolor för fallstudierna var 
ett intresse för skolkuratorers arbete - en förutsättning var därför att de 
skulle ha en skolkurator på skolan. En andra fråga som fått ligga till 
grund för urvalet var betydelsen av att skolans elevvårdspersonal tillhör 
en extern organisation. Delstudie ett visade att de allra flesta skolor 
hade tillgång till en extern resursenhet i någon form men att dessa i 
olika grad kunde vara involverade i det lokala elevvårdsarbetet. De 
lokalt placerade psykologerna var oftast externt knutna medan kurato-
rerna i ungefär hälften av fallen tillhörde skolan. Kommentarer från 
intervjupersonerna kring genomförda och planerade organisations-
förändringar antydde också att kuratorernas organisatoriska tillhörig-
het var den mest diskuterade. Omfattningen av kuratorsresurser varie-
rade mer mellan skolorna i jämförelse med tillgången till skolsköterska 
och psykolog. Mot denna bakgrund kom valet av skolor att ske utifrån 
omfattningen av kuratorsresurser på skolan samt kuratorns organisatoriska tillhörighet. 
En ambition var att skolorna i övrigt skulle vara så lika som möjligt, 
dels för att lättare kunna göra antaganden om eventuella skillnader 
mellan skolorna, dels för att få ett fylligare material om hur elev-
vårdsarbete kan organiseras vid just den typen av skola. Jag ville också 
studera skolor som inte var extrema avseende andel elever med ut-
ländsk bakgrund och föräldrars utbildningsnivå men som samtidigt 
hade en viss heterogenitet i sitt elevunderlag. Med andra ord, skolor 
som kan betecknas som ganska vanliga. 

Utifrån ovanstående kriterier, samt ”bekvämlighets-kriteriet” att 
skolorna skulle finnas i rimlig geografisk närhet, sökte jag i första hand 
bland de skolor som ingick i avhandlingens första delstudie. Då det 
visade sig vara svårt att finna två skolor som uppfyllde kriterierna bland 
dessa, började jag istället ringa runt till rektorerna för några skolor i 
Stockholms närförorter, för att undersöka om de uppfyllde kriterierna 
och höra om de var intresserade av att delta i studien. På det sättet fick 
jag tag på tre skolor, varav två valdes utifrån att deras geografiska belä-
genhet gjorde studien lättare att genomföra för mig.  
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Urvalet av skolor illustreras i matrisen nedan (namnen på skolorna 
är fingerade). ”Mycket” och ”lite” är satt inom citationstecken eftersom 
det naturligtvis är en relativ fråga vad som är mycket och lite. I relation 
till skolorna i den första delstudien hade båda fallstudiens skolor en 
relativt god tillgång till elevvårdspersonal på skolan.  

 
 ”Mycket” 

kurators-
resurser 

”Lite” kurators-
resurser 

Kurator externt organiserad
 

 SKOLA B 
”Ekbladsskolan” 

Kuratorn anställd av skolan
 

SKOLA A
”Ilonskolan” 

 

 
De valda skolorna var tämligen lika i fråga om geografisk lokalisering, 
antal elever och stadier på skolan. Skolorna hade mellan 4-500 elever 
från förskoleklass till skolår nio och var belägna i förorter till 
Stockholm. Andelen avgångselever med utländsk bakgrund och för-
äldrarnas utbildningsnivå var (utifrån de uppgifter som tillhandahålls av 
Skolverket, vilka gäller avgångseleverna) också tämligen lika på 
skolorna. De valda skolorna låg över riksgenomsnittet avseende elever 
med utländsk bakgrund och runt medel eller något under beträffande 
föräldrarnas utbildningsnivå.  

Definition av fallen 

Avhandlingen handlar bland annat om vilka som är elevvårdsarbetets 
centrala aktörer, vad de gör, hur de interagerar med andra aktörer i 
elevvårdsarbetet och hur problem definieras. Det främsta intresset var 
då fallstudierna inleddes riktat mot den särskilda elevvårdspersonalens 
arbete samt de mötesformer som utifrån den kvantitativa studien verkat 
vara vanligt förekommande och betydelsefulla i elevvårdsarbetet. I 
detta avseende hade jag en förutbestämd uppfattning om vilken typ av 
elevvårdsarbete som skulle studeras. En ambition var också att rekon-
struera nätverk av aktörer som av nyckelpersoner bedömdes som vik-
tiga i elevvårdsarbetet samt att studera dessa aktörers föreställningar om 
elevvård och elevvårdsproblem. Detta innebar att fallstudierna inleddes 
med i viss mån öppna gränser för vad som tillhörde ”fallet” och inte. 
Detta som en konsekvens av att det inte är givet vad ”elevvårdsarbetets 
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organisation” är för något och att frågan om hur denna organisation 
kan definieras också utforskas i avhandlingen.  

Det visade sig i studiens inledningsskede att elevvårdsteamens när-
maste nätverk på skolorna i princip utgjordes av dem själva, varför stu-
diens fokus kom att avgränsas till att huvudsakligen omfatta elevvårds-
teamens arbete. Detta är naturligtvis ett resultat i sig. De forum som 
har observerats begränsades till sådana där elevvårdspersonalen deltog 
under den tid jag fanns på skolan, vilket främst innebar elevvårds-
teamens möten (formella och informella), konsultationstillfällen eller 
andra former av möten mellan elevvårdsteamets personal och lärare, 
samt elevvårdskonferenser.  

Det är således i första hand elevvårdsteamens arbete vid de enskilda 
skolorna som står i fallstudiernas fokus. Ett alternativ hade varit att 
följa några ur den särskilda elevvårdspersonalen i deras arbete på flera 
olika skolor. Det är emellertid inte den särskilda elevvårdspersonalens 
enskilda yrkesgrupper i sig som utgör ”fallen”, även om deras arbete är 
centralt för studien och då i synnerhet skolkuratorn som kan förväntas 
ha den närmaste kopplingen till socialt arbete.  

Det är också viktigt att lyfta fram vad som inte studeras inom ramen 
för fallstudierna. Framförallt är det viktigt att betona att syftet inte har 
varit att avgöra huruvida skolorna är bra på elevvårdsarbete eller inte. 
Inte heller fokuseras vilka insatser som görs för enskilda elever. 
Lärarnas elevvårdsarbete har till största delen hamnat utanför ramen 
för fallstudierna, detta gäller även speciallärare och specialpedagogers 
arbete, då dessa yrkesgrupper inte ingick i elevvårdsteamen vid fall-
studiernas skolor. Det är elevvårdsteamens elevvårdsarbete på de stude-
rade skolorna som ligger i studiens fokus och dessa aktörers perspektiv 
är därmed dominerande.  

Materialinsamlingen 

Materialinsamlingen genomfördes huvudsakligen under ca tre veckor 
per skola under vårterminen 2003. Uppföljningsintervjuer och en åter-
koppling till den ena skolan gjordes på hösten 2003. Vid den andra 
skolan slutade de tre personer som huvudsakligen fokuserats i studien 
strax efter att studien genomfördes, varför ingen återkoppling gjordes 
där. Däremot genomfördes en tredje telefonintervju med dessa perso-
ner, som delvis byggde på speglingar av svar från tidigare intervjuer.  
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Materialinsamlingen genomfördes växelvis på de båda skolorna för 
att få perspektiv på de studerade skolorna under arbetets gång. 
Gubrium & Holstein (1997) förespråkar jämförelser för att lättare få 
“syn på” det studerade fältet:  

This allows us to highlight the activities, perspectives, and re-
sources characterizing a particular site by noticing how they 
differ from those operating in other sites (Gubrium & Holstein 
1997, s. 186).  

Planen för studien var att en skola skulle studeras en vecka, sedan nästa 
skola en vecka osv. För att i mesta möjliga mån kunna delta vid för 
studien viktiga forum, skedde dock ibland avvikelser från den plane-
ringen.  

Den första veckans insatser syftade till att få en tydlig bild av den 
formella organisationen samt rekonstruera nätverk av centrala aktörer i 
elevvårdsarbetet (ur ett personalperspektiv). I övrigt koncentrerades 
den första delen av fallstudierna på observationer. Elevvårdsteamens 
personal informerades om att jag önskade få delta som observatör vid 
viktiga forum för diskussioner om elevvård såsom elevvårdsteamets 
gruppmöten, elevvårdskonferenser samt arbetslagens möten när elev-
vårdsfrågor behandlas. De informerades även om att jag önskade få följa 
kuratorn, samt några andra aktörer som bedömdes som centrala i elev-
vårdsarbetet på skolan, under deras arbete en till tre dagar under den 
studerade perioden. Ett villkor var att tiden som personerna vistades på 
själva skolan inte var alltför liten.  

Under den andra och tredje veckan genomfördes intervjuer med 
personer som definierats som viktiga i elevvårdsarbetet på skolan, 
gruppintervjuer med vissa lärare samt intervjuer med föräldrar och 
elever vars ärende tagits upp på elevvårdskonferens under den tid jag 
var på skolan. Observationer gjordes av elevvårdsteamets gruppmöten, 
möten mellan elevvårdspersonal och lärare, elevvårdskonferenser samt i 
övrigt det som skedde på skolorna under den tid som jag tillbringade 
där. De aktörer som bedömdes som centrala i elevvårdsarbetet på 
skolan fick en dagbok att fylla i för arbetstiden på den aktuella skolan 
(se vidare nedan).  
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Intervjuer 

Min avsikt var från början att låta de inledande intervjuerna avgöra 
vilka eventuella andra personer som skulle intervjuas. På detta sätt 
tänkte jag mig att ett (eller flera) nätverk kunde rekonstrueras. De 
första intervjuerna med elevvårdsteamens personal visade att de en-
skilda aktörer som dessa personer främst interagerade med fanns inom 
elevvårdsteamen. Det pekades inte heller ut några särskilt viktiga per-
soner i övrigt. Mitt intryck över lag var att elevvårdsteamen utgjorde en 
relativt separat del av skolans organisation. En del som till viss del på-
verkar ramar och förutsättningar för det elevvårdsarbete som utfördes 
av lärarna men där villkoren för elevvårdsarbetet och de omgivande 
föreställningarna utgjorde tämligen vitt skilda verkligheter. Denna in-
sikt innebar att fokus under materialinsamlingens gång riktades mer 
ensidigt mot elevvårdsteamens arbete, utifrån antagandet att en studie 
av ”det andra elevvårdsarbetet” skulle kräva ett annorlunda upplägg 
som skulle komma att utgöra en helt egen studie. Enskilda intervjuer 
har genomförts med elevvårdsteamens personal, skolornas rektorer, 
med företrädare för de centrala resursenheter som fanns i de kommuner 
där skolorna låg samt med elever och föräldrar som deltagit i elevvårds-
konferenser. Utöver dessa intervjuer har tre gruppintervjuer med lärare 
genomförts (två bestående av lärare med särskilt elevvårdsansvar och 
den tredje med ett arbetslag). Sammanlagt genomfördes 15 intervjuer på 
den ena skolan och 17 på den andra. En översikt av genomförda inter-
vjuer ges i bilaga 2.  

Intervjuerna med elevvårdspersonalen och rektorerna syftade fram-
förallt till att få en så konkret bild som möjligt av deras vardagliga ar-
bete, deras uppfattningar om vad elevvårdsarbete är och bör vara, av 
vilka andra aktörer som de främst samarbetade med i elevvårdsfrågor 
och om vilka formella ramar de såg som viktiga i elevvårdsarbetet. De 
fick även frågor om hur de såg på elevvårdskonferensens betydelse och 
om deras erfarenheter av hur den brukar gå till. Både elevvårds-
personalen och rektorerna fick frågor om de hade erfarenhet av arbete 
på andra skolor och eventuella upplevda skillnader. I intervjuerna med 
elevvårdspersonalen behandlades även vilka förväntningar de upplevde 
från omgivningen, deras kontakter med eleverna och i de fall de var 
externt organiserade, deras upplevelse av vad detta betydde för arbetet. 
Gruppintervjuerna med arbetslag respektive elevvårdssansvariga lärare 
innehöll frågor om upplevda omgivande förväntningar på deras roll i 
elevvårdsarbetet, hur de själva såg på sina viktigaste uppgifter i elev-
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vårdsarbetet och sin egen roll i förhållande till den särskilda elevvårds-
personalen, viktiga samarbetsparter, delaktighet i utvärdering och 
planering av elevvårdsarbete samt förekomst av särskilda riktlinjer.  

Med de externa resursenheternas chefer behandlades frågor om re-
sursenheternas bakgrund, ansvarsområde, tjänsteutbud, kontakterna 
med ”mina” skolor och samarbete med andra instanser. De föräldrar 
och elever som intervjuats tillfrågades om deras upplevelse av del-
tagande i elevvårdskonferenser; om vilken information de fått om 
mötets innehåll och form, om vad de tyckte hände på mötet och hur 
det kändes att vara där. Representanter för skolornas elevråd till-
frågades om för dem viktiga frågor, hur de upplevde stödet från skolan 
i elevrådsarbetet och viktiga stödpersoner på skolan generellt sett samt 
deras upplevelse av skolan som helhet.   

Så gott som alla intervjuerna bandades. Ett par bandinspelningar 
misslyckades dock (se nedan under validitet och reliabilitet). De ban-
dade intervjuerna har skrivits ut i sin helhet, med undantag för 
hummanden, utfyllnadsord och liknande som bedömts som obetydliga 
i sammanhanget då avsikten inte har varit att göra någon djupare språk-
lig analys. Då intervjupersonerna önskat det har de fått ta del av den råa 
utskriften för möjlighet att göra eventuella kommentarer (ingen har 
dock lämnat några kommentarer). Intervjuerna varade mellan en halv 
och en timme.  

Vid analysen av intervjuerna delades materialet först in i några över-
gripande kategorier, i vilka så gott som allt intervjumaterial kunde pla-
ceras in. Kategoriseringen utgjorde en första, grov och relativt empiri-
nära kategorisering utifrån centrala teman som jag var intresserad av att 
undersöka. En sådan första sortering kan ge en viktig överblick över 
materialet och kan sedan leda till mer analytiska teman (Widerberg 
2002, s. 140). Dessa kategorier var ”arbetets tid, geografi och sociala 
sammanhang” (uttalanden om konkreta arbetsuppgifter, omfattning 
och regelbundenhet för dessa, uppgifter om nätverk och liknande), 
”roller och förväntningar” (uttalanden kring synen på den egna yrkes-
rollen och andras, samt upplevelser av andras förväntningar), ”tekno-
logier” (uttalanden om olika former av redskap som används i arbetet), 
”elevkontakter” (uppgifter om hur man kommer i kontakt med elever, 
uppfattningar om deras problem och liknande), samt ”normer, idéer 
och föreställningar”, som fick inrymma normativa uttalanden och ut-
tryck för föreställningar som inte passade in under någon av de övriga 
kategorierna. Dessa kategorier var inte helt sinsemellan uteslutande.  
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Inom respektive kategori studerades därefter likheter och skillnader 
skolvis och aktörsvis. Vartefter som mönster och teser uppkommit i 
detta arbete och när empirin relaterats till de teoretiska analys-
verktygen har jag återvänt till intervjumaterialet, dels till den ur-
sprungliga utskriften och dels till kategorierna för att pröva dess rele-
vans. I vissa fall har jag även återgått till den bandade intervjun för att 
fånga upp nyanser i intervjupersonernas uttryck. Exempel på sådana 
”analystrådar” (Widerberg 2002) är att förstå skolsköterskan som elev-
vårdsteamets mottagning, elevvårdspersonalen som gräsrotsbyråkrater 
respektive ångestreducerande specialister och elevvårdspersonalen som 
”barnens resurs”.  

Tidsdagböcker  

För att svara på frågorna om vad den särskilda elevvårdspersonalen gör 
och hur deras kontakter med andra aktörer ser ut, har även tids-
geografiska dagböcker använts. Att studera användning av arbetstid är 
förenat med svårigheter. Det kan vara svårt att uppskatta hur mycket tid 
som ägnas åt olika arbetsuppgifter, kategorier som används kan uppfattas 
som alltför abstrakta och svåra att applicera och olika arbetsuppgifter 
kan gå in i varandra. Tidsgeografiska dagböcker har bland annat använts 
som metod inom vardagsforskning för att på en konkret nivå fånga 
aktiviteter i tid och rum (Ellegård & Wihlborg 2001; Szebehely 1995).  

Skolsköterskorna och kuratorerna vid båda skolorna, psykologen 
vid Ekbladsskolan och Ilonskolans samordnare fick en på förhand 
strukturerad dagbok som de ombads att fylla i under en period av två 
respektive tre veckor, beroende på i vilken omfattning de arbetade på 
skolan. Syftet med dagböckerna var att kartlägga aktörernas arbetstid 
på den aktuella skolan (alltså inte tid som personerna tillbringade på 
andra skolor) men också sådan tid som har direkt eller indirekt an-
knytning till elevvårdsarbetet på den aktuella skolan, såsom möten med 
andra samhällsinstanser, handledning eller liknande. Tidsdagboken 
innehöll följande kolumner: Tid, plats, aktivitet, med vem/vilka samt 
utrymme för kommentarer. Utformningen av dagboken har inspirerats 
av Ellegård (2001). Muntliga och skriftliga instruktioner gavs angående 
vilken typ av information som önskades i kommentarerna. Vid samtal 
med eller kring enskilda elever gällde detta t.ex. elevernas kön och 
ålder, anledning till samtalet och vem som initierat dessa.  
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Dagböckerna har använts på flera sätt. Det huvudsakliga syftet med 
dagboksstudien var att få en konkret bild av elevvårdspersonalens 
arbete och det geografiska och sociala sammanhang i vilket det äger 
rum. I redovisningen presenteras dagboksmaterialet dels i tidsgeo-
grafiska diagram för att ge en illustration över hur ”en vanlig dag” ser 
ut, med en rumslig och tidsmässig dimension. En enkel kvantitativ 
sammanställning har också gjorts av dagboksmaterialet, där den dag-
boksförda tiden för några av personerna har delats in i ett antal huvud-
kategorier för att få en övergripande bild av olika slags uppgifters 
proportion i förhållande till varandra. Syftet har emellertid inte att 
varit att dra detaljerade slutsatser kring hur många minuter som ägnas åt 
olika uppgifter. Dagboksmaterialet har också använts som komplement 
till intervju- och observationsmaterial, i de frågor som har studerats.  

Centrala begrepp i tidsgeografin är aktiviteter och projekt. Ett pro-
jekt innebär ett målinriktat sammanhang som kan inbegripa flera olika 
typer av aktiviteter (Ellegård & Wihlborg 2001, s.14). Med ”lokal ordnings-
ficka”38 menas en fysisk plats som förknippas med vissa aktiviteter och 
regler för social samvaro, ett ordningssystem som upprätthålls genom 
att människor kontinuerligt utför aktiviteter i projekt som bekräftar 
ordningen (Ellegård  2001, s. 45-46). Begreppet lokal ordningsficka har 
lånats från tidsgeografin i analysen av fallstudiematerialet. I övrigt har 
inte den tidsgeografiska metoden använts mer än som inspiration och 
stöd till utformningen av dagböckerna.  

Observationer 

Observationernas syfte styr vad man fokuserar på vid datainsamlingen, 
t.ex. om den utgör en förstudie eller fördjupning, om den syftar till 
hypotesprövning, att utforska ett nytt fält, eller nå förståelse för de 
studerades livsvärld. Ambitionen då fallstudierna inleddes var dels att 
göra observationer av forum där elevvårdsfrågor behandlas som till 
exempel elevvårdskonferenser, den särskilda elevvårdspersonalens 
möten och möten mellan elevvårdspersonal och lärare, dels att följa 
några av elevvårdsteamets aktörer under deras arbetsdag. Exempel på 
frågeställningar som har varit styrande vid observationerna är: Vilken 

                                                     
38  ”Pocket of local order”, Hägerstrand, T. (1985) Time-geography: focus on the cor-

poreality of man, society and environment. The Science and Praxis of Complexity. 
I Ellegård & Wihlborg (2001) 
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aktivitet är det som pågår, var, med vilka? Hur länge pågår aktiviteten? 
Hur formuleras elevvårdsproblem, av vem? Framträder olika värde-
ringar och perspektiv? Hur kommer man fram till lösningar? Vilka 
olika typer av lösningar föreslås, av vem? Hur fattas beslut? Vilka speci-
fika språkliga uttryck används (fackord, kategorier, begrepp)? Om 
aktiviteten avsåg enskilda elever antecknades elevens kön, årskurs och 
hur problem definierades (i de fall dessa uppgifter framgick). Inom 
dessa ramar och beträffande de observationer som gjordes under övrig 
tid, var observationerna av en explorativ karaktär.  

Bandinspelning har inte använts i dessa sammanhang då min be-
dömning var att det riskerade att påverka processen i alltför hög grad 
och eftersom avsikten inte var att göra någon ingående språklig analys.  

Förutom anteckningar från observationstillfällena har mer allmänna 
observationer och intryck antecknats under de dagar som tillbringats 
på skolorna. Anteckningar fördes huvudsakligen under observations-
tillfällena, alternativt på lunchen eller på bussen hem. En ambition i 
anteckningarna av observationerna var att dessa skulle vara så konkreta 
och beskrivande som möjligt och att undvika sammanfattande analyser 
i detta skede. Becker (1998) menar att utförliga beskrivningar kan 
hjälpa oss att komma ifrån konventionellt tänkande och för-givet-tagna 
kategoriseringar och att vi tenderar att skriva ned sammanfattade analy-
ser om vad vi sett istället för beskrivningar av vad vi faktiskt ser. Det är 
naturligtvis omöjligt att undvika analyser helt och hållet men en risk är 
att genom att skapa mening för tidigt förenklar det komplexa. Som en 
konsekvens av detta arbetssätt innehåller observationsanteckningarna 
en stor del direkta citat. Mer analyserande anteckningar har emellertid 
också förts, i form av beskrivningar av min upplevelse av stämningar 
och nyanser och uppfattningar om vad som har hänt. Sammanlagt upp-
tar observationsanteckningarna cirka fem handskrivna antecknings-
böcker i A5-format (320 sidor), ganska jämt fördelade mellan skolorna. 
Observationerna av elevvårdsteamens gruppmöten, möten mellan elev-
vårdspersonal och lärare, samt elevvårdskonferenser har renskrivits 
Antalet observerade sådana möten framgår i kapitel 10, liksom observa-
tioner av dagar då jag följt med någon i elevvårdsteamet. En tredje ka-
tegori av utskrivet material utgörs av ”allmänna observationer”, vilket 
avser övriga observationer som gjorts under den tid jag tillbringat på 
skolorna, bland annat av mer informella möten. Allt observations-
material har dock inte renskrivits. 

Analysen av observationsmaterialet har skett på olika sätt. Dels har 
materialet sorterats utifrån i samma kategorier som intervjumaterialet 
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(se ovan). Dels har en sortering gjorts utifrån hur problem formuleras, 
av vilka och i vilket sammanhang. Gällande observationerna av möten 
mellan elevvårdspersonal och lärare har de olika frågor som berörts och 
av vilka, sammanställts. Vem som formulerar problem och lösningar 
har också fokuserats i observationsanteckningarna från elevvårds-
konferenserna, vilka också har analyserats i sin helhet i relation till de 
intervjuer som gjorts i anslutning till dessa och till de intervjuer som 
berört personalens inställningar till och uppfattningar om elevvårds-
konferensens användning.  

Validitet och reliabilitet 

För att stärka den inre validiteten, frågan om resultatets sanningsvärde, 
rekommenderas ofta i kvalitativ forskning olika former av ”triangu-
lering”; användning av ett flertal metoder, informationskällor, teorier 
eller forskare. Triangulering som metod har dock kritiserats för ut-
gångspunkten i ett antagande om något fixt och faktiskt som kan 
”ramas in” och att resultatet från olika metoderna skulle kunna validera 
varandra. Likartade resultat skulle alltså innebära en god validitet – 
överensstämmelse med verkligheten - medan olikartade resultat ses som 
tecken på brister i forskningen. Bilden av att data från olika källor kan 
ge en mer ”sann” bild har problematiserats och datas kontextberoende 
har betonats (Kvale 1997; Larsson 1994; Silverman 2001) 

I fallstudierna används olika metoder och datakällor för att ge svar 
på olika frågor men söker samtidigt även olika svar på samma frågor. 
Frågan om vad elevvårdspersonalen gör, riskerar att i intervjuer reduce-
ras till vad de tror att de gör, vill göra eller vad de tror att jag förväntar 
mig att de ska göra. Observationer och de tidsgeografiska dagböckerna 
har därför använts som komplement till intervjuerna. Den ena me-
toden ger inte mer ”sanna” svar än den andra och kombinationen av 
dem innebär inte heller att resultatet är mer ”sant” än om bara en 
metod använts. Däremot kan material från olika källor ge en ökad för-
ståelse för respektive datamaterial och tillsammans kan de ge en mer 
flerdimensionell bild av det studerade området (Silverman 2001). Ett 
sätt att öka validiteten är att testa uppkomna påståenden och leta efter 
negativa fall (Adler och Adler 1994). I analysarbetet har en strävan varit 
att testa uppkomna teser genom att återgå till materialet i sin helhet och 
söka efter eventuellt motsägande uppgifter.  
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Intervjuer kan ses som källor till en möjlig sanning eller som situa-
tionellt skapade berättelser (Silverman 2001 s. 113). Om intervju-
frågorna ställts av någon annan än mig hade kanske svaren på vissa 
frågor blivit annorlunda, på grund av att de intervjuade kan ha givit de 
svar som de tror är mest korrekta för den som frågar. En öppen 
observatörsroll innebär vanligtvis större risk för forskareffekt exempel-
vis genom att själva uppmärksamheten, medvetenheten om att vara 
observerad kan påverka beteenden, den observerade kan uppträda 
annorlunda i forskarens närvaro därför att hon/han vill vara socialt 
godkänd. Observatörens egenskaper, såsom kön, ålder, klädsel, språk 
m.m. kan också ha en inverkan på fältet. Min upplevelse var att jag 
ganska snart fick en relativt förtroendefull relation till elevvårds-
teamens personal, i synnerhet till kvinnorna (som utgjorde majoritet) 
och att min närvaro vid observationer inte störde på det sättet att de 
involverade agerade annorlunda än de brukade (förutom att de vissa fall 
kunde vända sig till mig för att ge information t.ex. omständigheterna 
kring något som de diskuterade och någon gång hände det att rektor 
skojade om att de ”börjar mötet” efter att jag gått). Vid de särskilda 
forum och arbetsdagar som studerades, samt då dagböckerna samlades 
in, tillfrågades de berörda om de ansåg att dessa kunde ses som typiska 
eller om de var avvikande på något sätt. Vid elevvårdskonferenserna 
tillfrågades de deltagande föräldrarna och eleverna om de trodde att 
min närvaro påverkade på något sätt. I ett fall (den första elevvårds-
konferensen på Ilonskolan) trodde både föräldern och eleven att det 
kan ha varit så att personalen ”skärpt till sig” lite extra. Vid observa-
tioner av elevvårdspersonalens arbetsdagar kan min närvaro ha på-
verkat arbetets innehåll, t.ex. genom att jag frågar om något och ett 
samtal inleds, eller att min närvaro i rummet skulle kunna ha hindrat 
elever från att komma in. (Dessa observationer gjordes dock inte 
parallellt med att elevvårdspersonalen fyllde i sina tidsdagböcker, se 
nedan). Bland annat av denna anledning har observationerna huvud-
sakligen koncentrerats till situationer där flera personer interagerar.  

Bandspelaren har vid några tillfällen krånglat under intervjuerna. 
Endast delar av den ena intervjun med kuratorn på Ekbladsskolan blev 
inspelad, samma gällde gruppintervjun med arbetslaget på Ilonskolan. 
Beträffande kuratorsintervjuerna gjordes ganska noggranna anteck-
ningar under intervjun, som skrevs rent och godkändes av kuratorn 
strax efter intervjun. Jag bedömde därför att intervjun inte behövde 
göras om. Beträffande intervjun med arbetslaget fick de en samman-
ställning av anteckningarna från intervjun och det som gick att höra 
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från bandet med uppmaningen att höra av sig om de hade kommen-
tarer, vilket de inte gjort. När det gäller dagböckerna lämnades en dag-
bok aldrig in (Ekbladsskolans skolsköterska) och en var bristfälligt 
ifylld (Ekbladsskolans psykolog). Dagböckerna har i vissa fall 
dokumenterats parallellt med att jag själv befunnit mig på skolan och 
samlat material, vilket innebär att samtal med mig ibland har råkat 
komma med i dagboksmaterialet. Sådan tid har räknats bort från den 
sammanlagda tiden i sammanställningen av materialet. De observa-
tioner som gjorts av elevvårdspersonalens arbete under en hel eller del 
av arbetsdag, gjorde dock inte parallellt med att tidsdagböckerna skrevs. 
Sammantaget kan sägas att dessa brister avseende studiens reliabilitet 
har minskat detaljrikedomen i materialet och därmed i analysunder-
laget. Detta kan ha begränsat vilka slutsatser som har kunnat dras ut-
ifrån materialet men bör enligt min mening inte ha påverkat de slut-
satser som dragits i någon avgörande mening. Däremot har dessa brister 
inneburit ett något mindre omfattande ”redovisningsvänligt” empiriskt 
material som ordagranna citeringar eller detaljerade diagram.  

Generaliserbarhet kan när det gäller kvalitativ forskning och fall-
studier diskuteras utifrån möjligheterna att i det konkreta och specifika 
finna mönster som kan antas vara generella. Det blir här mer en fråga 
om att generera arbetshypoteser, än generaliserbarhet i statistisk be-
märkelse (se Merriam 1994, s. 185). För att kunna bedöma möjligheten 
att överföra resultaten till andra fall är det nödvändigt att läsaren ges 
tillräckligt rika beskrivningar av studiens kontext för att kunna förstå 
resultaten och avgöra hur typiskt fallet är (Lincoln & Guba 1985). Att 
det på Ekbladsskolan fanns uttalade samarbetssvårigheter och att flera 
personer var relativt nyanställda på båda skolorna (se kapitel 8) är 
exempel på sådana specifika förhållanden som kan ha påverkat resul-
tatet till exempel avseende oklarhet i roller och rutiner i elevvårds-
arbetet. Förutom att redovisa information hur fallen kan tänkas skilja 
sig från liknande skolor, har jämförelser med andra liknande studier 
använts för att försöka skilja det specifika från det som kan tänkas ut-
göra mer generella mönster.  

Etiska överväganden 

Elevvårdsteamens personal och samtliga intervjuade personer infor-
merades om att enskilda individers identiteter inte ska kunna gå att 
identifiera i avhandlingen, att skolans namn och exakta lokalisering inte 
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kommer att röjas men att garanti inte kan ges för att personer inom 
skolan kan känna igen dem som intervjuats. Skolledningen och elev-
vårdsteamets personal kunde självfallet inte ges sådan anonymitet i för-
hållande till andra personer på skolan då det låg i studiens intresse att 
fånga det specifika i deras arbete och de är ensamma i sina yrkesgrupper 
på skolorna. Vid intervjuer med enskilda elever och föräldrar samt 
observationer av elevvårdskonferenser, inhämtades först informerat 
samtycke från elever och föräldrar. För detta ändamål hade ett skriftligt 
informationsblad lämnats till någon i elevvårdsteamet, i syfte att detta 
skulle lämnas till berörda elever och föräldrar i samband med kallelsen 
till mötet. I två fall hade dock detta inte gjorts när elevvårdskonfe-
rensen skulle äga rum, information gavs vid dessa tillfällen istället 
muntligt strax före mötet av företrädare för elevvårdsteamet, då man 
frågade om jag fick tillåtelse att delta (det gäller dock inte den elevvårds-
konferens som beskrivs som illustrerande exempel i avhandlingen).  

Då fokus i studien legat på de vuxnas och i synnerhet elevvårds-
teamets roll, har inte jag sett till att någon allmän information gått ut 
till föräldrarna vid de aktuella skolorna (det är dock möjligt att rekto-
rerna informerat om min närvaro på skolan). Information till lärarna 
har skett via skolledningen, utifrån det informationsbrev som lämnats 
till dem. Även om syftet med avhandlingen inte varit att studera 
lärarnas elevvårdsarbete i första hand, ingår lärarna som studerade 
aktörer i de sammanhang där de interagerar med elevvårdspersonalen. 
Ett etiskt problem är att de lärare som deltagit vid observerade mötes-
tillfällen inte alltid på förhand fått ta ställning om sitt godkännande till 
observationerna, utan i vissa fall har tillfrågats i nära anslutning till 
mötet. Som en konsekvens av detta har redovisningen av observa-
tionsmaterialet gjorts med hänsyn till att enskilda lärare inte ska kunna 
pekas ut, citat av lärare har använts sparsamt eller delvis ryckta ur sitt 
sammanhang. Till studiens fördel ur ett etiskt perspektiv talar att det 
gått relativt lång tid från det att studien genomfördes till dess att resul-
tatet kommer att publiceras. Många elever har hunnit sluta på de aktu-
ella skolorna och organisatoriska förändringar har skett, vilket innebär 
att risken för att enskilda individer skulle komma att på något sätt lida 
men på grund av avhandlingen torde vara minimal. 
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6. ELEVVÅRDENS RESURSER  

 
Ett standardsvar på frågan om vad som behövs för att få en verksamhet 
i offentlig förvaltning att fungera bättre brukar vara ”mer resurser”. 
Det förefaller ganska självklart att resurser av olika slag är en väsentlig 
del av en organisations förutsättningar för att utföra en uppgift, även 
om resurser naturligtvis kan användas olika effektivt. Tanken med av-
handlingens första delstudie har främst varit att kartlägga enskilda 
skolors personalresurser för elevvård. I kapitlet beskrivs och analyseras 
även skillnader mellan olika skolors elevvårdsresurser samt hur om-
fattningen av olika typer av resurser förhåller sig till varandra. Hur 
många timmar skolkuratorn är på en skola behöver inte säga mycket 
om vilket inflytande hon eller han har i elevvårdsarbetet. En generell 
bild över omfattningen av kuratorsresurser på skolorna bör emellertid 
kunna ses som en illustration över vilken prioritet socialt arbete har i 
skolornas organiserade elevvård. Skolornas elevvårdsresurser relateras 
även till olika faktorer i skolans organisation och omgivning. Det har 
dock inte varit studiens huvudsakliga syfte att svara på varför vissa 
skolor har mer resurser än andra.  

Kapitlet bygger på telefonintervjuer med företrädare (främst skol-
ledare) för 97 av 100 slumpmässigt utvalda grundskolor i hela riket. 
Populationen för studien är alla kommunala grundskolor med skolår 7-
9 i Sverige. I populationen och urvalet ingår då även skolor som också 
har yngre elever. För en beskrivning av och diskussion kring studiens 
uppläggning, se tidigare metodavsnitt.  

Det är, som nämnts tidigare, skolornas lokala tillgång till särskild 
elevvårdspersonal som studeras, vilket inkluderar personer knutna till 
eventuella externa resursenheter i den mån de har sin tid helt eller del-
vis lokaliserad på skolan. Det är alltså hur mycket tid som skolorna har 
särskild elevvårdspersonal placerad på skolan som står i studiens fokus, 
i synnerhet skolornas tillgång till skolkurator (eller motsvarande), skol-
sköterska och skolpsykolog. Gemensamt för dessa yrkesgrupper är att 
de är anställda för att specifikt arbeta med elevvårdande uppgifter och 
att de har andra utbildningsbakgrunder än den pedagogiska personalen. 
I studien har även uppgifter om skolornas pedagogiska och eventuella 
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externa resurser samlats in, vilka utgör en slags fond till vilken skolor-
nas tillgång till skolkurator, skolsköterska och skolpsykolog relateras.  

  I vilken mån elevvårdspersonalen faktiskt finns tillgänglig för 
elever och lärare på skolan bör anses relevant ur ett elevperspektiv. 
Statliga utredningar har som nämnts ovan påtalat risker med centralise-
ringen av elevvårdsresurser såsom försämrad tillgänglighet för eleverna, 
sämre skolkännedom hos elevvårdspersonalen och senare insatser. 
Resurspersoner som ingår i det vardagsnära arbetet kan också antas få 
en annan betydelse än den expertis som endast tillkallas vid behov.  

Det finns förstås andra slags resurser som är av betydelse för det 
elevvårdande arbetet, som inte fokuseras i denna avhandling. Resurser 
kan avse pengar, grad av utbildad personal eller materiella ting som 
lokaler, skolmat, läromedel etc. Fler yrkeskategorier än den särskilda 
elevvårdspersonalen är självfallet involverade i olika former av elev-
vårdsarbete, inte minst den pedagogiska personalen men också fritids-
personal, assistenter, skolvärdar m.fl.  

Kapitlets uppläggning 
I kapitlet redovisas först skolornas tillgång till särskild elevvårds-
personal lokalt på skolan, därpå tillgång till externa resurser. I efter-
följande avsnitt presenteras resultaten av två regressionsanalyser. Den 
första analyserar skillnader mellan skolornas sammanlagda tillgång till 
kurator, skolsköterska och psykolog, i förhållande till några faktorer i 
skolans organisation och omgivning. Därefter görs en liknande analys 
av skolornas tillgång till kurator. Kapitlet avslutas med en samman-
fattande analys av de resultat som framkommit.  

I presentationen av skolornas elevvårdsresurser redovisas emellanåt 
skolor med enbart elever i skolåren 6-9 alternativt 7-9 och skolor som 
även har yngre elever var för sig. Skolgrupperna benämns då ”hög-
stadieskolor” respektive ”flerstadieskolor”. Dessa skolgrupper skiljer sig 
åt även i andra avseenden än elevernas ålderssammansättning. Skillna-
derna beskrivs närmare nedan under avsnitt ”Variabelbeskrivning och 
bortfall”. I tabeller markeras genomgående sambandsmått under fem 
procents signifikansnivå med fetstil och under tio procents signifikans-
nivå med kursiv stil.  
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Elevvårdsresurser på skolorna 

Skolornas lokala tillgång till kurator,  
skolsköterska och psykolog 

De siffror som presenteras nedan bygger på intervjupersonernas svar på 
frågan i vilken omfattning personer med olika yrkesbeteckningar med 
anknytning till elevvård, fanns på skolan. Frågan gällde specifikt yrkes-
kategorierna kurator, skolsköterska, skolläkare, psykolog, special-
pedagog/speciallärare samt studie- och yrkesvägledare. Av svaren fram-
gick att skolornas sammanlagda tillgång till de för studiens fokus 
centrala yrkeskategorierna kurator, skolsköterska och psykolog, variera-
de mellan 0,1 och 3,3 årsarbetare med ett medelvärde på 1,3. En dryg 
fjärdedel av skolorna hade mindre än en heltidstjänst sammanlagt av 
dessa yrkeskategorier. I tabellen nedan redovisas skolornas lokala till-
gång till kurator, skolsköterska och psykolog. Tillgången till övrig elev-
vårdspersonal berörs mer övergripande i texten nedan.  

Tabell 1. Omfattning av kurator, skolsköterska och psykolog på 
skolorna vårterminen 2002 (andel skolor i procent, n=97). 

Antal årsarbetare på skolan Kurator Skolsköterska Psykolog 

Ingen  16 239 65 
0,01 - 0,25 10 5 19 
0,26 - 0,49  10 15  8 
0,50 - 0,99  42 55  7 
1,00 - 22 23  1 
  
N= 97 97 9640 
 

Av tabellen framgår att en stor majoritet av skolorna hade tillgång till 
kurator eller motsvarande41 respektive skolsköterska på skolan. Det var 

                                                     
39  Av de två skolor som inte hade någon skolsköterska på skolan annonserade en efter 

tjänst och den andra köpte in timmar vid behov. 
40  Uppgift om tillgång till psykolog saknas på en skola. Skolan hade tillgång till psyko-

log som lämnade in schema veckovis och rektorn kunde ej uppskatta en snitt-tid.  
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däremot förhållandevis ovanligt att skolorna hade så mycket som en 
heltidstjänst av dessa yrkeskategorier. Psykolog saknades oftast helt, 
eller fanns på skolan endast några timmar i veckan. Tabellen visar att 
spridningen mellan skolorna var störst när det gällde tillgång till kura-
tor. Ungefär en fjärdedel av skolorna hade ingen eller högst 25 procents 
kuratorstjänst på skolan.  

Övrig elevvårdspersonal 

Ungefär två tredjedelar av skolorna hade tillgång till mellan en halv- 
och en heltidstjänst studie- och yrkesvägledare (två skolor saknade 
helt). Skolornas tillgång till studie- och yrkesvägledare motsvarade alltså 
ungefär tillgången till skolsköterska i omfattning. Hur mycket special-
pedagogiska resurser skolorna hade varierade stort, mellan noll och tio 
årsarbetare av speciallärare/specialpedagog. Majoriteten av skolorna 
hade dock minst två heltidstjänster av dessa yrkeskategorier samman-
tagna (medelvärde 3,2). Beträffande skolläkarna visste intervjupersonerna 
sällan exakt i vilken omfattning de fanns på skolan. En fjärdedel av 
intervjupersonerna svarade att läkarna inte hade några fasta tider och 
drygt hälften att de kom till skolan en till två tillfällen i månaden eller 
mindre. På knappt en femtedel av skolorna fanns skolläkaren på skolan 
några timmar i veckan eller mer.  

I intervjuerna ställdes även en öppen fråga om någon ytterligare 
person räknades som särskild elevvårdspersonal på skolan.42 Drygt 
hälften av intervjupersonerna nämnde någon eller några ytterligare 
personer. Sex intervjupersoner nämnde personer som kan antas ha 
någon form av högskoleutbildning relevant för socialt elevvårdsarbete 
och/eller vars anställningsbeteckning talar för att personen har elevvård 
som huvudsaklig uppgift.43 Av de 15 skolor som helt saknade kurator 
                                                                                                                     
41  Som motsvarande har räknats: socialpedagog (1), socionom (2), socialsekreterare (1), 

ungdomssekreterare (1), samt en fritidsledare med kuratorsfunktion, till hälften an-
ställd av socialtjänsten (1).  

42  Syftet med frågan var att få en bild av vilka ur den övriga skolpersonalen som an-
sågs vara viktiga i elevvårdsarbetet, inte att mäta omfattningen av de olika yrkes-
kategorierna.  

43  Till denna grupp hör ”elevstödjare”(två stycken, varav en socionom som också var 
anställd som lärare och en som arbetade i en särskild skolform och som stödperson 
till arbetslagen) ”elevvårdare”, socialarbetare i skolan (som handledde lärare och satt 
med vid vissa elevvårdskonferenser), ungdomsassistenter och beteendevetare. 
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på skolan uppgavs endast en ha en övrig elevvårdsarbetare ur denna 
grupp, vilket tyder på att dessa resurser utgör komplement till, snarare 
än kompenserar för, kuratorsresurserna. En knapp tredjedel av intervju-
personerna nämnde kring- och resurspersonal såsom skolvärdar/-
värdinnor, elevassistenter, bibliotekarier och cafépersonal, vuxna 
kamratstödjare eller liknande. Fritidspersonal nämndes av drygt en 
tiondel och något färre nämnde olika typer av resurspedagoger, ut-
vecklingsledare, konsulter och samordnare i det pedagogiska arbetet.  

Tillgång till elevvårdspersonal  
i relation till antal elever  

Ett rimligt antagande är att omfattningen av särskild elevvårdspersonal 
är relaterat till antalet elever på skolan. Ett korrelationstest visar på 
signifikanta samband mellan antal elever och årsarbetare på skolan av 
skolsköterska, kurator respektive psykolog, med det starkaste sam-
bandet för skolsköterskor och det svagaste för psykologer.44 Ett mer 
rättvisande mått på skolornas elevvårdsresurser kan därför anses vara 
årsarbetare i relation till antal elever på skolan.  

I tabell två redovisas skolornas tillgång till kurator, skolsköterska 
och psykolog i förhållande till antal elever på skolorna. Minimum, 
maximum och medelvärde redovisas separat för skolor med enbart 
elever i de senare skolåren (högstadieskolor) respektive skolor som även 
har yngre elever (flerstadieskolor). Detta med anledning av att det ut-
ifrån tidigare studier finns skäl att anta att elevvårdspersonalen fördelas 
olika i förhållande till vilka åldersgrupper av elever som finns på skolan.  

Studiens skolor hade i genomsnitt 1,2 kuratorstjänst på 1000 elever 
(0,95 för flerstadieskolor och 1,55 för högstadieskolor) vilket omräknat 
till elever per kurator skulle innebära ca 833 elever per heltidsarbetande 
kurator (1053 för flerstadieskolor och 645 för högstadieskolor).45 En 
viktig kommenterar i sammanhanget är dock att det här är fråga om 
antalet elever på skolan, vilket inte är det samma som antal elever som 

                                                     
44  r= 0,57 för skolsköterska (p=0,000), för kurator 0,42 (p=0,000) och för psykolog 

0,24 (p=0,020).  
45  En jämförelse kan göras med Skolverkets uppgifter om elevunderlag som 2003 var 

976 elever per årsarbetare för skolkuratorer (på nationell nivå). Denna uppgift inne-
fattar både grundskola och gymnasium (2004b).  
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ingår i kuratorns ansvarsområde. Å ena sidan kan kurator tänkas göra 
en del arbete (till exempel telefonsamtal och planeringsarbete) åt andra 
skolor i sitt ansvarsområde under den tid som hon/han är på den skola 
som studien gällt. Å andra sidan kan kuratorn ha fått direktiv att in-
rikta sitt arbete enbart på vissa åldersgrupper av elever på skolan.  

Tabell 2. Omfattning av särskild elevvårdspersonal (antal årsarbetare 
per 1000 elever) på skolor med enbart elever i skolår 6-9/7-9 (hög-
stadieskolor) respektive skolor som även har yngre elever (flerstadie-
skolor) vårterminen 2002 (n=97)  

 Högstadieskolor Flerstadieskolor 

 Min-max Medel-
värde 

n Min-max Medel-
värde 

n 

Kurator  0,0 - 4,846 1,6 43 0,0 - 2,2 0,9  54 
Skolsköterska 0,6 - 3,6 1,7 43 0,0 - 4,0 1,4 54 
Psykolog 0,0 - 0,9 0,1 43 0,0 - 1,7 0,3 53 
Sammanslagna  1,2 - 7,2 3,4 43 0,5 - 6,6 2,7 53 

 

Två slutsatser kan dras av tabellen. Den ena är att skillnaderna mellan 
de två kategorierna av skolor är påfallande stora. Räknat per elev totalt 
på skolan är skolsköterskor och kuratorer framförallt koncentrerade 
till de renodlade högstadieskolorna, medan omvänt förhållande råder 
för psykologer. Skillnaderna är statistiskt signifikanta.47 Den andra 
slutsatsen är att variationen mellan olika skolors tillgång till särskild 
elevvårdspersonal på skolan är mycket stor när man tittar på antal års-
arbetare per elev på skolan, även mellan skolor med liknande ålders-
grupper av elever.  

Skolornas sammanlagda resurser av skolsköterska, kurator och 
psykolog varierar mellan en halv och över sju årsarbetare per 1000 

                                                     
46  4,8 är ett extremvärde, närmast liggande värde är 2,7. Siffran bedöms dock tillför-

litlig då det handlar om en liten skola som har en heltidsanställd kurator. Medel-
värdet utan extremvärdet är 1,5. 

47  T-test av skillnaderna mellan medelvärdet för flerstadieskolorna respektive 
högstadieskolorna ger för skillnaden avseende psykologresurserna p-värde 0,003, när 
det gäller kuratorsresurserna 0,001 och för skolsköterskeresurserna 0,008. Skillnaden 
avseende kuratorsresurserna är signifikant även om extremvärdet ej räknas med.  
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elever48, vilket för en tänkt genomsnittsskola på 500 elever skulle be-
tyda mellan 0,25 och 3,5 årsarbetare. En femtedel av skolorna hade 
mindre än en årsarbetare sammantaget till 500 elever.49 Det råder stora 
skillnader mellan de två skolgruppernas omfattning av elevvårds-
personal; renodlade högstadieskolor hade mer elevvårdsresurser i denna 
bemärkelse i förhållande till det totala antalet elever på skolan.50 Inom 
gruppen flerstadieskolor är skillnaderna större (den skola med mest 
resurser har 13 gånger så mycket resurser som den med minst, medan 
den av ”högstadieskolorna” som har mest resurser har 6 gånger mer än 
den med minst) vilket skulle kunna bero på att gruppen är mer hetero-
gen när det gäller åldersgrupper av elever på skolan.51  

Även skolornas specialpedagogiska resurser varierade stort i för-
hållande till elevantal. Skolorna hade mellan 1,0 och 15,3 årsarbetare av 
speciallärare/specialpedagog per 1000 elever (medelvärde 6,9). Inga sta-
tistiskt signifikanta skillnader mellan renodlade högstadieskolor och 
flerstadieskolor framkommer i materialet när det gäller skolornas till-
gång till speciallärare/specialpedagoger.  

Sammanfattning 

Skolsköterskorna tycks ha en relativt självklar plats på skolorna medan 
däremot skolläkaren vanligtvis kommer till skolan vid vissa tillfällen. 
Majoriteten av skolorna i studien hade tillgång till kurator på skolan. 
Mer än en tredjedel hade emellertid ingen eller mindre än en halvtids-
tjänst kurator på skolan, vilket talar för att kuratorns plats på skolan 
inte är lika given som skolsköterskans (eller studie- och yrkesväg-

                                                     
48  Om man bortser från de två skolor som saknade skolsköterska är lägsta värdet 0,67 

för den sammanlagda resursen av skolsköterska, kurator och psykolog.  
49  25 procent av flerstadieskolorna och 14 procent av högstadieskolorna.  
50  Skillnaderna mellan de två skolgruppernas medelvärden är statistiskt signifikant, T-

test ger p-värde 0,003.  
51  En närmare granskning visar att det högsta värdet för flerstadieskolorna är ett extrem-

värde som tillhör en skola med skolår 4-9. Eftersom majoriteten av skolorna i denna 
kategori har elever i förskoleklass till år nio, stödjer detta hypotesen att skolornas 
elevvårdsresurser relaterar till åldersspannet på skolans elever. Det lägsta värdet är 
från en skola som annonserade efter både skolsköterska och kurator. Om man inte 
räknar med denna skola är skillnaden mellan lägsta och högsta värde dock fortfarande 
större än för ”högstadieskolorna” (högsta värdet är 9 gånger större än lägsta).  
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ledarens). Än ovanligare var det att skolorna hade tillgång till psykolog 
på skolan, majoriteten saknade psykolog helt och av dem som hade 
psykolog var det oftast fråga om enstaka timmar i veckan. En för-
klaring till detta kan vara att psykologerna oftare finns att tillgå utanför 
skolan (se nedan).  

Studien visar att det råder stora skillnader mellan olika skolors 
lokala tillgång till kurator, skolsköterska och psykolog. Den samman-
slagna resursen av skolsköterska, kurator och psykolog varierade i 
studien mellan en halv och över sju årsarbetare per 1000 elever. En dryg 
fjärdedel av skolorna hade mindre än en heltidstjänst (per 1000 elever) 
sammanlagt av kurator, skolsköterska och psykolog. Skolor som enbart 
hade elever i sjätte eller sjunde till nionde skolåret hade generellt sett 
mer skolsköterske- och kuratorsresurser men mindre psykologresurser 
(i förhållande till antalet elever på skolan), än skolor som även hade 
yngre elever. Ett tydligt resultat är att högstadieskolorna hade mer 
elevvårdsresurser (i den bemärkelse som här studeras) i förhållande till 
antal elever än flerstadieskolorna. Inom flerstadieskolorna - som är en 
mer heterogen grupp beträffande vilka åldersgrupper av elever som 
finns på skolan - var variationen större när det gäller den sammanlagda 
resursen av skolsköterska, kurator och psykolog på skolan i förhållande 
till antal elever. Även skolornas omfattning av speciallärare/special-
pedagoger varierade stort i förhållande till antal elever på skolan. Inga 
skillnader framkom mellan flerstadieskolor och högstadieskolor 
beträffande dessa resurser.  

Hur relaterar omfattningen av olika 
slags elevvårdsresurser till varandra? 

Kurator, skolsköterska och psykolog 

Kurator, skolsköterska och psykolog har till vissa delar överlappande 
arbetsuppgifter, som till exempel rådgivning till lärare och samtal med 
elever. Det är tänkbart att dessa olika typer av resurser därmed skulle 
kunna användas som kompenserande för varandra i någon mån. I ned-
anstående tabell ställs skolornas tillgång till kuratorsresurser mot till-
gången till skolsköterske- respektive psykologresurser. Tabellen visar 
resultat från bivariata sambandsanalyser av relationen mellan skolornas 
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tillgång till kurator i förhållande till omfattningen av skolsköterska 
respektive psykolog på skolan (i årsarbetare per 1000 elever).  

Tabell 3. Samband mellan skolornas tillgång till kurator i förhållande 
till omfattningen av skolsköterska respektive psykolog på skolan (års-
arbetare per 1000 elever). Samtliga skolor samt separata analyser för 
flerstadieskolor respektive högstadieskolor. Pearsons korrelations-
koefficienter samt p-värden.  

 Samtliga skolor 
(n=97) 

Flerstadieskolor
(n=54) 

Högstadieskolor 
(n=43) 

 Pearson p= Pearson p= Pearson p= 

Samband mellan 
kurators- och skol-
sköterskeresurser 

0,34 0,001 0,28 0,038 0,27 0,081 

Samband mellan 
kurators- och 
psykologresurser 

-0,23 0,026 -0,11 0,435 -0,24 0,120 

 
Resultatet visar på ett positivt samband mellan skolornas tillgång till 
skolsköterska och kurator – skolor med mycket kuratorsresurser ten-
derar också att ha mer skolsköterskeresurser. Detta samband framträder 
även vid separata analyser för de båda skolgrupperna. När det gäller 
relationen mellan skolornas tillgång till kurator respektive psykolog är 
förhållandet det omvända, skolorna tenderar att ha mindre kurators-
resurser ju mer psykologresurser de har. Dessa yrkeskategorier ser 
därmed till viss del ut att ha en kompenserande relation i förhållande 
till varandra. Eftersom sambandet bara blir statistiskt signifikanta för 
hela urvalet kan det delvis antas bero på att flerstadieskolor som regel 
har förhållandevis mer psykologresurser och mindre kuratorsresurser 
än högstadieskolorna (och att det därmed handlar om en skillnad 
mellan de två kategorierna av skolor).  

Elevvårdspersonal i förhållande  
till pedagogiska resurser  

Det är rimligt att skolornas lagstadgade skyldighet att tillhandahålla 
skolsköterska och skolläkare för vissa bestämda uppgifter ger ett 
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mindre utrymme att laborera med i budgeten för dessa yrkeskategorier 
än för kurator och psykolog. Det är också tänkbart att mindre kura-
tors- och psykologresurser i viss mån kan kompenseras av en högre 
täthet av pedagoger på skolan, då det kan förväntas finnas en tydligare 
överlappning mellan det arbete som utförs av specialpedagoger och 
lärare i förhållande till kuratorers och psykologers arbetsuppgifter (så-
som en del tester, samtal med elever och föräldrar, konsultation/hand-
ledning) än vad som är fallet i förhållande till den medicinska personalens 
uppgifter. Skolornas tillgång till kurator och psykolog skulle därmed 
kunna tänkas vara relaterade till omfattningen av pedagogiska resurser.  

I tabellen nedan redovisas resultaten från bivariata sambandsanalyser 
av relationen mellan skolornas sammanlagda tillgång till kurator och 
psykolog samt till olika typer av pedagogiska resurser i förhållande till 
antal elever. I gruppen ”övriga pedagoger” ingår förskolelärare, fritids-
ledare och fritidspedagoger.  

Tabell 4. Samband mellan skolornas sammanlagda tillgång till kurator 
och psykolog på skolorna (årsarbetare per 1000 elever) och olika typer 
av pedagogiska resurser (årsarbetare per 100 elever) (n= 94-9652). 
Pearsons korrelationskoefficienter samt p-värden.  

 Samtliga skolor Flerstadieskolor Högstadieskolor 
 Pearson p= Pearson p= Pearson p= 

Lärare  0,31 0,002 0,37 0,007 0,18 0,248 
Speciallärare/ 
specialpedagoger  

 
0,07 0,490 -0,03 0,830 0,15 

 
0,340 

Övriga pedagoger  0,03 0,785 0,16 0,269 0,48 0,001 

 

Resultatet talar emot att elevvårdsresurser i denna bemärkelse och pe-
dagogiska resurser används för att kompensera varandra utan tyder 
istället på ett (svagt) positivt samband mellan dessa resurser. Ju mer 
kurators- och psykologresurser i förhållande till antal elever som finns 
på skolorna, desto högre lärartäthet tenderar de att ha. Vid separata 
analyser av renodlade högstadieskolor och flerstadieskolor framkommer 
sambandet endast för flerstadieskolorna. För högstadieskolorna fram-
kommer däremot ett relativt starkt positivt samband med omfattningen 
                                                     
52  Materialet har ett visst internt bortfall. Uppgift om tillgång till psykolog saknas för 

en skola, uppgift om pedagogiska resurser för två skolor. 
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av övriga pedagoger (i det här fallet sannolikt fritidspedagoger och 
fritidsledare eftersom förskolelärare rimligtvis huvudsakligen finns i de 
skolor som har förskoleklass). När det gäller skolornas tillgång till 
speciallärare/specialpedagoger framkommer inga signifikanta skill-
nader. Det är möjligt att detta förhållande hade sett annorlunda ut om 
speciallärare respektive specialpedagoger behandlats separat.53  

Sambanden mellan skolornas tillgång till kurator/psykolog och till-
gången till pedagogiska resurser skulle kunna ha att göra med att resur-
serna är kopplade till särskilda skolformer, såsom särskola och/eller 
andra kommungemensamma undervisningsgrupper, belägna på skolan.54 
Vid kontroll för om skolorna hade en särskild skolform i denna 
bemärkelse på skolan blir sambandet med skolornas lärarresurser 
svagare och med övriga pedagoger ej signifikant, vilket tyder på att 
skillnaderna till en del har att göra med en resursstyrning till skolor 
med sådana särskilda skolformer. 

Sammanfattning 

Skolor med mycket kuratorsresurser tenderar också att ha mer skol-
sköterskeresurser i förhållande till antalet elever. Resultatet antyder 
också att skolor med mycket elevvårdsresurser i bemärkelsen tillgång 
till kurator och psykolog på skolan, därutöver även har mer peda-
gogiska resurser. Detta beror troligtvis delvis på att både elevvårds-
resurser och pedagogiska resurser styrs till skolor med särskilda skol-

                                                     
53  Medan specialpedagoger oftast kan antas ha en mer handledande roll kan special-

lärare förväntas arbeta mer direkt med enskilda elever, vilket skulle kunna innebära 
skillnader när det gäller samband med kurators- och psykologresurser. Uppgifter 
om specialpedagogiska resurser har inte samlats in separat för studien. Skolverkets 
statistikdatabas tillhandahåller uppgifter om andel lärare med specialpedagogisk ut-
bildning, insamlade höstterminen 2001 (samma läsår men annan termin som upp-
gifterna i denna studie). En korrelationsanalys visar på ett positivt samband mellan 
andel specialpedagogiskt utbildade lärare (utifrån Skolverkets uppgifter) och 
skolornas tillgång till kurator och psykolog (utifrån mina data): (r=0,24, p=0,03) 
vilket antyder att även relationen mellan dessa resurser är komplementära snarare 
än kompenserande. 

54  Skolor med särskild skolform på skolan har fler lärare per elev (t-test ger p-värde 
0,02) (något samband med övriga pedagogiska resurser har inte framkommit) och 
mer psykolog/kuratorsresurser (årsarbetare per 1000 elever) än övriga skolor (t-test 
ger p-värde 0,00).  
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former såsom särskola och andra kommungemensamma undervisnings-
grupper av olika slag.  

Ett negativt samband mellan skolornas tillgång till kurator respek-
tive psykolog antyder att dessa yrkeskategorier delvis kan ha en kom-
penserande relation i förhållande till varandra. Resultatet kan vara en 
konsekvens av att de renodlade högstadieskolorna i studien generellt 
sett hade mer kuratorsresurser och mindre psykologresurser på skolan, 
medan omvänt förhållande rådde för flerstadieskolorna. En rimlig 
tolkning av resultatet utifrån tidigare studier är att skolkuratorerna 
styrs till de äldre eleverna medan skolpsykologerna styrs till de yngre.  

Tillgång till externa elevvårdsresurser  

Centrala resursenheter  

En majoritet av skolorna hade utöver den särskilda elevvårdspersonalen 
på skolan tillgång till någon form av extern resursenhet med ansvar för 
elevvård i sin kommun. 84 procent av intervjupersonerna uppgav att 
det fanns någon form av central resursenhet eller ett externt stödteam i 
kommunen. Resursenheterna/stödteamen (i fortsättningen används 
begreppen resursenhet/stödteam omväxlande) var av varierande karak-
tär; vissa hade endast en samordnande funktion och innebar inte några 
resurser utöver dem som skolorna tilldelats. Många resursenheter hade 
dock särskild elevvårdspersonal knutna till sig, från vilka skolorna 
kunde söka olika former av tjänster såsom utredningar och hand-
ledning/konsultation (se vidare nedan). Vid en del resursenheter kunde 
skolorna söka extra resurser i form av pengar eller assistenter till elever 
i behov av särskilt stöd och de kunde även ansvara för placering av 
elever i särskilda undervisningsgrupper eller resursskolor. Flera till-
handahöll specialistkompetens av olika slag. Av de centrala resursen-
heterna i studien var drygt hälften mindre än fem år gamla och en 
femtedel mindre än två år när studien genomfördes (2002), vilket be-
kräftar elevvårdsutredningens bild av en trend att inrätta centrala 
resursenheter (SOU 2000:19). I studien ingick inte frågor om den 
centrala resursenhetens mer i detalj, varför det här blir fråga om en 
översiktlig beskrivning. 

Nedan redovisas vilka yrkeskategorier som enligt intervju-
personerna fanns i de centrala enheterna. Betonas bör att tabellen visar 
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intervjupersonernas kännedom om huruvida dessa resurser fanns 
centralt och inte i vilken omfattning de fanns tillgängliga för skolan.55 
Ett rimligt antagande är att centralt placerade skolsköterskor och kura-
torer har en stor del av sin tid lokaliserad ute på skolorna även om de 
organisatoriskt tillhör resursenheten. 

Tabell 5. Tillgång till olika yrkeskategorier i extern resursenhet 2002 
(n=97). 

 Andel skolor i procent 

Psykolog 77
Specialpedagog 74
Logoped 60
Kurator/socionom56 48
Skolsköterska 40
Skolläkare 30
Övrig 31

 
Tabellen visar att det framförallt var psykolog- och specialpedagogiska 
resurser som fanns i de externa resursenheterna. I en majoritet fanns 
även logoped, medan det i knappt hälften ingick kurator eller liknande. 
Övriga elevvårdsresurser som fanns externt var vanligtvis olika special-
inriktade pedagoger. Andra yrkeskategorier som nämndes var hand-
läggare för LSS och särskola, samordnare av olika slag, terapeuter och 
sjukgymnaster.  

Av de femton skolor som helt saknade kurator på skolan, hade fem 
tillgång till någon form av central resursenhet med kurator eller lik-
nande. Mellan de skolor som hade tillgång till extern resursenhet med 
kurator och övriga förekommer inga skillnader i omfattning av lokala 
kuratorsresurser. Detta skulle emellertid kunna bero på att både 
skolornas lokala och centrala tillgång till kuratorsresurser är relaterade 
till vilka åldersgrupper av elever som finns på skolan. En jämförelse 

                                                     
55  Uppgifter saknas om i vilken mån det är fråga om resurser utöver dem som finns på 

skolan. Det kan alltså vara fallet att den kurator som respondenten uppgett finns på 
skolan, är densamma som uppgetts finns centralt (ifall denne är centralt anställd). 
Det är dock rimligt att anta att det i de fall där kurator finns centralt i de flesta fall 
handlar om kuratorstjänst åtminstone något utöver den på skolan. 

56  I posten kuratorer/socionomer ingår förutom kurator och socionom även 
behandlingsassistent (1), socialsekreterare (2), samt beteendevetare (1). 
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mellan flerstadieskolor och högstadieskolor visar att en större andel av 
de senare hade extern tillgång till kurator (45 procent jämfört med 37 
procent) medan fler flerstadieskolor hade extern tillgång till psykolog 
(55 procent jämfört med 45 procent).57 Det betyder att skolornas 
externa resurstillgång uppvisar ett likartat mönster som den lokala till-
gången till dessa resurser.   

Tabell 6 visar vilken typ av tjänster som de centrala enheterna er-
bjöd och i vilken utsträckning som de skolor som erbjöds tjänsten hade 
använt sig av dessa. Intervjupersonerna har svarat på frågor om skolan 
erbjöds dessa specifika tjänster. Inga frågor ställdes om de även erbjöds 
ytterligare tjänster vilket innebär att det är möjligt att det fanns ett 
rikare utbud än vad som här framgår. Med tanke på det höga antalet av 
skolor som erbjöds och använde sig av de olika tjänsterna bör det dock 
vara troligt att dessa tjänster utgjorde en betydande del av resurs-
enheternas utbud.  

Tabell 6. Skolornas tillgång till och användning av tjänster från 
externa resursenheter/stödteam vårterminen 2002 (n=97) 

 Antal skolor som 
erbjöds tjänsten 

centralt 

Andel  (%)av dessa 
som hade använt sig av 

tjänsten 

Utredningar 75 95 
Handledning/konsultation 74 85
Råd och stöd till 
elever/familjer 

64 86

Fortbildning till skolpersonal 50 62

 
Den tjänst som både erbjöds och nyttjades i störst utsträckning var ut-
redningar. Handledning/konsultation erbjöds i nästan lika stor ut-
sträckning som utredningar men användes något mindre. Råd och stöd 
till elever och familjer erbjöds enligt intervjupersonernas kännedom 
inte i lika stor utsträckning och en vanlig kommentar var då att det 
endast gällde vid väldigt speciella fall. I den mån tjänsten erbjöds, hade 
dock de flesta skolorna anlitat resursenheten av denna anledning. Den 
tjänst som erbjöds minst antal skolor var fortbildning till skolpersonal, 
vilket även var den minst utnyttjade tjänsten.  

                                                     
57  Skillnaderna är inte statistiskt signifikanta.  
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Externt organiserad elevvårdspersonal  

En stor del av den särskilda elevvårdspersonalen på skolorna hade sin 
organisatoriska tillhörighet i en extern resursenhet. Detta gällde en 
majoritet av skolornas psykologer (75 procent), drygt hälften av kura-
torerna (55 procent) och en dryg tredjedel av skolsköterskorna (37 pro-
cent). De speciallärare/ specialpedagoger som fanns på skolorna var i de 
allra flesta fall anställda av skolan, endast sju procent uppgavs vara externt 
anställda, medan skolläkarna inte i något fall var anställda av skolan. 

En jämförelse mellan de skolor där elevvårdspersonalen var anställda 
av skolan respektive centralt i kommunen/annan arbetsgivare, visar att 
skolor med psykologer anställda av skolan/skolområdet hade mer 
psykologresurser än skolor med psykolog anställd av kommunen 
centralt/socialtjänsten.58 Skolor med kuratorer anställda av skolan eller 
skolområdet hade något mer kuratorsresurser än de med externt an-
ställda kuratorer, men skillnaden är relativt liten och inte statistiskt 
signifikant.59 Beträffande skolsköterskeresurserna förelåg inte någon 
sådan skillnad i omfattning utifrån anställningsform.  

Sammanfattning 

Resultatet pekar mot att olika former av centrala resursenheter är en 
allt vanligare organisatorisk aktör i skolornas elevvårdsarbete. En majo-
ritet av skolorna i studien hade tillgång till någon form av extern re-
sursenhet med ansvar för elevvård. Centrala uppgifter för dessa var 
utredningar kring enskilda elever och handledning/konsultation till 
skolpersonal. I resursenheterna fanns vanligtvis psykologer, special-
pedagoger, logopeder och olika typer av pedagogisk spetskompetens, 
medan kuratorer fanns i ca hälften av fallen.  

Ett rimligt antagande är att de centrala resursenheterna huvudsak-
ligen utnyttjas i enskilda, särskilt avancerade ärenden, som ett komple-
ment till de lokala elevvårdsteamen. De externa resurserna följer samma 
mönster som de lokala när det gällde fördelningen av kurators- respek-

                                                     
58  Medelvärde 0,95 jämfört med 0,56 årsarbetare per 1000 elever. Skillnaden är sta-

tistiskt signifikant (t-test ger p-värde 0,019). 
59  Medelvärde 1,54 jämfört med 1,29 årsarbetare per 1000 elever. T-test ger p-värde 

0,127. 
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tive psykologresurser på flerstadieskolor och högstadieskolor. Ren-
odlade högstadieskolor hade generellt sett både mer lokala kurators-
resurser och oftare extern tillgång till kurator. Resultatet tyder på att 
skolor med externt organiserade psykologer generellt sett har mindre 
psykologresurser på skolan, än skolor med psykologer anställda av 
skolan. En liknande skillnad framträder avseende kuratorerna, skill-
naden är dock mindre och inte statistiskt signifikant. I det vardagliga, 
lokala elevvårdsarbetet kan de externa resursenheterna tänkas ha en 
betydelsefull roll utifrån att de är arbetsgivare åt en stor del av skolor-
nas elevvårdspersonal. Lokalt placerade kuratorer och skolsköterskor 
var i många fall knutna till en extern resursenhet organisatoriskt, lik-
som majoriteten av skolornas psykologer.  

Analys av skillnader i elevvårdsresurser  
Mot bakgrund av den stora variationen mellan olika skolors elevvårds-
resurser redovisas här en analys av hur dessa skillnader hänger samman 
med olika faktorer i skolans organisation och omgivning. Avsikten har 
varit att se vad som karaktäriserar skolor med lite respektive mycket 
elevvårdsresurser och hur variationen mellan skolorna relaterar till 
faktorer i skolans organisation, tillgång till övriga resurser och till 
strukturella faktorer.  

Två regressionsanalyser har genomförts, en av skolornas samman-
lagda resurser av kurator, skolsköterska och psykolog (i årsarbetare per 
1000 elever) och en av skolornas kuratorsresurser (i faktiskt tid på 
skolan). De variabler som tagits med i analyserna är valda efter ett 
flertal prövningar av olika modeller med ambitionen att få fram 
statistiskt robusta modeller med så högt förklaringsvärde som möjligt. 

Innan resultatet av analyserna presenteras, görs en genomgång av de 
hypoteser och resonemang som varit utgångspunkt för analyserna och 
de variabler som använts.  

Variationer som uttryck för behov 

Det finns inga tydliga svar på frågan om hur olika kommuner fördelar 
pengar till sina skolor (Skolverket 1998, 1999b). Studier tyder på att det 
kan vara så att skolområdenas sociala profiler har fått mindre betydelse 
och att resurstilldelningen till enskilda skolor sker schablonmässigt 
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eller knyts till enskilda elever (Löfquist 1999; Skolverket 1998). Möjlig-
heten att göra en mer ingående analys av resurser i förhållande till 
behov är begränsad inom ramen för denna studie. Det är svårt att finna 
lämpliga mått på hur många elever som har behov av stöd på en skola 
eftersom definitioner och tolkningar av problem och behov kan se 
olika ut. Att studien genomförts på skolnivå har inneburit begräns-
ningar i möjligheten att ta hänsyn till olika tänkbara ”behovsindika-
torer” på kommunnivå. I analysen har ett par socioekonomiska mått 
som funnits tillgängliga på skolnivå använts: skolverkets uppgifter på 
andel utlandsfödda avgångselever samt på genomsnittet av den samman-
vägda utbildningsnivån hos avgångselevernas föräldrar. Dessa bak-
grundsfaktorer visat på ett statistiskt samband med elevers betygs-
resultat, på individnivå och i viss mån även på skolnivå (Skolverket 
2005a). Eftersom dessa variabler också kan tänkas ha betydelse för 
elevers stödbehov har de valts som ett slags behovsmått i analysen. Det 
kan vara rimligt att anta att elever med flyktingbakgrund och elever 
från kulturer som skiljer sig mycket från den svenska generellt sett kan 
ha behov av mer stöd än elever födda i Sverige. Enligt elevvårdsutred-
ningen ger elevvårdspersonal i områden med många elever med ut-
ländsk bakgrund ofta stöd till elever som hamnat i kläm mellan 
familjens förväntningar och värderingar och det svenska samhällets 
(SOU 2000:19, s. 187). Barn med invandrarbakgrund har visat sig oftare 
ha psykiska och sociala problem jämfört med svenska barn (SOU 
1998:31). När det gäller skolresultat presterar elever med utländsk bak-
grund generellt sämre, en skillnad som till stora delar kan förklaras av 
socioekonomiska faktorer såsom föräldrarnas utbildningsnivå och 
arbetsmarknadsanknytning (Skolverket 2005). Studier visar emellertid 
också att skillnader i skolresultat även kan förklaras av andelen elever på 
skolan med utländsk bakgrund respektive med högutbildade föräldrar 
(a.a.). Väl underbyggt är även att skolprestationer, skolavbrott, psykisk 
ohälsa och sociala problem är kopplade till socialgruppstillhörighet (se 
t.ex. Beckne 1995; Lagerberg & Sundelin 2000; Lagerberg m.fl. 1994). 

Intervjupersonerna har också fått göra en bedömning av den socio-
ekonomiska statusen på sitt skolområde i förhållande till den övriga 
kommunen. De har då fått välja mellan de tre svarsalternativen 
”genomsnittlig för kommunen”, ”högre än genomsnittet”, eller ”lägre 
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än genomsnittet”.60 Variabeln kan sägas utgöra ett mått på den relativa 
sociala tyngden på skolområdet inom en kommun, vilket skulle kunna 
ha betydelse för kommunernas resursfördelning. Den självvärderade 
socioekonomiska statusen har visat sig starkt korrelerad med både 
andel utlandsfödda avgångselever på skolan och föräldrarnas utbild-
ningsnivå. Ju högre andel utlandsfödda och ju lägre utbildningsnivå på 
föräldrarna, desto lägre självvärderad socioekonomisk status har 
respondenterna givit skolområdet.61  

I materialet finns också uppgifter om huruvida det på skolorna fanns 
någon särskild skolform, i bemärkelsen särskola eller annan kommun-
gemensam undervisningsgrupp (särskilda undervisningsgrupper med en-
dast skolans elever eller skolor med integrerade särskoleelever räknas 
alltså inte in). Förekomsten av en sådan skolform kan betraktas som en 
indikator på behov av elevvårdsresurser, då det är troligt att elever i 
dessa skolformer kan behöva mer stöd än genomsnittet. 

Andra strukturella faktorer  

Skattekraften i en kommun (skatteunderlag per invånare och år) kan å 
ena sidan ses som ett mått på behov, där låg skattekraft kan signalera 
arbetslöshet och sämre ekonomiska resurser. Som ett mått på socio-
ekonomisk status är emellertid variabeln mindre lämplig i detta fall 
eftersom en kommun kan innehålla områden av mycket olika karaktär. 
Skattekraft kan å andra sidan också användas som ett mått på resurser, 
både i form av pengar och av utbildning. Som ett mått på en grund-
läggande ekonomisk förutsättning i kommunen bör kommunens 
skattekraft ha en likvärdig betydelse för kommunens olika skolor. 
Uppgifter om kommunernas skattekraft i kronor per invånare har där-
för tagits med som huvudsakligen en resursdimension i analysen. 

Genom att i regressionsanalysen även inkludera den politiska 
majoriteten i de kommuner där skolorna är belägna, kan vi få en upp-
fattning om vilken betydelse politisk majoritet respektive kommunala 

                                                     
60  Som en inledning till frågan om skolområdets socioekonomiska status, fick respon-

denterna svara på frågan ”Hur uppfattar du skolområdets karaktär i förhållande till 
övriga kommunen när det gäller boendeformer, inkomst- och utbildningsnivå?”. 

61  En jämförelse mellan skolor med låg självvärderad socioekonomisk status och öv-
riga skolor visar att andelen utlandsfödda avgångselever är högre (t= 3,7, p= 0,001) 
och föräldrarnas sammanvägda utbildningsnivå är lägre (t= -3,7, p= 0,000). 
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resurser har för skolornas elevvårdsresurser. Var besluten fattas om 
mängden elevvårdsresurser på en skola ser sannolikt olika ut från 
kommun till kommun beroende på graden av decentralisering. Kom-
munernas politiska majoritet kan framförallt tänkas påverka genom 
graden av resurstilldelning till den kommunala grundskolan i allmän-
het, men det är också troligt att beslut om specifika resurser för elev-
vård i vissa fall också kan fattas på kommunalpolitisk nivå. I Skol-
verkets analys av kommunala variationer beträffande skolkostnader 
framkom att kommuner med vänsterinriktad majoritet hade en högre 
genomsnittlig skolkostnad än de med borgerlig majoritet (Skolverket 
1996). Det förefaller därmed ganska naturligt att undersöka om kom-
munernas politiska majoritet har någon betydelse för skolornas elev-
vårdsresurser i den bemärkelse som här studeras. 

Tätortskommuner visade sig i en studie ha budgeterat mer för kura-
torer och psykologer än glesbygdskommuner, vilka däremot hade bud-
geterat mer för skolsköterskor (Jonsson 1987). Uppgifter om tätorts-
grad finns dock endast tillgängliga på kommunnivå, vilket riskerar att 
bli missvisande för den enskilda skolan. Tätortsgrad är dessutom starkt 
korrelerat med skattekraft. Variabeln har prövats i analyserna, både 
som kontinuerlig och tudelad, där skolor med högre tätortsgrad än 95 
procent utgjort utfallskategori. Då den inte givit något utslag och inte 
påverkar modellen nämnvärt i övrigt, har den uteslutits ur analysen.  

Organisatoriska faktorer 

Skolorna i studien är heterogena avseende åldersspannet på skolans elever. 
Olika åldersgrupper av elever kan innebära olika typer av behov och 
problem. Att skolor som enbart har elever i grundskolans senare år kan 
förväntas ha mer kuratorsresurser och mindre psykologresurser per 
elev jämfört med de skolor som även har yngre elever, har framkommit 
av den empiri som presenterats tidigare i kapitlet och i tidigare studier 
(Jonsson 1987, Sundell & Colbiörnsen 1996, Skolverket 1999b). Mot 
bakgrund av detta och att kuratorerna oftare än psykologerna fanns 
lokalt placerade på studiens skolor, kan renodlade högstadieskolor för-
väntas ha mer elevvårdsresurser på skolan i förhållande till mängden 
elever, än flerstadieskolorna.  

Andra organisatoriska faktorer som kan påverka är skolans storlek i 
antal elever. Å ena sidan kan en liten skola tänkas dra fördel av en högre 
grad av social kontroll, medan en stor skola skulle kunna innebära en 



Kapitel 6 

 136

högre anonymitet och komplexitet, mindre kontakt mellan olika delar 
av verksamheten, gängbildningar bland elever mm. Detta skulle i så fall 
innebära att en liten skola skulle ha behov av mindre elevvårdsresurser 
per elev än en större. Å andra sidan kan man tänka sig stordrifts-
fördelar. En kurator kan troligtvis arbeta mer effektivt på en skola där 
hon/han har fler timmars tjänstgöring, än på en skola med bara några 
få kuratorstimmar. En större skola skulle också hypotetiskt kunna ha 
en mer utbyggd elevvårdsverksamhet och lättare kunna finna lösningar 
på gruppnivå m.m. Utifrån dessa resonemang kan större skolor för-
väntas ha mindre elevvårdsresurser per elev än mindre skolor.  

Elevvårdspersonalens organisatoriska tillhörighet är ytterligare en faktor som 
kan tänkas påverka tillgången till lokala elevvårdsresurser. Skolor med 
externt organiserade kuratorer respektive psykologer har tidigare i 
kapitlet konstaterats ha något mindre tillgång till lokala kurators- 
respektive psykologresurser. En central organisering kan antas ”äta 
upp” en del av elevvårdsresurserna till gemensamma möten, hand-
ledning och dylikt och därmed lämna mindre tid för elevvårds-
personalen ute på skolorna. 

Övriga resurser 

Det finns också andra former av resurser som kan tänkas påverka till-
gången till elevvårdspersonal på skolorna. En sådan är hur mycket peda-
goger det finns på skolan. Tidigare i kapitlet har konstaterats att studien 
visar på ett positivt (bivariat) samband mellan skolornas sammanlagda 
kurators- och psykologresurser och lärartäthet. För renodlade hög-
stadieskolor framkom även ett samband med omfattningen av övriga 
pedagoger62 (i detta fall sannolikt fritidsledare och fritidspedagoger). 
Skolornas lokala tillgång till speciallärare/specialpedagoger har inte 
visat på något samband med kurators- och psykologresurser i bivariat 
analys, vilket däremot Skolverkets uppgifter om andel specialpedagogiskt 
utbildade lärare har.63 I analyserna har bägge variablerna prövats.  

                                                     
62  Förskolelärare, fritidspedagoger och fritidsledare, i detta fall – då det gäller äldre 

elever – sannolikt endast de två senare yrkesgrupperna.  
63  Skolverkets statistikdatabas tillhandahåller uppgifter om andel lärare med special-

pedagogisk utbildning, insamlade höstterminen 2001 (samma läsår men annan 
termin som uppgifterna i denna studie). 
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Uppgifterna om lärare och övriga pedagoger innefattar även pedago-
ger och elever i eventuella särskilda skolformer på skolan såsom sär-
skola och/eller andra kommungemensamma undervisningsgrupper. 
Sådana skolformer kan tänkas ha en högre lärartäthet än skolan i 
övrigt, vilket bekräftas av en korrelationstest. Skolornas tillgång till 
lärare korrelerar positivt med förekomsten av särskild skolform i denna 
bemärkelse på skolan.64 I en regressionsanalys kan vi analysera relatio-
nen mellan elevvårdsresurser och pedagogiska resurser med kontroll för 
förekomsten av särskild skolform på skolan.  

En annan övrig resurs är skolornas tillgång till externa resurser för elev-
vård. Skolor som har mindre elevvårdsresurser lokalt kan förväntas ha 
tillgång till externa resurser i större utsträckning utifrån hypotesen att 
de centrala resurserna kompenserar för bristande lokala resurser, alltså 
att variationen mellan olika skolors resurser egentligen beror av olika val 
av organisering. Eftersom de resursenheter som skolorna har tillgång till 
är av mycket olika karaktär, har betydelsen av tillgång till resursenheter 
med olika egenskaper prövats i analyserna. I analysen av skolornas kura-
torsresurser undersöks sambandet med extern tillgång till kurator och i 
analysen av skolornas sammanlagda tillgång till kurator, skolsköterska 
och psykolog avses med extern resurstillgång skolor med extern tillgång 
till antingen kurator eller psykolog och som dessutom erbjuds någon av 
tjänsterna utredningar, råd/stöd eller konsultation/handledning 

Variabelbeskrivning och bortfall 

I bilaga 3 och 4 beskrivs de oberoende variabler som har använts i 
analyserna respektive deras fördelning på skolorna Materialet har ett 
visst internt bortfall. I ett par fall saknas fullständiga uppgifter om 
pedagogiska resurser. Uppgifter om andel utlandsfödda avgångselever 
på skolan samt föräldrarnas utbildningsnivå, saknas för två skolor som 
inte funnits med i Skolverkets register. En rektor visste inte i vilken 
omfattning psykologen fanns på skolan.65 Sammantaget innebär det 
interna bortfallet att det i de regressionsanalyser som genomförs i slutet 

                                                     
64  T-test av skillnaderna mellan medelvärdet för skolor med respektive utan särskild 

skolform ger p-värde 0,000. Det framkommer inga statistiskt signifikanta skillnader 
mellan skolor med respektive utan särskild skolform när det gäller övriga pedagoger 
(förskolelärare/fritidsledare/fritidspedagoger respektive speciallärare/specialpedagoger).  

65  Psykologen delades av två områden och lämnade in schema veckovis. 
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av kapitlet saknas uppgifter från fem skolor i den första analysen och 
sex i den andra. 

Allmänt kan utifrån tabellen konstateras att det råder stora skillna-
der mellan olika skolors tillgång till lärare och övriga pedagoger (för-
skolelärare, fritidsledare och fritidspedagoger) generellt sett. Kommen-
teras bör att pedagoger knutna till särskilda skolformer (som kan antas 
ha en relativt sett hög lärartäthet) är medräknade. Väntade skillnader 
mellan renodlade högstadieskolor och flerstadieskolor är att de senare 
har ett högre genomsnittligt elevantal, en lägre lärartäthet och ett högre 
genomsnittligt antal övriga pedagoger per elev. Detta beror sannolikt 
på att majoriteten av flerstadieskolorna har elever från förskoleklass 
och uppåt, vilket innebär att de har förskolelärare istället för lärare för 
de yngsta eleverna 

Mer oväntade skillnader är att skolor med enbart de högre stadierna 
oftare är belägna i borgerligt styrda kommuner. De har även en genom-
snittlig lägre andel elever födda utomlands och elevernas föräldrar har 
en högre genomsnittlig utbildningsnivå än vad som gäller för skolor 
med fler stadier. Flerstadieskolornas rektorer bedömde dessutom oftare 
den socioekonomiska statusen på skolområdet som lägre än vad hög-
stadieskolornas rektorer gjorde. Skillnaderna avseende antal elever, 
övriga pedagoger per elev, politisk majoritet och självvärderad status är 
statistiskt signifikanta med fem procents signifikansnivå. Flerstadie-
skolan som organisationsform tycks alltså oftare ha valts i kommuner 
med lägre socioekonomisk status och en vänsterinriktad politisk kon-
stellation. Den mer renodlade högstadieskolan – som är en äldre skol-
form - är däremot oftare belägen i områden med en högre socioeko-
nomisk status och i kommuner med en borgerlig politisk majoritet.  

Analys av skillnader i skolornas tillgång  
till skolsköterska, kurator och psykolog 

Tidigare har beskrivits att det i bivariat analys framkommer ett negativt 
samband mellan skolornas kuratorsresurser och psykologresurser och 
att detta troligtvis, åtminstone delvis, har att göra med styrningen av 
dessa resurser till olika åldersgrupper av elever. Det blir då relevant att 
ta hänsyn till båda dessa typer av resurser om man vill få en bild av 
skolornas samlade skolsociala resurser. Förutom skolkuratorer och 
skolpsykologer har även tidigare argumenterats för att skolsköterskor 
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också kan ses som en viktig yrkesgrupp i det skolsociala arbetet. Mot 
denna bakgrund har jag valt att göra en analys av skolornas samlade 
resurser av kurator, psykolog och skolsköterska som ett mått på 
skolornas resurser för skolsocialt arbete. En linjär regressionsanalys (se 
t.ex. Bryman & Cramer 2001) av hur skolornas omfattning av kurator, 
psykolog och skolsköterska på skolan (i årsarbetare per 1000 elever) 
förhåller sig till olika faktorer i skolans organisation och omgivning, 
har genomförts.  

Analysen har utgått från ovan beskrivna utgångspunkter. I den slut-
giltiga modellen ingår dels variabler som i någon form visat på tenden-
ser till samband i bivariata analyser (samband mellan två variabler), 
vilket gäller variablerna: skolår på skolan, skolstorlek, förekomst av 
särskild skolform, lärartäthet, föräldrarnas utbildningsnivå, politisk 
majoritet och skattekraft i kommunen.66 I kategorin ”övriga resurser” 
har även tillgången till övriga pedagoger tagits med, då denna variabel 
som tidigare beskrivits har visat på ett positivt samband med skolornas 
tillgång till kurator och psykolog. Omfattningen av speciallärare/ 
specialpedagoger och andel lärare med specialpedagogisk utbildning har 
inte visat på några samband varken i den bivariata eller den multivariata 
analysen. Skolornas tillgång till centrala resurser i olika varianter67 har 
också prövats i modellen. Inte heller denna variabel visar på samband 
vare sig i bivariat eller i multivariat analys. Då de inte heller påverkar 
övriga samband i nämnvärd omfattning, har dessa variabler uteslutits i 
den slutgiltiga modellen. I tabellen nedan redovisas resultatet av 
analysen.68 

 
 

                                                     
66  I den slutgiltiga modellen har variablerna (föräldrars utbildningsnivå), andel 

utlandsfödda och skattekraft dikotomiserats. Ett skäl till detta är att så långt som 
möjligt använda liknande variabeluppsättning som i motsvarande analys för kurato-
rer (se nedan och i bilaga 3 med presentation av de variabler som använts).  

67  Bland annat i bemärkelsen att skolan har extern tillgång till antingen kura-
tor/motsvarande eller psykolog samt till minst en av tjänsterna utredning, råd/stöd 
eller konsultation/handledning. Rena samordningsteam, enheter som bara kan bistå 
med pengar till assistenter eller liknande samt resursenheter med enbart pedagogisk 
inriktning har då inte räknats med.  

68  Modellen har testats för multikolinearitet (Bryman & Cramer 2001) utan att några 
sådana problem har identifierats. 
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Tabell 7. Faktorer relaterade till elevvårdsresurser (årsarbetare av 
kurator, skolsköterska och psykolog per 1000 elever på skolan). Linjär 
regressionsanalys (n=91).  

Oberoende variabler Samtliga 
skolor 
(n=91) 

Flerstadie-
skolor 

 (n= 49) 

Högstadie-
skolor 
(n=42) 

 Beta p= Beta p= Beta p= 

Organisation       
Endast elever i år 6-9/7-9 0,40 0,00  
Har särskild skolform69 0,22 0,03 0,14 0,35 0,15 0,36 
Elevantal/100  -0,13 0,20 -0,02 0,90 -0,37 0,01 

Övriga resurser       
Övriga pedagoger (års-
arbetare)/100 elever  

0,17 0,13 0,17 0,25 0,30 0,05 

Lärare (årsarbetare) /100 
elever 

0,11 0,28 0,17 0,27 0,03 0,81 

Omgivning       
Föräldrarnas utbild-
ningsnivå låg  

0,22 0,03 0,27 0,07 0,13 0,36 

Över 15 procent 
utlandsfödda  

0,02 0,82 0,09 0,54 0,04 0,77 

Hög skattekraft i 
kommunen (över medel) 

0,32 0,00 0,36 0,02 0,26 0,08 

Vänsterinriktad politisk 
majoritet 

0,22 0,03 0,20 0,18 0,12 0,42 

Adj R 2 0,30 0,16 0,36 
 
Den variabel som visar på det starkaste sambandet är vilka skolår som 
finns på skolan, där renodlade högstadieskolor har en högre omfattning 
av elevvårdspersonal i den bemärkelse som studeras här. Inga signifi-
kanta samband framträder i den multivariata analysen med skolornas 
lärarresurser. Beträffande de variabler som kan tänkas vara behovs-
relaterade framträder ett positivt samband med förekomst av särskole-
klass eller annan kommungemensam undervisningsgrupp på skolan. 
Skolor där föräldrarna har en låg utbildningsnivå tenderar att ha mer 
elevvårdsresurser än skolor där föräldrarna är högutbildade. Detta sam-
band tycks emellertid främst gälla flerstadieskolorna och framträder 
                                                     
69  Särskola eller annan kommungemensam särskild undervisningsgrupp på skolan som 

har pedagoger särskilt knutna till sig.  
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inte alls i den separata analysen för högstadieskolorna. Samma gäller för 
övriga samband med omgivningsfaktorer; skattekraft och politisk 
majoritet i kommunen. För de båda skolkategorierna sammantagna och 
i den separata analysen för flerstadieskolorna framkommer dock att 
skolor i kommuner med hög skattekraft respektive i kommuner som 
haft en vänsterinriktad majoritet de två senaste mandatperioderna när 
studien genomfördes tenderar att ha mer elevvårdsresurser än skolor i 
kommuner med låg skattekraft och/eller med borgerlig eller oklar 
majoritet. Kommenteras bör att det i analysen kontrolleras för skatte-
kraft, andel utlandsfödda avgångselever på skolan och föräldrarnas ut-
bildningsnivå. Inga samband har i denna analys kunnat påvisas med 
andel utlandsfödda elever. Antalet skolor med en hög andel utlands-
födda elever är dock relativt litet i materialet. 

Tabellen visar att renodlade högstadieskolor och flerstadieskolor 
tycks ha något olika profiler när det gäller vilka faktorer som relaterar 
till mängden elevvårdsresurser. För de renodlade högstadieskolorna 
finns ett starkt negativt samband med antal elever på skolan, vilket 
innebär att större skolor tenderar att ha en lägre omfattning av elev-
vårdspersonal per elev än skolor med färre elever. För högstadie-
skolorna sammanfaller en hög omfattning av elevvårdspersonal också 
med fler övriga pedagoger (i detta fall sannolikt fritidspedagoger och 
fritidsledare) i förhållande till antal elever på skolan. Fritidspersonal 
ansågs av flera intervjupersoner som betydelsefulla i elevvårdsarbetet 
och ingick dessutom i flera fall i skolornas elevvårdsteam (se under 
rubriken övrig elevvårdspersonal). Resultatet skulle utifrån detta kunna 
tolkas som ett ytterligare uttryck för skolornas satsning på elevvård. 
För flerstadieskolorna går koefficienterna för antal elever och övriga 
pedagoger i samma riktning som för högstadieskolorna, dock med lägre 
koefficienter och sambanden är inte statistiskt signifikanta. Om-
givningsfaktorerna ser däremot ut att ha större betydelse för flerstadie-
skolorna. Sambanden har samma riktning för politisk majoritet och 
skattekraft i kommunen för båda skolkategorierna men är lägre för 
högstadieskolorna och sambanden är inte statistiskt signifikanta. 

En knapp tredjedel av variationen på skolorna när det gäller omfatt-
ningen av särskild elevvårdspersonal i bemärkelsen skolsköterska, kura-
tor och psykolog per elev på skolan, förklaras av de variabler som in-
kluderats i studien. Detta innebär att huvuddelen av skillnaderna 
mellan skolornas elevvårdsresurser inte kan förklaras av de variabler 
som använts i denna modell. Det finns naturligtvis andra tänkbara 
faktorer som kan ha betydelse för mängden elevvårdsresurser som inte 
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täcks upp av denna studie. Möjligheten att ta med strukturella variabler 
som skulle kunna betraktas som behovsindikatorer har varit begränsad 
på grund av valet att studera skolor. Uppgifter om exempelvis arbets-
lösa, ensamstående och socialbidragstagare finns endast att tillgå på lägst 
kommunnivå och eftersom det kan vara stora skillnader mellan olika 
områden i en och samma kommun, är det svårt att relatera dessa upp-
gifter till förhållandena på en enskild skola. Andra faktorer med tänk-
bar betydelse är egenskaper hos skolornas ledningsorganisation (t ex 
förekomsten av biträdande rektorer med elevvård som arbetsområde) 
eller skolornas omfattning av andra yrkeskategorier såsom elev-
assistenter, skolvärdar och dylikt. Det är också möjligt att skolornas 
egen historik beträffande resurser tidigare år, kan ha betydelse. Forsk-
ning har visat att tidigare resurser hade större betydelse för kommuners 
hemhjälpsresurser inom äldrevården, än politiska och strukturella fak-
torer (Trydegård 2000).  

Analys av skillnader i skolornas  
tillgång till kurator  

Då det är tänkbart att tilldelningen av olika typer av elevvårdsresurser 
inte styrs av samma faktorer, har en separat regressionsanalys genom-
förts med skolornas lokala tillgång till kurator som beroendevariabel. 
Kuratorn kan sägas vara den yrkesgrupp som står i centrum för det 
skolsociala arbetet. I denna analys har jag helt enkelt frågat efter vilka 
faktorer som påverkar om skolorna har minst en halvtidskurator eller 
ej. Då denna variabel (till skillnad från utfallsvariabeln i föregående 
regressionsanalys) är kraftigt snedfördelad, bland annat så till vida att en 
grupp skolor inte har någon kurator alls, har en logistisk regressions-
analys använts. Skolorna har delats in i två grupper utifrån hur mycket 
faktisk tid kurator fanns på skolorna (den beroende variabeln har här 
alltså inte relaterats till antal elever). Ett argument för detta val är att 
utfallsvariabeln annars blir tämligen abstrakt och det är svårt att hitta 
en brytpunkt som kan tänkas ha samma betydelse för både flerstadie-
skolor och högstadieskolor (då dessa skolkategorier också har olika 
många elever). Kontroll för betydelsen av skolans storlek i antal elever 
görs dock genom att denna variabel ingår som oberoende variabel i 
modellen. Skiljelinjen för grupperna drogs vid en halvtidstjänst kurator 
på skolan, detta med anledning av att det kan tänkas vara en kritisk 
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gräns beträffande kuratorns tillgänglighet för elever och lärare, då kura-
torns tid också ska räcka till olika former av möten och administration. 
Syftet med regressionsanalysen har varit att se hur skolornas lokala 
tillgång till kurator hänger samman med organisatoriska faktorer, till-
gång till övriga resurser och faktorer i skolans omgivning.70  

Bivariata analyser (sambandsanalyser mellan två variabler) har, som 
tidigare redovisats, visat på ett negativt samband mellan skolornas till-
gång till kurator respektive psykolog. De bivariata analyserna visade 
även på positiva samband mellan skolornas tillgång till kurator och till 
skolsköterska, samt mellan skolornas sammanlagda tillgång till kura-
tors- och psykologresurser å ena sidan och pedagogiska resurser å den 
andra. Dessa samband hade en positiv riktning, vilket innebär att 
skolor med mycket kuratorsresurser även tenderar att ha mer skol-
sköterske- och pedagogiska resurser. Därmed kan dessa resurser ses som 
ett uttryck för samma sak - satsning på elevvårdsresurser utifrån en eller 
annan anledning. I den slutgiltiga modellen har bara de övriga resurser 
som ser ut att ha ett negativt samband i förhållande till kuratorsresurser 
inkluderats, med syftet att undersöka om det finns resurser med en 
kompenserande relation i förhållande till skolornas tillgång till kurator. 
Modellen nedan utgår i övrigt från samma teoretiska utgångspunkter 
som i den tidigare analysen av skolornas samlade elevvårdsresurser. Då 
flera av de oberoende variabler som används i modellen är relaterade till 
varandra, kan det anses relevant att kontrollera för deras inverkan oav-
sett om de visat på signifikanta samband i bivariata analyser. Nämnas 
bör att analyserna har visat på en del instabilitet beträffande oddskvoter 
och i vissa fall signifikansnivåer, beroende på vilka variabler som inklu-
derats i analysen och vilka kategoriseringar som har använts. Modellen 
bör därför tolkas med viss försiktighet. 

                                                     
70  För att öka tolkbarheten och begripligheten i modellen, har de oberoende variab-

lerna, även i de fall ursprungsvariablerna varit kontinuerliga, kategoriserats (se även 
bilaga 4).  
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Tabell 8. Faktorer relaterade till kuratorsresurser (minst en halvtids-
tjänst kurator) på skolorna. Logistisk regressionsanalys. Oddskvoter 
och p-värden (n=92)  

 Oddskvot p= 

Organisation 
Antal elever på skolan  
Under 450 (49) 1,00  
450 eller fler (43) 7,47 0,004 
Skolår på skolan  
”Flerstadieskola” (51) 1,00  
”Högstadieskola” (41) 4,62 0,022 
Särskild skolform på skolan71  
Finns ej (52) 1,00  
Finns (40) 4,10 0,019 
Övriga resurser  
Psykolog på skolan  
Finns ej (61) 1,00  
Finns (31) 0,26 0,037 
Kurator centralt  
Finn ej (54) 1,00  
Finns (38) 0,22 0,013 
Omgivning  
Andel utlandsfödda avgångselever  
Under 15 % (74) 1,00  
15 % eller mer (18) 3,30 0,161 
Föräldrarnas utbildningsnivå  
Hög (2,0 eller över) (60) 1,00  
Låg (under 2,0) (32) 3,54 0,070 
Politisk majoritet i kommunen  
Borgerlig eller oklar (54) 1,00  
Vänsterinriktad (38) 2,44 0,148 
Skattekraft i kommunen   
Under medelvärde (63) 1,00  
Medelvärde eller över (29) 6,18 0,016 
Nagelkerke R Square 0,46  
Analysen visar på signifikanta samband mellan kuratorsresurser och 
skolans storlek i antal elever, om det finns en särskild skolform på 
skolan, huruvida det är en renodlad högstadieskola eller en flerstadie-

                                                     
71  Särskola eller annan kommungemensam undervisningsgrupp med pedagoger sär-

skilt knutna till sig. 
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skola, skolornas lokala tillgång till psykolog och externa tillgång till 
kurator, samt skattekraft i kommunen.  

Inte särskilt förvånande är det troligare att man har en halvtidstjänst 
kurator eller mer på skolan ju fler elever skolan har. Tydliga, positiva 
samband framträder också med om skolan bara har elever i de senare 
skolåren och med förekomst av särskola eller annan kommun-
gemensam undervisningsgrupp på skolan.    

Skolor med lokal tillgång till psykolog tenderar att ha mindre 
kuratorstid, vilket stärker hypotesen att psykologresurser och kurators-
resurser i viss mån kan betraktas som konkurrerande resurser. Sam-
bandet med den externa tillgången till kurator går som väntat i negativ 
riktning, det vill säga att de skolor som har tillgång till någon form av 
central resursenhet med kuratorer eller motsvarande, hade i mindre 
utsträckning mer än en halvtidstjänst kurator.  

Skolor i kommuner som har hög skattekraft får ett högre odds att 
tillhöra gruppen med mer kuratorsresurser än övriga. Denna variabel 
har uppträtt något instabilt i olika modeller. En tendens till negativt 
samband framträder även med föräldrarnas utbildningsnivå. Skolor där 
föräldrarnas utbildningsnivå är låg har i högre utsträckning kurators-
resurser. Om den självvärderade socioekonomiska statusen på skol-
området (i förhållande till kommunen i övrigt) tas med i analysen istället 
för andel utlandsfödda avgångselever och föräldrarnas utbildningsnivå 
(dessa variabler är starkt korrelerade med den självvärderade socio-
ekonomiska statusen), ges ett marginellt lägre förklaringsvärde och ett 
tydligt negativt samband framträder med den självvärderade socio-
ekonomiska statusen. Detta stärker intrycket att kuratorerna i viss mån 
styrs till socioekonomiskt svagare områden, men tyder också på att 
skolområdets relativa status i kommunen kan ha en större betydelse än 
föräldrarnas utbildningsnivå och andel utlandsfödda i relation till andra 
skolor i landet.  

Skolor i kommuner med en vänsterinriktad majoritet tenderar i de 
olika modeller som prövats att i större utsträckning ha mer kurators-
resurser än skolor i kommuner med borgerlig eller oklar politisk 
majoritet. I den presenterade modellen blir dock inte denna skillnad 
statistiskt signifikant.  
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Vilka skolor saknar kurator helt? 

Som nämnts tidigare i kapitlet saknade 15 av skolorna i studien kurator 
på skolan. Knappt hälften av dessa skolor hade, eller planerades att få, 
tillgång till kurator (eller motsvarande) centralt. En närmare gransk-
ning av de övriga visar att ett par av dessa skolor var väldigt små och att 
ingen av dem låg i ett område som bedömdes ha låg status i förhållande 
till övriga kommunen. Psykologerna tycktes vara mer involverade i 
elevvårdsarbetet vid dessa skolor och i vissa fall även andra yrkes-
kategorier såsom specialpedagoger, studie- och yrkesvägledare och 
fritidsledare. I de flesta fallen hade dessa skolor ett relativt nära sam-
arbete med socialtjänsten kring enskilda elever, medan vissa hade ett i 
princip icke existerande samarbete.  

Sammanfattande analys  

Skolornas resurser för elevvård  
och skolsocialt arbete 

Medicinska och specialpedagogiska (och yrkesvägledande) resurser 
dominerar elevvården. Av de yrkesgrupper som i denna studie definie-
rats som resurser för skolsocialt arbete (skolsköterska, kurator och 
psykolog) framstår skolsköterskan som en relativt given lokal resurs 
medan det inte är lika självklart att det finns kuratorer - och i synnerhet 
inte psykologer - att tillgå på skolan. Resultatet kan tolkas som att skol-
sköterskan i högre grad än kuratorer och psykologer utgör en institu-
tionaliserad resurs i skolan, där den lokala placeringen och tillgänglig-
heten för eleverna är en viktig och inte ifrågasatt del av de omgivande 
förväntningarna och föreställningarna om vad en skolsköterska är och 
bör vara. Skolsköterskans arbete är mer tydligt avgränsat i förhållande 
till den undervisande verksamheten i den bemärkelsen att lärarna inte 
förväntas göra det som skolsköterskan gör, medan gränsdragningen 
mellan kuratorers/psykologers och lärares elevvårdande uppgifter kan 
tänkas vara mer oklar.  

Studien visar på ett negativt samband mellan skolornas lokala till-
gång till kuratorer respektive psykologer, vilket delvis kan tolkas som 
ett uttryck för att psykologerna styrs till skolor med yngre elever och 
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kuratorerna till de med äldre, vilket också tidigare studier pekat på. Det 
tycks med andra ord finnas föreställningar knutna till psykolog- respek-
tive kuratorsresurserna om att de förväntas syssla med olika ålders-
grupper, vilket kan förstås mot bakgrund av yrkesgruppernas uppgifter 
då de först trädde in i skolan och de uppgifter som de traditionellt sett 
främst har riktats mot. Det förefaller också som att yrkesgrupperna 
även kan användas som utbytbara på andra sätt i elevvårdsarbetet72 (då 
det negativa sambandet kvarstår även vid kontroll för vilka ålders-
grupper av elever som finns på skolorna), vilket kan tolkas som att det 
finns en gränsdragningsproblematik mellan dessa yrkesgrupper.  

Centrala resursenheter vanliga  

En stor majoritet av skolorna i studien hade tillgång till någon form av 
externt stödteam eller resursenhet med ansvar för elevvård. Dessa 
resursenheter/stödteam var av skilda slag och mer än hälften var då 
studien genomfördes mindre än fem år gamla. Man tycks alltså kunna 
tala om en trend att organisera elevvårdsresurser på detta sätt, vilket 
kan uppfattas som en form av institutionell likriktning; en relativt ny 
idé om ”det bästa” sättet att organisera elevvård som fått stort 
genomslag de senaste åren, men översätts på olika sätt i olika 
kommuner (Johansson 2002; DiMaggio & Powell 1991). De centrala 
resursenheterna utgör nya organisatoriska aktörer inom skolans och 
elevvårdens fält som huvudsakligen tillhandahåller specialpedagogiska 
och psykologiska resurser. I första hand anlitades resursenheterna av 
studiens skolor för utredningar av enskilda elever och för konsul-
tations- eller handledningsuppdrag. Det är troligt att dessa centrala re-
surser ofta används i särskilda individärenden och i mindre utsträck-
ning för det vardagliga elevvårdsarbetet på skolorna. Som arbetsgivare 
åt externt anställd elevvårdspersonal och som bedömningsinstans för 
fördelning av särskilda stödresurser kan de centrala resursenheterna 
dock tänkas komma att utgöra en betydelsefull del av skolornas upp-
giftsrelaterade omgivning (Hasenfeld 1983). Därmed kan de också få ett 
inflytande över det lokala, vardagliga elevvårdsarbetet. En majoritet av 
skolornas psykologer och mer än hälften av kuratorerna hade sin 
organisatoriska tillhörighet i en extern resursenhet.  

                                                     
72  Se även Skolverket (1992).  
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Stora skillnader mellan  
olika skolors elevvårdsresurser 

Ett tydligt resultat av studien är att det råder stora skillnader mellan 
olika skolors tillgång till skolsköterska, kurator och psykolog. Skillna-
derna kan ha att göra med heterogeniteten i materialet avseende vilka 
åldersgrupper av elever som finns på skolan, vilket delvis bekräftas av 
analysen. Spridningen är dock stor även mellan skolor med elever i 
liknande åldersgrupper. Skolornas sammanlagda resurs av kurator, 
skolsköterska och psykolog på skolan i denna studie varierade mellan 
en halv och över sju årsarbetare per 1000 elever (vilket för en tänkt 
genomsnittskola om 500 elever skulle betyda mellan 0,25 och 3,5 års-
arbetare). En dryg fjärdedel av skolorna hade tillgång till mindre än en 
heltidstjänst sammanlagt av kurator, skolsköterska och psykolog.73 En 
viss variation är rimlig utifrån en tanke om att resurstillgången är an-
passad till olika behov. En jämförelse som kan ge ett visst perspektiv är 
att antalet socialarbetare, i en studie av 100 kommuner, varierade 
mellan en halv och drygt två årsarbetare per 1000 invånare (Bergmark 
& Lundström 2004).  

Mer elevvårdsresurser till de äldre eleverna? 

Det var avgörande skillnader mellan skolornas lokala tillgång till 
kurator, skolsköterska och psykolog beroende på om skolan enbart har 
elever i grundskolans senare år eller om de också har yngre elever. 
Renodlade högstadieskolor hade mer elevvårdsresurser än flerstadie-
skolor både i bemärkelsen sammanslagen tillgång till kurator, skol-
sköterska och psykolog i förhållande till antal elever och när det gällde 
antal timmar som kuratorn finns på skolan. En tolkning av resultatet är 
att kurators- och skolsköterskeresurser (som huvudsakligen finns place-
rade på skolorna, medan psykologerna oftare finns att tillgå externt) 
framförallt koncentreras till elever i högstadieålder, vilket visat sig i 
tidigare studier (Jonsson 1987; Sundell & Colbiörnsen 1996). Traditio-
nellt har, som nämnts ovan, skolkuratorn koncentrerats till de äldre 
eleverna medan psykologens arbete mer riktats mot de yngre 
(Skolverket 1999b). Elever i högre åldrar kan söka hjälp själva i högre 
                                                     
73  20 procent av skolorna hade mindre än en årsarbetare per 500 elever av dessa yrkes-

grupper sammantagna. 
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utsträckning och det kan anses viktigt med tillgängligt stöd och 
information under puberteten, kuratorer och skolsköterskor är inte 
sällan involverade i sexualundervisning och liknande. Den ökade 
pressen på eleverna i grundskolans senare år kan även bidra till en ökad 
problemtyngd. Psykologerna står å sin sida ofta för uppgifter som 
utredningar, tester och handledning/konsultation. Det kan anses 
viktigt att elever får svårigheter utredda i ett tidigt skede, vilket skulle 
kunna förklara att skolor med yngre elever hade mer psykologresurser. 
Det finns också en annan tradition bland pedagoger i de lägre stadierna 
att arbeta med handledning av psykolog. Elevvårdsresurserna kan 
generellt sett också vara styrda till de äldre eleverna eftersom problem 
av olika slag kan tänkas uppträda på mer svårhanterliga sätt i äldre än i 
yngre åldrar och leda till att den pedagogiska personalen upplever ett 
ökat behov av stöd.  

En alternativ eller komplementär tolkning skulle kunna vara att 
flerstadieskolorna är en effektivare organisation avseende elevvårds-
arbete. Den renodlade högstadieskolan är en äldre skolform, medan 
skolor med elever från förskoleklass och upp till år nio är en nyare 
företeelse som hänger samman med de förändringar av läroplan och 
lärarutbildning som innebar att stadiesystemet övergavs. Bakom för-
ändringarna finns tankar om att lärarna ska kunna följa elever under en 
längre tid och på så vis få en ökad kontinuitet och mjukare övergångar, 
samt ett utökat samarbete mellan lärare på olika skolår. Det är även 
tänkbart att skillnaderna har att göra med olikheter när det gäller lära-
res inställning till och förutsättningar för elevvårdsarbete mellan de 
lärare som är inriktade mot de tidigare respektive de senare skolåren.74 

Ytterligare en anledning till skillnaden mellan de två skol-
kategorierna skulle kunna ha att göra med elevvårdspersonalens roller. 
Elevvårdspersonalen skulle kunna ha mer konsultativa och/eller ut-
redande uppgifter i förhållande till de yngre eleverna – och av den an-
ledningen oftare finnas externt organiserade. Resultatet av denna studie 
pekar emellertid mot att högstadieskolor tvärtom oftare än flerstadie-
skolor även har extern tillgång till kurator, medan motsatt förhållande 
gäller avseende tillgång till lokalt såväl som centralt placerad psykolog. 
Resultatet stödjer hypotesen att kuratorsresurserna styrs till de äldre 
eleverna och psykologresurserna till de yngre (eller till de lärare som 
arbetar med dessa åldersgrupper).  
                                                     
74  Sådana skillnader kommenteras bland annat i Björndahl 1984; Lundén & Näsman 

1980; Servais 2001; Stenelo 1988 
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Elevvårdssatsande skolor 

Studien pekar mot att skolor med mycket elevvårdsresurser även tycks 
ha mer pedagogiska resurser. Sambandet med omfattningen av lärare på 
skolan ser ut att delvis bero på huruvida det på skolan finns särskola 
eller annan kommungemensam undervisningsgrupp; där en sådan finns 
tycks skolorna generellt sett både ha mer elevvårdsresurser och lärar-
resurser. Positiva samband framkom också mellan skolornas tillgång till 
kurator och till skolsköterska. Resultatet att skolor med mycket av ett 
slags resurser även tycks ha mer av andra, kan ses som ett uttryck för 
behovsrelaterade olikheter, för skolpolitiska satsningar utifrån ideo-
logiska motiv och/eller resursmässiga förutsättningar i kommunen.  

Elevvårdsresurser som uttryck för behov  

En hög omfattning av pedagoger och elevvårdspersonal skulle kunna 
tolkas som ett uttryck för att dessa skolor har ett högre behov av sär-
skilda stödresurser. Att studien presenterar data på skolnivå har som 
tidigare nämnts inneburit begränsningar i möjligheten att ta hänsyn till 
olika tänkbara ”behovsindikatorer” på kommunnivå. Studien indikerar 
dock att elevvårdsresurser i viss mån styrs till socioekonomiskt svagare 
områden. Skolor där avgångselevernas föräldrar hade en lägre utbild-
ningsnivå, hade generellt sett mer elevvårdsresurser (kurator, psykolog 
och skolsköterska) i förhållande till antal elever på skolan. Inga signifi-
kanta samband har i denna analysmodell kunnat påvisas med andel 
utlandsfödda avgångselever. I den mån samband har uppträtt i utprov-
ningen av en robust modell, har de dock varit i väntad, det vill säga 
positiv riktning för andel utlandsfödda (ju högre andel utlandsfödda 
desto mer elevvårdsresurser). Det är därför troligt att samband mycket 
väl kan existera även om det inte har kunnat påvisas i detta material. 
Studien tyder även på att den socioekonomiska statusen på skolans 
område i förhållande till övriga kommunen, har betydelse för till-
delningen av kuratorsresurser.  

Skolor som hade särskola eller någon annan kommungemensam 
undervisningsgrupp lokaliserad på skolan, hade generellt sett mer elev-
vårdsresurser än skolor utan sådan särskild skolform. Detta är logiskt 
utifrån att dessa grupper av elever kan tänkas ha relativt stora stödbehov. 
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Politik och ekonomiska resurser  

Skolor i kommuner med en vänsterinriktad politisk majoritet tende-
rade att ha mer elevvårdsresurser än skolor i kommuner med borgerlig 
eller oklar majoritet. Den politiska ideologin förefaller alltså ha be-
tydelse för skolornas elevvårdsorganisation.  

Resultatet tyder även på att skattekraften i kommunen har en 
positiv betydelse för skolornas elevvårdsresurser, vilket kan tolkas som 
ett uttryck för att det finns ekonomiska resurser och en högutbildad 
väljarkår i kommunen som prioriterar skolfrågor. Skattekraften är 
dock högt korrelerad med tätortsgrad, vilket gör det svårt att uttala sig 
med säkerhet om vilken betydelse skattekraften har i sig. Sammantaget 
tyder resultatet på att skillnader beträffande skolornas elevvårdsresurser 
också tycks kunna kopplas till det decentraliserade ansvaret för skolan. 

Kommentarer till resultatet 

Studiens resultat reser ett antal frågor. Hur påverkas elevvårdsarbetets 
praktik av de stora skillnaderna mellan olika skolors tillgång till elev-
vårdsresurser i allmänhet och till skolsociala resurser i synnerhet? Det 
kan utifrån resultatet anses rimligt att ifrågasätta skolornas möjligheter 
att kunna erbjuda likvärdigt stöd, i synnerhet när det gäller resursernas 
tillgänglighet för eleverna. Hur kommer det sig att renodlade hög-
stadieskolor har så mycket mer lokala elevvårdsresurser i förhållande 
till antal elever i jämförelse med skolor som även har yngre elever? Hur 
används kurators- och psykologresurser i elevvårdsarbetet och vad inne-
bär det i praktiken om dessa yrkeskategorier får ersätta varandra? Även 
om denna resursfördelning till viss del kan anses logisk utifrån argu-
menten ovan kan den också – i synnerhet om den tas för given – ifråga-
sättas ur ett förebyggande perspektiv.  

Att olika former av externa resursenheter har blivit en allt vanligare 
organisatorisk aktör i skolornas elevvårdsarbete är tydligt. Vilken be-
tydelse har de externa resursenheterna för skolornas elevvårdsarbete 
och vad betyder det för det vardagliga elevvårdsarbetet om resurserna 
finns på skolan eller i en central resursenhet? Dessa frågor behandlas 
delvis i avhandlingens andra delstudie och i den sammanfattande analy-
sen, men är också frågor för framtida forskning.  
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7. ELEVVÅRDENS ORGANISERING  

 
Organisationer kan studeras utifrån olika faktorer och på olika nivåer. 
Vanligt är att studera resurser, regler, normer, förväntningar och före-
ställningar, metoder, maktförhållanden, beslutsfattande, avgränsningar 
av arbetsområden inom organisationer samt relationer mellan organisa-
tionen och dess omgivning (se t.ex. Grape m.fl. 2006).  

I det föregående avsnittet fokuserades elevvårdens resurser, vilket 
också kan betraktas som en del av elevvårdens organisatoriska förut-
sättningar. I detta avsnitt, vilket bygger på samma empiriska material 
som det föregående, ges en bild av i vilka formella sammanhang som 
elevvårdsfrågor diskuteras, hur olika aktörers arbetsområden angränsar 
till varandra, skolornas kontakter med andra organisationer, förekomst 
av särskilda riktlinjer och satsningar på olika område, samt former för 
utvärdering. I viss mån relateras också dessa faktorer till skolornas 
resurstillgångar. Avsnittet kan betraktas som en slags brygga från 
makroperspektivet i tidigare avsnitt, till det mikroperspektiv som näst-
följande kapitel anlägger utifrån fallstudier av skolornas vardagliga 
elevvårdsarbete.  

Här studeras hur olika aktörer deltar i olika former av samarbete 
kring elevvårdsfrågor, skolornas interaktion med andra organisationer, 
fördelning av arbetsuppgifter inom organisationen och former för ut-
värdering. Sådana organisatoriska strukturer är en viktig del av förut-
sättningarna för hur problem definieras och hanteras och av vilka, samt 
av olika aktörers möjlighet till inflytande. Förekomst av särskilda rikt-
linjer och satsningar på olika områden ger en bild av hur elevvårds-
arbetet regleras, av prioriteringar och metoder. I slutet av avsnittet be-
rörs också intervjupersonernas svar avseende genomförda och plane-
rade förändringar av elevvårdsorganisationen vid skolorna, vilket be-
lyser aktuella organisatoriska problem, frågor och eventuella trender.  
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Centrala forum och aktörer 

Elevvårdsteam 

Så gott som alla intervjupersoner (97 procent) svarade ja på frågan om 
det på skolan fanns ett fast ”elevvårdsteam”, i bemärkelsen personer 
som arbetar särskilt med elevvårdsfrågor och som hade ett organiserat 
samarbete. Majoriteten av skolornas elevvårdsteam träffades minst en 
gång i veckan för att diskutera enskilda elever och mer övergripande 
frågor om elevvård. Nedan redovisas i vilken omfattning olika yrkes-
kategorier ingick i skolornas elevvårdsteam. 

Tabell 9. Andel skolor där olika yrkeskategorier ingick i ett elev-
vårdsteam på skolan (n= 97) 

Yrkeskategori Procent 

Skolsköterska 94 
Rektor 87 
Kurator/motsvarande 81 
Speciallärare/specialpedagog 59 
Studie- och yrkesvägledare 57 
Biträdande rektor 32 
Psykolog 32 
Lärare med särskilt ansvar75 11 
Fritidspersonal 8 
Skolläkare 3 
Övrig76 8 

 
Tabellen visar att skolsköterska, rektor och kurator var de vanligast 
förkommande yrkeskategorierna i skolornas elevvårdsteam, vilket inne-
bär att de bör kunna betraktas som centrala aktörer i skolornas organi-
serade elevvårdsarbete. I drygt hälften av teamen ingick även studie- 
och yrkesvägledare och/eller specialpedagog/speciallärare. Psykolog 
                                                     
75  ”Lärare med särskilt ansvar” inkluderar benämningar som särskilt elevvårds-

ansvariga lärare, resurspedagoger, pedagogiska samordnare, klassföreståndare och 
utvecklingsledare. 

76  I gruppen ”övrig” ingår skolvärdar/skolvärdinnor (4), ”medarbetare” (1), ”resurs-
person” (1), assistent (1) och logoped (1). 
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ingick i en tredjedel av teamen, vilket innebär i stort sett alla de skolor 
som hade lokal tillgång till psykolog. I en lika stor andel av skolorna 
ingick en biträdande rektor i elevvårdsteamet. Skolläkare ingick endast 
i elevvårdsteamet på tre av studiens skolor, vilket förstärker intrycket 
av att skolläkaren i liten utsträckning är involverade i skolornas lokala 
elevvårdsorganisation.  

Av de skolor som inte hade någon kurator eller motsvarande med i 
elevvårdsteamet deltog vid ett fåtal en representant från socialtjänsten 
vid elevvårdsteamets möten.  Det var något vanligare att psykolog in-
gick i dessa elevvårdsteam, än vid de skolor där kurator ingick i elev-
vårdsteamet, vilket ger stöd åt antagandet att psykologer och kuratorer 
i någon mån används som utbytbara med varandra i elevvårdsteamen. 
På en knapp tiondel av skolorna fanns varken psykolog eller kurator i 
elevvårdsteamet. I dessa team var det vanligare att specialpedagog/ 
speciallärare ingick. För studie- och yrkesvägledare gällde det omvända, 
av de elevvårdsteam som saknade kurator och/eller psykolog hade färre 
skolor studie- och yrkesvägledaren med i teamet, än de skolor där 
kurator och/eller psykolog ingick i teamet. Det förefaller därmed som 
att specialpedagoger/ speciallärare kan få ett större elevvårdsansvar på 
de skolor som saknade kurator eller psykolog i elevvårdsteamet, medan 
studie- och yrkesvägledare däremot snarare tycks engageras i elevvårds-
team där det redan finns kurator och/eller psykolog.  

Elevvårdskonferenser 

Enligt Grundskoleförordningen ska det på skolan finnas en elevvårds-
konferens för behandling av elevvårdsfrågor (se avsnitt om rättsliga 
ramar). På en öppen fråga om vad intervjupersonerna avsåg med elev-
vårdskonferens77 svarade de flesta med vilka aktörer som deltog i denna; 
i nämnd ordning föräldrar, elever, skolledning, elevvårdspersonal och 
berörda lärare. För en majoritet var det ett givet kriterium att föräldrar 
deltog. Vid den övervägande majoriteten av skolorna inbjöds föräldrar 
(93 procent) och elever (84 procent) alltid eller oftast att delta i elev-
vårdskonferensen. En annan typ av svar på frågan om vad en elev-
vårdskonferens innebär handlade om konferensens innehåll och syfte. 
De vanligaste svarsexemplen i denna kategori var att någon form av 
                                                     
77  Denna fråga började ställas en bit in i materialinsamlingen då det visade sig vara oklart 

vad som avsågs med en elevvårdskonferens. 81 intervjupersoner har svarat på frågan.  
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beslut kring enskild elev skulle fattas, och/eller att en planerad åtgärd 
kräver rektors beslut, föräldrars stöd eller externa resurser. En del gav 
exempel på problem som kan leda till elevvårdskonferens såsom elevers 
skolfrånvaro och ej uppnådda kunskapsmål. I undantagsfall beskrevs 
elevvårdskonferensen som ett forum för att inhämta information (”kart-
läggning, få information, när vi inte vet hur vi ska hantera och behöver 
mer kunskap”, ”behov av samarbete med föräldrar, personal och elev, 
öppen och förutsättningslös diskussion”). En tredje svarskategori 
handlade om elevvårdskonferenser som form eller del i skolans elev-
vårdsstruktur. Det förra inkluderar att det förs protokoll, att det sker 
en skriftlig kallelse och/eller att rektor kallar till konferensen, medan 
det senare handlar om arbetsordningen, vilket vanligtvis innebär att en 
elevvårdskonferens sker först efter att arbetslag gjort vad de kunnat och 
elevvårdsteamet har bedömt att behov av elevvårdskonferens finns.  

På frågan om vad en elevvårdskonferens är framträder alltså en viss 
oklarhet. Till skillnad från elevvårdsteamens gruppmöten tycks dock 
elevvårdskonferensen i stort sett alltid innebära ett möte kring enskilda 
elever mellan företrädare för skolan och familjerna. Den framstår också 
som ett till sin form i viss mån reglerat forum för beslut i elevvårds-
frågor kring enskilda individer. Det som definierar en elevvårds-
konferens i övrigt tycks vara att det är ett forum för vissa typer av 
problem och/eller skolans sista instans för problemlösning. En majori-
tet av intervjupersonerna uppgav att de vid skolorna hade elevvårds-
konferenser minst en gång i veckan i snitt medan ca en tiondel av 
respondenterna uppgav att man hade elevvårdskonferens högst en gång 
i månaden. I tabellen nedan redovisas vilka yrkeskategorier som enligt 
respondenterna oftast eller alltid deltog vid skolans elevvårdskonferenser.  
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Tabell 10. Yrkeskategorier som uppgivits oftast eller alltid delta vid 
skolans elevvårdskonferenser (andel skolor i procent, n=97).  

Yrkeskategorier Procent 

Rektor/biträdande rektor78 98 
Lärare 77 
Kurator 59 
Skolsköterska 43 
Specialpedagog/speciallärare 36 
Studie- och yrkesvägledare 14  
Psykolog 14 

  
Tabellen visar på en annan uppställning av centrala aktörer än för elev-
vårdsteamet. De yrkeskategorier som i första hand uppges delta i elev-
vårdskonferenserna, förutom representanter för skolledningen, är (be-
rörda) lärare och kuratorer. Övriga yrkeskategorier nämns i mindre än 
hälften av fallen. Resultatet tyder på att lärarna ofta är delaktiga i att 
fatta beslut i elevvårdsfrågor kring enskilda individer och på att kura-
torn är den som oftast representerar den särskilda elevvårdspersonalen i 
dessa sammanhang.  

Övriga arenor 

På en fråga om det, utöver elevvårdskonferenser och elevvårdsteamets 
gruppmöten, fanns något övrigt forum för elevvårdsfrågor, nämnde 
runt två tredjedelar av intervjupersonerna arbetslagens konferenser (se 
nedan), knappt en femtedel nämnde klasskonferenser och mindre än en 
tiondel nämnde särskilda antimobbningsteam eller liknande, specialpedagogers/ 
speciallärares möten eller ledningsmöten.  

Så gott som alla intervjupersoner i studien nämnde arbetslagens kon-
ferenser vid frågan om det fanns ett forum för den pedagogiska perso-
nalen att diskutera elevvårdsfrågor. Dessa konferenser hölls oftast en 
gång i veckan, då elevvårdsfrågor kunde (eller som det i vissa fall for-
mulerades, ”borde”) diskuteras, ibland som en särskild fast punkt på 
dagordningen. Flera intervjupersoner poängterade ”ordningen”, att ett 
problem i första hand ska försöka lösas i arbetslaget. Vid drygt hälften 

                                                     
78  Många intervjupersoner svarade att antingen rektor eller biträdande rektor deltog, 

varför dessa yrkeskategorier redovisas tillsammans. 
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av skolorna deltog någon särskild elevvårdspersonal regelbundet vid 
dessa konferenser. På övriga skolor deltog de inte alls eller endast vid 
behov. I de flesta fall var det speciallärare/specialpedagoger eller kura-
torer som deltog vid arbetslagens konferenser (38 respektive 30 procent 
av samtliga skolor). En rektor svarade att någon ur elevvårdsteamet 
alltid deltar men att behovet får styra vem. På en annan skola deltog 
hela teamet en gång i månaden och på en tredje uttryckte rektorn att 
tanken var att någon ur teamet skulle delta men att de i praktiken 
sällan gjorde det för att ”lärarna inte har tid med möten”.  

Vem gör vad? 

För att få en bild av hur elevvårdsarbetet fördelas mellan olika aktörer, 
fick intervjupersonerna svara på en fråga om vilken eller vilka yrkes-
kategorier på skolan som huvudsakligen stod för vissa specifika upp-
gifter. Frågorna gällde uppgifterna ”stöd och råd till enskilda elever och 
familjer (kring barnens mående och trivsel)”, ”stöd till skolpersonal 
(handledning, konsultation, rådgivning)”, ”stöd vid konflikter mellan 
elever eller mellan elev och lärare”, ”kontakt med socialtjänst och andra 
myndigheter/verksamheter” samt ”planering och utformning av mål, 
policy och riktlinjer i elevvårdsarbetet”.  

I tabell 11 redovisas hur stor andel av intervjupersonerna som upp-
givit att respektive yrkeskategori huvudsakligen brukar stå för olika upp-
gifter vid skolan. De yrkesgrupper som omnämnts av fler än hälften av 
intervjupersonerna för respektive uppgift, markeras i tabellen med fetstil.  

Tabell 11. Andel skolor i procent där respektive yrkeskategori upp-
givits huvudsakligen stå för olika uppgifter på skolan (fler svars-
alternativ har varit möjliga)(n=97).  

 Stöd till 
elever/ 
familjer 

Stöd till 
skol-

personal 

Stöd vid 
kon-

flikter 

Externa 
kon-

takter 

Plane-
ring 

Kurator 72 58 56 70 70 
Psykolog 14 28 6 11 28 
Skolsköterska 50 22 19 28 72 
Specialpedagog 18 34 14 14 54 
Skolledning 22 42 82 74 91 
Lärare 50 2 36 9 27 
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För samtliga av de uppgifter som här frågats efter är det bara skol-
ledningen som ifråga om stöd vid konflikter, externa kontakter och 
planering nämns oftare än kuratorn.79 Kuratorn nämns oftast när det 
gäller råd och stöd till enskilda elever och familjer kring barnens 
mående och trivsel. Denna uppgift uppges även relativt ofta för skol-
sköterskor och lärare. Vid de skolor som saknade kurator på skolan 
uppgavs psykolog, specialpedagog och ledning oftare ge råd och stöd till 
enskilda elever och familjer, än vid de skolor som hade kurator. Medan 
kuratorer och skolsköterskor uppges vara mest inriktade på direkt elev- 
och familjearbete, anses psykologer och specialpedagoger oftare vara 
engagerade i att ge stöd till skolpersonal (i förhållande till de övriga 
uppgifterna).  

Att psykologerna inte uppges ha någon avgörande roll beträffande 
någon av uppgifterna är naturligt utifrån det faktum att få skolor hade 
tillgång till psykolog på skolan. När det gäller utåtriktat arbete tyder 
resultatet på att kuratorerna även här har en viktig roll. Kuratorerna 
bedöms också tillsammans med skolledning, specialpedagoger och skol-
sköterskor som de mest aktiva när det gäller planering och utformning 
av mål, policy och riktlinjer i elevvårdsarbetet.  

Av svaren på en fråga om i vilken mån den särskilda elevvårds-
personalen arbetade indirekt via stöd till lärare respektive med direkta 
insatser till enskilda elever (med de fasta svarsalternativen huvudsak-
ligen direkta insatser, huvudsakligen indirekta insatser eller ungefär lika 
delar), framgick att skolpsykologerna (i den mån de fanns på skolorna) 
var de som i störst utsträckning bedömdes arbeta indirekt, därefter 
följde i nämnd ordning kuratorerna, specialpedagogerna och special-
lärarna (för skolsköterskorna ställdes ingen sådan fråga). Knappt hälften 
av intervjupersonerna ansåg att skolkuratorerna vid deras skola ägnade 
sig huvudsakligen åt direkta insatser, vilket tyder på att skolkurato-
rerna också ägnar en betydande del av sin tid till konsultativt arbete. 
De kuratorer som var externt anställda uppgavs i högre utsträckning 
ägna sig konsultativt inriktat arbete. Bland de skolor som hade mindre 
än en halvtidstjänst kurator på skolan var det också fler som uppgavs 
arbeta med indirekta insatser. 

                                                     
79  Här bör läsaren påminnas om att det kan finnas en risk att intervjupersonerna 

övervärderar sin egen roll i förhållande till andras och att de i det här fallet före-
trädelsevis är rektorer.  
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Skolsköterskorna hade i störst utsträckning särskilda mottagnings-
tider för eleverna och väntrum där eleverna kunde sitta och vänta.  Bara 
vid en femtedel av skolorna uppgavs kuratorerna ha särskilda mot-
tagningstider, mot ungefär hälften av skolsköterskorna. Flera intervju-
personer kommenterade dock i vissa fall att såväl skolsköterskor som 
kuratorer och psykologer, kunde vara ”allmänt tillgängliga”, i de fall som 
de saknade särskilda mottagningstider. För eleverna kan man ändå tänka 
sig att kan vara betydelsefullt att veta när personerna i fråga kan ta emot.  

Sammanfattning 

Skolsköterskor, rektorer och kuratorer framstår som nyckelpersoner i 
skolornas organiserade elevvårdsarbete då de är de vanligast före-
kommande yrkeskategorierna i skolornas särskilda elevvårdsteam. 
Skolkuratorerna bedömdes av intervjupersonerna ha en central roll i 
elevvårdsarbetet, i synnerhet när det gäller råd och stöd till enskilda 
elever och familjer och kontakter med det omgivande samhället, men 
också avseende planering och utformning av mål och policy, stöd till 
skolpersonal och konflikthantering. Stöd och råd till enskilda elever 
och familjer var också en uppgift som ofta kopplades till lärare och 
skolsköterskor, vilket illustrerar att denna uppgift kan vara särskilt 
utsatt för gränskonflikter. Resultatet förstärker tesen som lades fram i 
föregående kapitel att psykologer och kuratorer i någon mån används 
som utbytbara resurser och antyder även att specialpedagoger/special-
lärare får ett större elevvårdsansvar på skolor som saknar kurator eller 
psykolog i elevvårdsteamet.  

Föreställningarna om vad en elevvårdskonferens är samt när och hur 
denna användes varierade mellan skolorna. I huvudsak framstår dock 
elevvårdskonferensen som ett till sin form reglerat forum för beslut om 
elevvårdsfrågor kring enskilda elever. I dessa konferenser, där ofta be-
rörda föräldrar och elever deltar, representeras skolan oftast av skol-
ledningen och berörd lärare.  Från elevvårdsteamen deltog vanligen 
kuratorn i dessa sammanhang. Detta innebär att elevvårdskonferensen 
ofta utgör en arena där flera olika parter - undervisande lärare, skol-
ledning, elevvårdspersonal, föräldrar och elever – möts och där dessa 
parters föreställningar om problemets karaktär ska leda till beslut om 
konkreta insatser.  

Vid i stort sett alla skolorna förväntades lärarna föra diskussioner 
om elevvård i arbetslagens regelbundna konferenser. Då arbetslagens 
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konferenser av intervjupersonerna ofta betonades som en första instans 
för problemlösning kan man anta att dessa forum har en stor betydelse 
för vilka problem som uppmärksammas och vilka som ”går vidare” till 
elevvårdsteamet. På mindre än hälften av skolorna fanns någon regel-
bunden koppling mellan dessa forum och den särskilda elevvårds-
personalen, vilket torde innebära att det är mycket upp till lärarna vilka 
problem som kommer till elevvårdsteamens kännedom.  

Samverkan med andra organisationer 

Samarbetets omfattning 

I följande avsnitt berörs de undersökta skolornas relationer till om-
givningen, i bemärkelsen skolornas mer eller mindre formella sam-
verkan med några centrala aktörer utanför skolan.  Uppgifterna om 
skolornas samverkan med andra organisationer bygger på intervju-
personernas svar på frågan om i vilken omfattning skolan samarbetar 
med socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, polisen respektive even-
tuell central resursenhet. Tre fasta svarsalternativ gavs: ”Regelbundet 
kring individer och utöver individer”, ”regelbundet kring individer”, 
samt ”sporadiskt eller inget samarbete alls”. Intervjupersonerna fick 
även svara på frågan om vem på skolan som huvudsakligen stod för 
samarbetet med respektive instans. I tabellen nedan redovisas svarens 
fördelning avseende samverkan med de olika organisationerna.  

Tabell 12. Skolornas samarbete med olika myndigheter och verksam-
heter utanför skolan (andel skolor i procent).  

 Regel-
bundet 
kring 

individer 

Regel-
bundet 
utöver 

individer 

Aldrig 
eller spo-
radiskt 

N= 

Socialtjänst 26 35 39 97 
Polis 7 46 47 96 
Barn- och ungdoms-
psykiatri 

30 5 65 95 

Central resursenhet  23 26 51 97 
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Vid majoriteten av skolorna fanns enligt intervjupersonerna ett regel-
bundet samarbete med socialtjänst och polis. Det var dock vanligare att 
man sade sig ha ett övergripande samarbete med polisen än med social-
tjänsten och nära 40 procent av intervjupersonerna uppgav att skolan 
inte hade något eller endast sporadiskt samarbete med socialtjänsten. 
Vid drygt två tredjedelar av skolorna saknades ett regelbundet sam-
arbete med barn- och ungdomspsykiatrin.  

Hälften av skolorna samarbetade enligt intervjupersonerna regel-
bundet med någon form av extern resursenhet. Av de skolor som hade 
tillgång till en sådan (84 procent) uppgavs 62 procent använda sig av 
denna mycket eller ganska ofta i elevvårdsarbetet (framgår ej av tabell). 
Vilken betydelse de externa resursenheterna har för det lokala elev-
vårdsarbetet tycks därmed variera mycket. En förklaring till detta kan 
ligga i att karaktären på dessa resursenheter är olika och att ett flertal av 
dem var ganska nya (se föregående avsnitt).  

En majoritet av intervjupersonerna (80 procent) uppgav att skolan 
var representerad i någon form av samverkansgrupp där flera olika in-
stanser deltog. I dessa samverkansgrupper var socialtjänsten den vanli-
gaste samarbetspartnern (72 skolor), därefter kom polisen (56 skolor) 
och fritidsverksamheten (43 skolor). Barn- och ungdomspsykiatrin 
nämns i detta sammanhang bara av fem personer. Bland övriga sam-
verkansparter som nämns i detta sammanhang är kyrkan i klar majori-
tet (nämns av ett tiotal skolor). Andra som nämns är politiker, re-
presentanter ur närsamhället (bostadsbolag, föreningar, andra kommu-
nala verksamheter, räddningstjänst mm), landstingets verksamheter 
(mödra- och barnavårdscentral med flera), föräldraföreningar och sär-
skilda resursverksamheter.  

I de samverkansgrupper som flertalet skolor deltog i, var alltså 
socialtjänsten den vanligaste representerade samarbetspartnern, sam-
tidigt som en majoritet av intervjupersonerna uppgav att de inte hade 
ett övergripande regelbundet samarbete med socialtjänsten. En för-
klaring till denna motsägelsefullhet i materialet skulle kunna vara att de 
samverkansgrupper där fler instanser deltar har karaktären av informa-
tionsmöten och att intervjupersonerna därför inte har definierat dem 
som övergripande samverkan.  
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Vem står för samarbetet? 

Enligt intervjupersonerna var det skolkuratorn som näst efter rektor 
oftast stod för kontakterna med såväl socialtjänst som barn- och ung-
domspsykiatri och polis. Vid en jämförelse mellan de skolor som hade 
respektive saknade kurator på skolan, tycks det som att skolledningen 
får ta ett större ansvar för kontakterna med socialtjänst där kurator 
saknas. På de skolor där kurator saknades svarade 80 procent av intervju-
personerna att det var skolledningen som framförallt stod för samarbetet 
med socialtjänsten, mot 59 procent vid de skolor som hade kurator på 
skolan. När det gäller samarbetet med barn- och ungdomspsykiatrin 
uppgavs psykologerna oftare stå för detta samarbete när kurator 
saknades än när det fanns kurator på skolan (47 jämfört med 21 procent). 
Det finns inga tecken på att skolsköterskorna får ett ökat ansvar för 
samarbetet med de instanser som här frågats efter, när kurator saknas.80   

Skolor som saknade kurator uppgavs i mindre utsträckning sam-
arbeta med barn- och ungdomspsykiatri och polis än skolor med lokal 
tillgång till kurator. Detta skulle förstås kunna bero på graden av 
problem vid skolorna enligt logiken mer problem är lika med mer 
resurser och mer samarbete. När det gällde samarbetet med socialtjänst 
fanns dock inga sådana skillnader. Studien tyder emellertid på att 
skolor med kurator har en mer regelbunden och omfattande kontakt 
med dessa tre instanser generellt sett. Om skolorna ges ett värde mellan 
ett och tre utifrån hur mycket samarbete som uppgavs för respektive 
instans (där ett innebär inget eller endast sporadiskt samarbete, två 
betyder samarbete kring individer och tre innebär samarbete även 
utöver individnivå) får vi för de tre instanserna sammantagna en skala 
från tre till nio, där tre innebär minsta möjliga samarbetsnivå och nio 
den högsta. Av de femton skolor som saknade kurator på skolan är det 
endast en som får över värdet sex på en sådan skala vilket innebär 
knappt 7 procent, medan motsvarande siffra för de skolor som har 
kurator är 32 procent.  

Skolor med tillgång till psykolog på skolan uppgavs också samarbeta 
mer med socialtjänsten än de skolor som saknade psykolog. Beträffande 
samarbetet med polisen och barn- och ungdomspsykiatrin är dock för-
hållandena omvända, det vill säga andelen som har ett regelbundet sam-

                                                     
80  Det är dock förstås fullt möjligt att resultatet sett annorlunda ut om frågan ställts 

till skolsköterskorna istället.  
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arbete är högre vid de skolor som saknar psykolog. Inga av dessa 
skillnader är dock statistiskt säkerställda.  

Skolor med ett regelbundet samarbete med socialtjänsten uppgavs i 
högre utsträckning även ha ett regelbundet samarbete med polisen. Av 
de skolor som hade ett regelbundet internt samarbete i elevvårdsteamet, 
hade också en högre andel ett regelbundet externt samarbete och vice 
versa, vilket stärker intrycket att skolor som samarbetar gör det i flera 
avseenden.  

Sammanfattning 

När det gäller relationerna till centrala aktörer i omgivningen uppgav 
intervjupersonerna vid en majoritet av skolorna att det fanns ett regel-
bundet samarbete med socialtjänst och polis medan det var relativt 
ovanligt att skolorna hade ett regelbundet samarbete med barn- och 
ungdomspsykiatrin. Skolans kontakter med andra organisationer ser 
därmed i första hand ut att bestå av myndighetskontakter. En majoritet 
av intervjupersonerna ansåg dock inte att skolan hade ett regelbundet 
samarbete med socialtjänsten utöver individnivå, vilket var vanligare att 
man hade med polisen. 

Vid ungefär hälften av skolorna fanns enligt intervjupersonerna ett 
regelbundet samarbete med någon form av extern resursen-
het/stödteam och vid lika många ansåg intervjupersonerna att skolan 
använde sig mycket eller ganska ofta av en extern resursenhet. De ex-
terna resursenheterna ser därmed ut att för många skolor utgöra en 
betydelsefull aktör i det lokala elevvårdsarbetet. I vilken omfattning de 
externa resursenheterna är involverade i det lokala elevvårdsarbetet 
tycks emellertid variera mellan de som har tillgång till sådana resurser, 
vilket kan förstås utifrån att karaktären på dessa kan vara mycket olika 
och att det är en relativt ny organisationsform.  

Studien tyder på att skolor som samarbetar gör det i flera avseenden, 
såväl internt som externt, med socialtjänst och med polis. Skolkuratorn 
framstår som en viktig person för skolornas kontakter med det om-
givande samhället. Skolor med kurator hade en mer regelbunden och 
omfattande kontakt med barn- och ungdomspsykiatri och polis än 
skolor utan kurator, vilket förstås kan hänga samman med problem-
tyngden på skolorna. Det kan tyckas märkligt att det inte i första hand 
är beträffande samarbetet med socialtjänsten som tillgången till skol-
kurator gör skillnad. En tolkning av resultatet är att det kan handla om 
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olika behov av socialt arbete på skolan och att ett tätare samarbete med 
socialtjänsten kan bli ett sätt att hantera stora sociala behov om 
kuratorsresurser saknas.  Avsaknad av kuratorsresurser skulle då an-
tingen kunna leda till ett bristande samarbete med socialtjänsten (efter-
som kuratorn är en viktig kontaktlänk i detta samarbete) eller till ett 
mer utvecklat samarbete, eftersom skolorna är beroende av en koppling 
till socialt arbete i någon form.  

Särskilda satsningar, riktlinjer och 
utvärderingsformer 

Särskilda satsningar på olika områden 

Det elevvårdande arbetets innehåll har endast undersökts i begränsad 
omfattning i denna kvantitativa delstudie, då det är svårt att fånga i en 
telefonintervju med skolledningen. En fråga ställdes om huruvida man 
på skolan satsat särskilt på områdena mobbning, droger, 
rasism/främlingsfientlighet eller könsrelaterad problematik/jämställd-
het, samt om man särskilt prioriterat någon av dessa eller något annat 
område under det pågående eller gångna läsåret. Anledningen till att 
just dessa områden valts är att de betonas särskilt i skolans styr-
dokument, att det är problemområden som ofta lyfts fram för före-
byggande insatser i skolan och/eller att de är aktuella i skoldebatten. 
De utgör därmed en del av den normativa påverkan som finns i 
skolornas omgivning. Enligt skollagen (1 kap 2§) ska den som verkar i 
skolan särskilt främja jämställdhet mellan könen samt aktivt motverka 
alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska 
beteenden (SFS 1999:886). För drogförebyggande arbete finns inga 
direkta regleringar i skolans styrdokument men traditionellt sett har 
skolan ofta varit i fokus för drogförebyggande arbete och lyfts också idag 
fram som en viktig arena för detta arbete (Persson & Svensson 2005).  

Nästan två tredjedelar av skolorna hade under det pågående eller 
gångna läsåret då intervjun genomfördes, satsat på, eller planerat större 
satsningar på antimobbningsarbete. För de flesta skolorna handlade de sär-
skilda satsningarna om olika former av utbildning till kamratstödjare 
och personal (oftast refererades till ”Farstamodellen” som inspiration 
till en modifierad egen modell), samt tema-arbeten med allt från före-
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läsningar till lägerutflykter med gruppövningar. En stor del av sats-
ningarna handlade också om att man arbetat om sin antimobbningsplan.   

Insatser mot främlingsfientlighet och rasism var vanligen föreläsningar, 
ibland i samband med tema-arbeten. Representanter från föreningen 
”Exit” (för avhoppare från nynazistiska rörelser) och överlevare från 
koncentrationsläger nämndes ibland som föreläsare. Ett par skolor hade 
anordnat resor till ett f.d. koncentrationsläger, tre intervjupersoner 
nämner personalutbildande insatser. Knappt hälften av skolorna upp-
gavs ha haft särskilda satsningar inom detta område.81 Till skillnad från 
övriga områden gav intervjupersonerna ibland kommentaren att ”det 
inte är något problem på den här skolan” (och att man därför inte haft 
några särskilda satsningar) eller det omvända, att det upplevdes som ett 
ständigt aktuellt problem och att man därför hade stående satsningar. 
Kommentarerna ger ett intryck av att satsningar på just detta område är 
mer beroende av om man upplever det som ett problem på skolan än 
vad som är fallet för satsningar på andra områden.  

Ungefär lika många skolor uppgavs ha haft särskilda drogförebyggande 
satsningar. Dessa inkluderar att döma av intervjuerna oftare än andra 
satsningar föräldrar och instanser utanför skolan såsom socialtjänst, 
polis, fritidsverksamhet, kyrka och ideella organisationer. Några 
nämnde projekt som initierats av andra än skolan, av kommun, lands-
ting eller länsstyrelse. Endast en intervjuperson nämnde personal-
utbildande insatser för detta område. De vanligast nämnda satsningarna 
var olika former av temaarbeten, föreläsningar och ANT-undervisning 
(Alkohol Narkotika och Tobak), eller att det ingick i ämnet Livs-
kunskap eller liknande.82  

Av de fyra områden som intervjupersonerna tillfrågades särskilt om, 
hade minst antal skolor satsat särskilt på könsrelaterad problema-
tik/jämställdhet. En tredjedel av skolorna sades ha satsat särskilt på detta 
område, där den vanligaste insatsen var tjej- eller killgrupper (valfria 
eller riktade till vissa elever). Tre av de tio skolor som uppgavs ha köns-

                                                     
81  Ett tiotal intervjupersoner gav även på olika sätt uttryck för att detta ingick i sko-

lans kontinuerliga värdegrundsarbete eller liknande men att man inte satsat särskilt 
på just detta område. 

82   En relativt stor andel av intervjupersonerna (17 st) uppgav även att de hade stående 
drogförebyggande insatser, oftast i form av ANT (Alkohol Narkotika och Tobak)-
undervisning. Det som vid en skola har nämnts som en särskild satsning kan därmed 
vid en annan ha definierats som stående inslag. Vid ett tiotal skolor kommenterades 
att man arbetat kring enskilda elevers droganvändning på förekommen anledning.  
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separerade grupper hade endast tjejgrupper. Den näst vanligast nämnda 
satsningen var att ämnet tagits upp inom ramen för något projekt/tema 
såsom ”kärleksvecka”, konflikthantering, relationer, hälsovecka eller 
som en del av undervisning i Livskunskap eller liknande. Vid ett tiotal 
skolor uppgavs att man arbetat kring enskilda elever med något aktuellt 
problem (har ej räknats som särskild satsning). En intervjuperson 
(kvinnlig rektor) uttryckte att det var ett område som ”ingen ville ta i”.  

Förekomst av riktlinjer i elevvårdsarbetet  

Intervjupersonerna fick även svara på frågan om det på skolan fanns 
särskilda skriftliga riktlinjer för några specifika områden/situationer. 
Syftet med frågan var att få en bild av vilka områden som ansågs sär-
skilt viktiga att kontrollera, alternativt inför en omgivning ge ett in-
tryck av att de kontrolleras. Det kan exempelvis antas finnas ett högt 
omgivande tryck på att skolorna ska kunna visa upp att de arbetar 
aktivt med antimobbningsarbete. Då det kan finnas en risk för social 
önskvärdhet i svaren, bör resultatet i fråga om i vilken omfattning det 
finns skriftliga riktlinjer tolkas med försiktighet. Beträffande relationen 
mellan olika områden är det möjligt att resultatet även här i vissa fall 
ger ett mått på social önskvärdhet. Detta är i så fall av mindre betydelse 
eftersom ett syfte med frågan är just att fånga vilka områden som inför en 
omgivning anses viktigast att kontrollera. Nedan redovisas i vilken om-
fattning skolorna uppgavs ha skriftliga riktlinjer för hur olika om-
råden/situationer ska hanteras i elevvårdsarbetet.  
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Tabell 15. Förekomst av särskilda skriftliga riktlinjer för olika om-
råden/situationer (andel skolor i procent, n= 96-9783). 

Område/situation Procent 

Mobbning 100
Krissituationer 99
Övergripande lokal elevvårdsplan 84
Arbetsgång när problem uppstått kring en elev 79
Hot och våld 74
Misstanke om att barn far illa 62
Inventering av enskilda elevers stödbehov 57
Droganvändning 52
Särskilt elevvårdsansvariga pedagogers ansvar 51
Skolk 49

 
Samtliga skolor uppgavs ha skriftliga riktlinjer för mobbningsarbete 
och alla skolor utom en för krishantering. Majoriteten av skolorna 
hade även enligt intervjupersonerna en lokal övergripande plan för 
elevvårdsarbetet på skolan, riktlinjer för arbetsordningen då problem 
uppstår kring en elev samt för hur hot och våld skulle hanteras. Hur 
skolpersonalen ska hantera elevers frånvaro eller användning av droger 
i skolan, vad som ingår i särskilt ansvariga pedagogers (mentorer, klass-
föreståndare eller liknande) ansvarsområde, samt hur man kommer 
fram till vilket stödbehov eleverna har, framstår däremot som mindre 
viktiga att kontrollera via särskilda riktlinjer. Mer än en tredjedel av 
skolorna uppgavs också sakna skriftliga riktlinjer för skolpersonalens 
agerande vid misstanke om att barn far illa.  

Utvärdering – förekomst och former 

Vid två tredjedelar av skolorna kände intervjupersonerna till att elev-
vårdsarbetet utvärderats någon gång under de senaste tre åren. För över 
hälften av dessa var det fråga om en intern utvärdering. De som deltog i 
utvärderingsarbetet var vanligen elevvårdspersonal och lärare. Vid 
mindre än hälften av skolorna (41 procent) uppgavs att eleverna hade 
deltagit i någon form av utvärdering (vanligtvis genom någon eller 
några frågor i en mer omfattande enkätundersökning) de senaste tre 

                                                     
83  Ett internt bortfall finns för vissa av frågorna.  
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åren, än mindre vanligt var att föräldrar uppgavs ha deltagit (28 procent 
av skolorna). Sätten att utvärdera är uppenbarligen mycket olika. För 
en del skolor hade utvärderingen genomförts muntligt av skolledningen 
eller genom diskussioner i elevvårdsteamet och/eller arbetslag. Vid ett 
flertal skolor ingick elevvård som ett område i en mer omfattande en-
kätundersökning som genomfördes regelbundet, ibland från politisk 
nivå. Ibland var det någon ur elevvårdsteamet som gjorde samman-
ställningar av vad som gjorts i enskilda ärenden.   

Sammanfattning 

Av de fyra områdena mobbning, jämställdhet/könsrelaterad problema-
tik, rasism/främlingsfientlighet och droger, var mobbning det vanli-
gaste området som skolorna haft någon form av särskilda satsningar 
kring det senaste året. Dessa satsningar innebar även oftare än för andra 
områden insatser på flera nivåer, exempelvis personalutbildning och 
särskilda planer för antimobbningsarbetet. Alla skolor hade även sär-
skilda riktlinjer för hantering av mobbning. En stor medial uppmärk-
samhet kring mobbning och, kan man anta, en relativ hög grad av kon-
sensus kring att detta är ett angeläget område som bör hanteras av 
skolan, har troligen haft betydelse för att området är så pass uppmärk-
sammat på skolorna.   

Drogförebyggande insatser och insatser mot främlingsfientlig-
het/rasism uppgavs ha förekommit i runt hälften av skolorna. Dessa 
insatser var i allmänhet undervisningsanknutna och inkluderade oftare 
än andra områden insatser från instanser/personer utanför skolan. 
Minst förekommande var det med särskilda satsningar som rörde jäm-
ställdhet och könsrelaterad problematik. Dessa insatser riktades van-
ligtvis till vissa elever (könsseparerade grupper) eller hanterades inom 
ramen för ett vidare projekt eller ämne. De satsningar som nämns inom 
detta område är dock av mycket blandad karaktär. Sannolikt är det så 
att detta område präglas av en betydligt större ideologisk laddning och 
oenighet beträffande dess angelägenhet samt hur man ser på vad som är 
problem och hur dessa bör hanteras.  

Ungefär hälften av skolorna saknade särskilda skriftliga riktlinjer för 
hur man skulle agera när elever inte kommer till skolan och mer än en 
tredjedel för agerandet när man misstänker att ett barn far illa. Med 
tanke på att dessa situationer knappast är särskilt ovanliga i skolan och 
att de sannolikt omgärdas av en hel del osäkerhet, kan man tycka att 
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det är anmärkningsvärt att så många av skolorna saknade någon form 
av skriftlig policy kring dessa frågor. En förklaring skulle kunna vara 
att det inte finns samma omgivande tryck på skolorna att ha en organi-
serad beredskap för dessa problem, som när det gäller hantering av 
mobbning. Man kan tänka sig att vad skolan ska göra ifråga om mobb-
ning engagerar fler och resursstarkare föräldrar än frågor som rör skolk 
och skolans agerande när barn far illa.  

Många skolor saknade också särskilda riktlinjer för särskilt elev-
vårdsansvariga pedagoger (mentorer, klassföreståndare och liknande) 
och för hur inventeringen av barns stödbehov ska gå till, vilket kan 
tyckas vara centrala ansvarsområden och uppgifter i elevvårdsarbetet. 
Former för utvärdering av elevvård varierade mycket från skola till 
skola och vid en tredjedel av skolorna hade det enligt intervju-
personernas kännedom inte skett någon utvärdering alls under de se-
naste tre åren. Den vanligast förekommande formen för utvärderingar 
var interna sådana, där elevvårdspersonal och lärare var involverade. 
Betydligt mindre vanligt var att föräldrar och elever tillfrågats. Resultatet 
tyder på att graden av kontroll över elevvårdsarbetets innehåll är låg. 

Nyligen genomförda och planerade 
organisationsförändringar  

På en öppen fråga om nyligen genomförda och/eller planerade föränd-
ringar av elevvårdens organisation är det huvudsakligen fyra teman som 
återkommer i intervjuerna.84 För det första handlar det om en ökad 
strukturering och formalisering av elevvårdsarbetet. Det kan handla om att ”få 
mer på papper”, en formaliserad arbetsgång, tydligare rollfördelning 
och mötesrutiner eller att man bildat elevvårdsteam. För det andra 
nämner många att man arbetat eller planerar att arbeta för att den peda-
gogiska personalen ska ta ett utökat ansvar för elevvårdsarbetet, att få 
tätare kopplingar mellan elevvårdsteam och arbetslag samt att elev-
vårdspersonalen ska ha en mer konsultativ roll.  

Ett tredje tema gäller centralisering/decentralisering av elevvårdsresurser. 
Vid en dryg tiondel av skolorna hade det genomförts eller planerats 
någon form av centralisering, såsom bildande eller utökande av ett 
                                                     
84  Vid 14 procent av skolorna uppgav de intervjuade rektorerna att de varit anställda 

kortare tid än tre år och därmed inte kunde svara på om det skett några organisa-
tionsförändringar inom elevvårdsarbetet på skolan under denna tid 
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centralt resursteam. Tre intervjupersoner uppgav tvärtom att elev-
vårdspersonal återgått till att organiseras under rektor efter att ha varit 
centralt organiserade och en att den centrala enheten eventuellt skulle 
försvinna. Vid två skolor skulle de centralt organiserade kuratorerna 
utlokaliseras till skolorna. Intervjupersonernas kommentarer till om-
organiseringarna var blandade. Vid två skolor uttryckte sig intervju-
personerna negativt om centraliseringen - en menade att psykologen 
kommit längre bort från skolans verksamhet och att det blivit svårare 
att få elevvårdsteamet att fungera. Likaledes uppgavs ett utlokaliserat 
stödteam som tidigare varit centralt organiserat, ha inneburit ökad till-
gänglighet för eleverna och en ökad kännedom om skolan. Två andra 
intervjupersoner var mer positiva till centralisering; en beskrev att 
bildandet av ett centralt team hade inneburit en kompetenshöjning och 
ett effektivare elevvårdsarbete, en annan menade att den tidigare 
organiseringen som innebar att kuratorn hade en extern chef var bättre 
än den nuvarande då denne hade tre olika rektorer som chefer.  

Det fjärde temat rör organisering av specialundervisning. Det var ungefär 
lika många intervjupersoner som uppgav att man startat/planerat att 
starta specialenheter eller resursgrupper för elever med svårigheter, som 
de som nämnde att man arbetat för inkludering av eleverna i den ordi-
narie klassen. Flera nämnde att man tillsatt (eller planerade göra detta) 
specialpedagoger i en samordnande och/eller eller förstärkt deras hand-
ledande roll.  

Ca 15 procent av intervjupersonerna uppgav att de bildat elevvårds-
team och/eller att de fått eller beräknades få utökade elevvårdsresurser 
medan endast tre intervjupersoner nämner minskade resurser (indragna 
tjänster av kurator, psykolog och specialpedagog).  

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis tyder de öppna svaren i intervjumaterialet på att 
organiseringen av den särskilda elevvårdspersonalen är en aktuell fråga; 
vem som ska vara chef och var den ska vara lokaliserad. Denna fråga 
tycks särskilt gälla för skolkuratorerna. Det framträder skillnader i 
vilken vikt som läggs vid att inkludera respektive ordna särskilda 
undervisningsgrupper för de elever som bedöms vara i behov av särskilt 
stöd. En mer entydig trend tycks vara en strävan efter ökad struktur i 
elevvårdsarbetet och en mer konsultativt inriktad elevvårdspersonal, 
varav det förstnämnda kan tänkas vara en klassisk strävan från skol-
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ledningshåll. Det var också betydligt vanligare att skolorna hade fått 
utökade resurser än tvärtom.  

Sammanfattande analys  

Centrala inslag i elevvårdens formella struktur 

Att ha ett elevvårdsteam som träffas vid regelbundna gruppmöten, 
elevvårdskonferenser för beslut kring enskilda elever och arbetslags-
konferenser som en första instans för lärarnas diskussioner och sam-
arbete kring elevvårdsfrågor, framstår som etablerade formella inslag i 
skolornas organisering av elevvård. Dessa strukturer kan betraktas som 
uttryck för en institutionell likriktning i den formella organisationen, 
härledd från statliga direktiv och rationaliserade myter om det bästa 
sättet att organisera elevvård (se även Hjelte 2005).  

I elevvårdsteamen ingick vanligen främst särskild elevvårdspersonal 
som träffades regelbundet både för att diskutera enskilda elever och mer 
övergripande frågor, vilket tyder på att dessa fora utgör ett slags nav i 
det lokalt organiserade elevvårdsarbetet.  Skolledning, skolsköterska 
och kurator som kan sägas utgöra elevvårdsteamets kärna, var också de 
som huvudsakligen uppgavs vara involverade i planering och utform-
ning av mål, policy och riktlinjer i elevvårdsarbetet. Undervisande 
lärare (förutom speciallärare och specialpedagoger) var i mycket liten 
utsträckning representerade i elevvårdsteamen. Vid ungefär hälften av 
skolorna deltog någon ur elevvårdsteamet regelbundet då lärarna disku-
terade elevvårdsfrågor i arbetslagen, lika vanligt var det alltså att en 
sådan kontinuerlig koppling saknades. Elevvårdsorganisationen tycks 
vanligtvis bygga på en arbetsordning som innebär att lärarna avgör när 
det finns behov av att involvera den särskilda elevvårdspersonalen och 
just arbetsordningen var något som en majoritet av skolorna hade sär-
skilda riktlinjer för. Nära hälften av skolorna uppgavs dock sakna 
skriftliga riktlinjer kring hur man ska inventera elevers stödbehov och 
kring vad som ingår i särskilt elevvårdsansvariga pedagogers (klassföre-
ståndare, mentorer och liknande) ansvar. Lite paradoxalt kan man 
tycka det är att lärarna ofta betonas som de viktigaste aktörerna i elev-
vårdsarbetet samtidigt som deras roll i elevvårdsarbetet förefaller for-
mellt opreciserad och svagt reglerad.  
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Elevvårdskonferensen är till sin form reglerad i lagstiftning som ett 
forum för behandling av elevvårdsfrågor. I övrigt framträder en viss 
oklarhet i materialet kring vad en elevvårdskonferens är, samt när och 
hur den ska användas. Resultatet pekar mot att elevvårdskonferensen 
till skillnad från elevvårdsteamens gruppmöten oftast innebär ett möte 
kring enskilda elever mellan företrädare för skolan och berörd familj, 
vilket gör dem till viktiga forum i beslutsfattandet kring enskilda 
elevers problem och i samarbetet mellan skola och hem. Det är också 
ett forum där företrädare för olika delstrukturer i skolans organisation - 
den särskilda elevvårdspersonalen, lärare och skolledning, möts kring 
konkreta ärenden.  

Användning av olika elevvårdsresurser 

Studien visar att skolkuratorer oftast har en central roll i elevvårds-
arbetet, i synnerhet när det gäller kontakter med det omgivande sam-
hället och råd/stöd till enskilda elever och familjer. Om skol-
kuratorerna utifrån resultatet kan beskrivas som en utåtriktad elevvårds-
resurs med tyngdpunkten på direkt elevarbete, tycks psykologer och 
specialpedagoger i större utsträckning vara inriktade på det inre och 
indirekta elevvårdsarbetet via stöd till skolpersonal. Studien antyder 
dock att psykologer och kuratorer i någon mån används som utbytbara 
resurser och att specialpedagoger/speciallärare får ett större elevvårds-
ansvar på skolor som saknar kurator eller psykolog i elevvårdsteamet. 
En trend som antyds i materialet är en strävan efter en mer konsultativt 
inriktad elevvårdspersonal. Tydligt är att det skolsociala arbetet utförs 
av flera yrkesgrupper i skolan och att olika aktörers arbetsområden 
överlappar varandra.  

Samverkan med andra instanser 

Samverkan mellan olika instanser lyfts ofta fram som centralt för att på 
ett effektivt sätt kunna ge stöd åt barn i svårigheter. Som begrepp och 
företeelse har samverkan kommit att bli något som ses som mer eller 
mindre självklart positivt även om det vetenskapliga underlaget för 
detta är begränsat (Bergmark & Lundström 2005a; Mallander 2000; 
Wiklund 2006). Förekomsten av samverkan mellan skolan och andra 
instanser säger därmed inte nödvändigtvis hur bra eller dåligt man tar 
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hand om barn i svårigheter. Däremot säger det något om elevvårdens 
och skolans relationer till omgivningen, hur de interagerar med aktörer 
av betydelse för elevvårdsfrågor, vilket kan vara intressant i sig.   

Regelbunden samverkan förekom enligt intervjupersonerna vid mer 
än hälften av skolorna med socialtjänst och för ungefär hälften med 
polisen medan det var mindre vanligt med regelbunden samverkan med 
barn- och ungdomspsykiatrin, i synnerhet i fråga om samarbete utöver 
individnivå. För en relativt stor andel (40 procent) av skolorna beteck-
nades emellertid samarbetet med socialtjänsten som obefintligt eller 
sporadiskt och det var vanligare att skolorna uppgavs ha regelbundet 
samarbete utöver individnivå med polisen än med socialtjänsten. Här 
framträder en motsägelsefullhet i materialet då tre fjärdedelar av 
intervjupersonerna samtidigt uppgav att skolan ingick i någon form av 
samverkansgrupp där socialtjänsten ingick. En tolkning av resultatet 
skulle kunna vara att de samverkansgrupper där fler instanser deltar har 
karaktären av informationsmöten och att intervjupersonerna därför 
inte har definierat dem som samverkan.  

Resultatet väcker en del frågor om hur man kan förstå dessa sam-
arbetsmönster. Vad betyder det att det är just med polisen som skolan i 
första hand uppges ha en samverkan utöver individnivå och att polis-
myndigheten uppges som en betydligt vanligare samverkanspart än 
barn- och ungdomspsykiatrin? Säger det något om karaktären på de 
problem som skolorna möter, om hur de förstås och inställningen till 
hur de bör hanteras? Handlar det om att man från polisens sida har ett 
annat intresse för samverkan med skolan, än vad socialtjänst och barn- 
och ungdomspsykiatri har?  

Elevvårdsarbetets utformning  
som en fråga om legitimitet 

Samtliga skolor i studien hade skriftliga riktlinjer för hur mobbnings-
situationer skulle hanteras, vilket därmed var vanligare än att man hade 
en övergripande lokal plan för elevvårdsarbetet. Förekomsten av sådana 
riktlinjer behöver förstås inte säga något om hur det praktiska arbetet 
ser ut. Resultatet tyder dock på att området är prioriterat även i det 
praktiska arbetet. Av de fyra områdena mobbning, främlingsfientlig-
het/rasism, droger och könsrelaterad problematik/jämställdhet var det 
vanligast att skolorna hade haft särskilda satsningar på antimobbnings-
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arbete (cirka två tredjedelar av skolorna) och minst vanligt när det 
gällde könsrelaterad problematik/jämställdhet (cirka en tredjedel av 
skolorna). Dessa två områden kan man säga ges samma vikt i styr-
dokument men resultatet tyder på att de fått olika genomslag i praktiken 
(de kan emellertid också i viss mån gå in i varandra i skolans satsningar, 
sexuella trakasserier kan till exempel tas upp i antimobbningsarbetet). 
De särskilda satsningar som skolorna hade genomfört mot mobbning 
innehöll också oftare än insatser på de andra områdena insatser på flera 
nivåer, exempelvis policyarbete och utbildning av personal.  

Resultatet kan förstås som en konsekvens av ett ökat normativt 
tryck från det omgivande samhället på att kunna visa upp att man ar-
betar aktivt med antimobbningsarbete, till följd av en ökad uppmärk-
samhet för området i samhället under de senaste decennierna. Brist-
fälligt agerande i ett konkret mobbningsärende kan också leda till sank-
tioner mot skolan, vilket inte på motsvarande sätt behöver befaras när 
det gäller bristande insatser i jämställdhetsfrågor. Att alla skolor hade 
särskilda riktlinjer för antimobbningsarbete kan därmed förstås som ett 
resultat av tvingande isomorfism, av formella och informella krav som 
upplevs som tvingande för organisationen (DiMaggio & Powell 1991).  

Elevers skolfrånvaro kan betraktas som ett ”klassiskt” skolsocialt 
problem som också har beskrivits som en viktig riskfaktor kopplad till 
flera andra sociala och psykiska problem (Sundell, El-Khouri & 
Månsson 2005). Särskilda riktlinjer för hur man ska agera då elever inte 
kommer till skolan saknades emellertid på mer än hälften av skolorna. 
Elevers skolkande är inte ett problem som drabbar andra på det sätt 
som mobbning gör. Det är troligt att skolan därmed inte på samma sätt 
som när det gäller mobbning möter omgivande krav på att hantera 
problemet med elever som skolkar.  

Studier har visat att en stor del av de elever skolan bedömer har en 
svår psykosocial problematik, inte anmäls till socialtjänsten (Sundell & 
Colbiörnsen 1996, 2000). Behovet av en uppgjord plan eller rutin på 
skolnivå för hur man ska hantera situationer när man misstänker att 
barn far illa påtalas av Kommittéen mot barnmisshandel (SOU 
2001:72). Mer än en tredjedel av skolorna saknade emellertid särskilda 
riktlinjer för agerandet vid misstanke om att barn far illa. En tänkbar 
förklaring till att så många skolor saknade sådana riktlinjer - utifrån 
tesen om omgivande förväntningars betydelse - är att det vanligen är 
socialtjänstens arbete som lyfts fram och kritiseras i den mediala upp-
märksamheten kring barn som far illa i sina hem. 
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Problemen med barn som riskerar att fara illa i hemmet och barn 
som inte kommer till skolan kan alltså tänkas kopplas främst till social-
tjänstens respektive hemmets domäner. Samtidigt är hanteringen av 
dessa problem en känslig fråga i samarbetet mellan skola och social-
tjänst och mellan skola och hem och områden där det sannolikt råder 
en stor osäkerhet kring hur man ska agera.  
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8. INLEDNING  

 
Avhandlingens andra delstudie baseras på fallstudier av elevvårdsarbetet 
vid två skolor. Fallstudierna syftar bland annat till att få en mer kon-
kret bild av det vardagliga elevvårdsarbetets organisering och att nå en 
ökad förståelse för relationen mellan resurser, organisering och det 
praktiska arbetets utformning. Objekten för studien, fallen, är som 
tidigare nämnts elevvårdsteamen vid två skolor, med utgångspunkt i 
några centrala aktörer och deras arbete. Likheter och skillnader mellan 
fallen samt mellan olika aktörer, har studerats och analyserats utifrån 
den organisatoriska och institutionella kontexten. 

Kapitlet inleds med en kortfattad beskrivning av fallstudiernas em-
piriska material och hur detta används i redovisningen (en mer utförlig 
beskrivning ges i metodkapitlet), därpå följer presentation av fallen; 
elevvårdsteamen och skolorna som de verkade vid. I det första empi-
riska avsnittet presenteras det vardagliga arbetet för några av de aktörer 
som bedömts som centrala i elevvårdsarbetet på de studerade skolorna 
och som legat inom ramen för studiens fokus. I detta sammanhang be-
skrivs även kortfattat de externa resursenheter som skolorna hade till-
gång till, vilka kan betraktas som organisatoriska aktörer med betydelse 
för det lokala elevvårdsarbetet, bland annat som arbetsgivare åt flera av 
elevvårdspersonalen. Därefter studeras det vardagliga elevvårdsarbetet 
utifrån tre olika slags återkommande, mer eller mindre formaliserade 
arbetsformer för interaktion mellan olika aktörer; elevvårdsteamens 
egna gruppmöten, konsultationer och andra slags möten mellan elev-
vårdsteamens personal och lärare, samt elevvårdskonferenser där för-
äldrar och elever deltar.  

Material 
Studiens empiriska grund består framförallt av intervjuer med elev-
vårdsteamens personal, skolledning och ledningen för de externa resurs-
enheterna, men också med lärare, föräldrar och elever. Dessutom 
bygger kapitlet på tidsgeografiska dagböcker från elevvårdspersonalen 
och på de observationer som gjorts under den treveckorsperiod jag till-
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bringat på respektive skola. En närmare beskrivning av material-
insamling och analys ges i metodkapitlet. De olika typerna av empiriskt 
material redovisas i kapitlet tematiskt sammanvävda för att underlätta 
läsbarheten, då olika metoder delvis har använts för att studera samma 
frågor. Vissa avsnitt domineras dock mer av en typ av material än 
andra. Från vilka datakällor resultaten härrör redovisas löpande i 
texten. För att underlätta läsningen används förkortningar i dessa hän-
visningar, där förklaring ges i not första gången förkortningen används.  

I redovisningen som helhet används av anonymitetsskäl fingerade 
namn på skolorna och av samma skäl har i vissa fall detaljfakta om 
skolorna liksom citat om enskilda elever uteslutits.  

Beskrivning av fallen och hur  
de har använts i studien 

På Ilonskolan bestod elevvårdsteamet av en (av skolan) heltidsanställd 
kurator, en skolsköterska och en samordnare (med särskilt ansvar för 
skolår 7-9) på deltid, samt en psykolog som kom till skolan några 
timmar i veckan. Samordnaren, vars roll kan liknas vid ett mellanting 
av en kurators och en specialpedagogs, bedömdes vara en nyckelperson 
i Ilonskolans elevvårdsarbete, bland annat då rektorn redan vid min första 
kontakt med skolan hänvisade mig till denne. På skolan fanns även en 
deltidsanställd studie- och yrkesvägledare, som inte ingick i elevvårds-
teamet. Förutom rektor fanns två biträdande rektorer, varav den ena i 
stort sett själv svarade för samordningen kring elevvård för de tidigare 
stadierna (förskoleklass t.o.m. skolår 6) och ledde elevvårdsteamets 
gruppmöten för de yngre eleverna. Ilonskolans skolsköterska var 
knuten till en extern resursenhet och hon tjänstgjorde även på en annan 
skola (huvuddelen av tjänsten var dock förlagd till Ilonskolan). Även 
Ilonskolans psykolog var organisatoriskt knuten till en extern resurs-
enhet där hon också var lokaliserad, hon deltog dock på elevvårds-
teamets möten. Psykologen nekade bestämt till att medverka i studien 
då hon tyckte att hennes roll på skolan var alltför perifer i dagsläget (de 
övriga i elevvårdsteamet nämnde inte heller henne som en del av det 
närmaste nätverket). Ingen specialpedagog ingick i elevvårdsteamet. En 
specialpedagog från den externa resursenheten var knuten till skolan 
och deltog var tredje vecka vid elevvårdsteamets möten.  
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De externa resursenheter som delar av elevvårdspersonalen var 
knutna till, användes av skolorna också för att söka särskilda stöd-
resurser i form av assistent eller plats i särskilda undervisningsgrupper 
åt enskilda elever. Det fanns även möjlighet för skolorna att söka andra 
stödinsatser till enskilda elever och familjer samt hand-
ledning/konsultation till skolpersonal från resursenheten. De centrala 
resursenheterna beskrivs närmare nedan.  

På Ekbladsskolan bestod elevvårdsteamet av en halvtidsanställd kura-
tor samt skolsköterska, psykolog och studie- och yrkesvägledare, även 
de på deltid. Kuratorn, skolsköterskan och psykologen var externt 
organiserade i en resursenhet. Psykologen hade inget eget rum på 
skolan men var stationerad i en lokal på gångavstånd från skolan. Kura-
torn och psykologen ansvarade för fler skolor än Ekbladsskolan på 
resterande del av sina tjänster. Redan vid min första kontakt med 
skolan deklarerade rektorn att han var missnöjd med att inte själv vara 
chef över sin elevvårdspersonal. Han lät mig veta att elevvårds-
personalen måste diskutera frågan om jag skulle få studera deras arbete 
med deras chef, innan han kunde lämna besked. En av resursenhetens 
två chefer satt också med vid mitt första möte med elevvårdsteamet.  

Elevvårdsteamets konstellation vid de båda skolorna illustreras 
nedan.  

 

Figur 1. Bild över skolornas elevvårdsteam 

 
Fallstudierna har i första hand använts för att utifrån två konkreta 
exempel finna gemensamma nämnare för det elevvårdande arbetets 
organisering och villkor. ”Fallen” har dock även valts utifrån att de 
skiljer sig åt när det gäller elevvårdspersonalens och i synnerhet kura-
torernas organisatoriska tillhörighet. Vid Ekbladsskolan tillhörde 

Figur 1. Bild över skolornas elevvårdsteam

Resursenhet "Ilonkolan" Resursenhet "Ekbladsskolan"

Elevvårdsteamet: Elevvårdsteamet:
Rektor* Rektor
Bitr rektor **
Samordnare * Studie- och yrkesvägledare
Kurator (100 %) Kurator (50 %)
Skolsköterska Skolsköterska
Psykolog Psykolog

* Skolår 7-9
** Förskoleklass till skolår 6
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huvuddelen av elevvårdsteamet inklusive kuratorn en extern resursen-
het, medan Ilonskolans nyckelperson, samordnaren, liksom kuratorn, 
tillhörde skolans organisation. Ilonskolan hade dessutom mer kurators-
resurser och en större samlad elevvårdsresurs i bemärkelsen särskild 
elevvårdspersonal och ledningsresurser, än Ekbladsskolan. Fallstudierna 
har därmed också använts för att studera elevvårdsteamet och skol-
kuratorn i två olika organisatoriska kontexter. För att underlätta för 
läsaren har den skolan med externt anställd kurator fått ett namn som 
börjar på bokstaven E (Ekbladsskolan) och den skola där kuratorn är 
internt anställd, ett som börjar på I (Ilonskolan).  

Båda skolorna var belägna i förortskommuner till Stockholm, med 
elever från förskoleklass till det nionde skolåret. De var vid tidpunkten 
för studien tämligen lika i fråga om antal elever (ca 450), andel utlands-
födda elever och föräldrarnas utbildningsnivå. Skolorna hade en något 
högre andel elever med utländsk bakgrund än riksgenomsnittet och låg 
runt medel eller något under beträffande föräldrarnas utbildningsnivå.85 
Båda skolorna hade, som framgått ovan, tillgång till en extern resursen-
het dit delar av elevvårdspersonalen var knutna och där det också fanns 
andra typer av elevvårdsresurser för skolorna att söka. På båda 
skolorna träffades elevvårdsteamet en gång i veckan för gruppmöte. 

Det är naturligtvis intressant att ställa frågan om och i så fall på 
vilket sätt som de studerade skolorna skiljer sig från andra, liknande 
skolor. Ilonskolan betecknades av dess rektor som ”blandad” men ”ingen 
problemskola”. Särskilda problem vid skolan ansågs vara bristande 
kontinuitet med många personalbyten, främst i ledningen. Rektor och 
skolsköterskan var relativt nya på skolan. Samordnaren vid Ilonskolan 
hade en skräddarsydd roll och gav ett intryck av att vara en slags ny-
byggare och visionär på skolan. I övrigt karaktäriserades Ilonskolan, av 
de personer som intervjuats, som en skola med ett stort elevvårds-
engagemang och med ganska många elever med social problematik.  

På Ekbladsskolan var elevvårdsteamet noga med att påpeka den speci-
fika situation som rådde på skolan i fråga om en dålig relation mellan 
rektor och övriga i elevvårdsteamet. Enligt kuratorn hade man svårt att 
hitta en fungerande organisationsform. Större delen av elevvårdsteamet, 
inklusive rektor hade arbetat relativt kort tid på skolan (ett till två år). I 
övrigt karaktäriserades skolan av de intervjuade personerna som en 
skola med många elever med social problematik och med en del 
                                                     
85 Uppgifterna angående utlandsfödda och föräldrarnas utbildningsnivå avser avgångs-

eleverna (skolår 9).  
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konflikter mellan elever med svensk och utländsk bakgrund. Vid tolk-
ningen av studiens resultat och dess relevans för andra skolor bör läsa-
ren ta hänsyn till specifika egenskaper för de studerade skolorna såsom 
de samarbetssvårigheter som rådde mellan rektor och elevvårdsteamet 
vid Ekbladsskolan, att Ekbladsskolans elevvårdsteam var en relativt ny 
grupp på skolan, samordnarens (troligtvis) relativt specifika roll vid 
Ilonskolan och att det även i Ilonskolans elevvårdsteam fanns personer 
som arbetat relativt kort tid på skolan.  Samtidigt är samarbetssvårig-
heter och hög personalomsättning sannolikt inte några unika problem 
och fallen säger något om de förhållanden, omständigheter och svårig-
heter som kan karaktärisera elevvårdsarbetet, även om det också är 
högst troligt att det kan skilja sig mycket från skola till skola.  
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9. ELEVVÅRDSARBETETS AKTÖRER  

 
Följande avsnitt syftar till att svara på frågorna om vad elevvårds-
arbetets aktörer gör; arbetets regulativa, normativa och kognitiva 
ramar, deras kontakter med andra yrkesgrupper på skolan, med elever 
och föräldrar samt med myndigheter och verksamheter utanför skolan.  

När arbetet med fallstudierna inleddes var ambitionen att med ut-
gångspunkt från kuratorn, skolsköterskan och psykologen som 
”nyckelpersoner”, rekonstruera nätverk av viktiga aktörer i elevvårds-
arbetet. Vid Ilonskolan bedömdes det organiserade elevvårdsarbetets 
”kärna” bestå av samordnaren, kuratorn, skolsköterskan, rektor samt 
en biträdande rektor, medan psykologen hade en nedtonad position. 
Samordnaren bedömdes alltså utgöra en viktigare nyckelperson än 
psykologen på Ilonskolan. Motsvarande kärna för Ekbladsskolan ut-
gjordes enligt min bedömning av skolsköterskan, kuratorn och psyko-
logen, där rektors roll var mer perifer. De inledande intervjuerna tydde 
på att elevvårdsteamens närmaste nätverk huvudsakligen fanns inom 
teamen. Studien har i huvudsak fokuserats på kuratorerna och skolsköterskorna vid 
båda skolorna, samordnaren vid Ilonskolan samt Ekbladsskolans psykolog. Vid 
Ekbladsskolan ingick studie- och yrkesvägledaren i elevvårdsteamet och 
även vid Ilonskolan hade studie- och yrkesvägledaren en relativt aktiv 
roll i elevvårdsarbetet. Då detta yrke ändå kan antas ha en relativt tyd-
lig inriktning mot den specifika uppgiften studie- och yrkesvägledning 
och yrkesgruppen ligger utanför studiens huvudfokus, har dessa per-
soners arbete inte studerats närmare. En intervju genomfördes dock 
med Ekbladsskolans studie- och yrkesvägledare, mot bakgrund av att 
hon ingick i elevvårdsteamet.  

Rektorernas roll tas upp utifrån deras position som ytterst elev-
vårdsansvariga samt att de var mycket efterfrågade från elevvårds-
teamet, även om deras faktiska delaktighet i elevvårdsarbetet var rela-
tivt liten. Även de centrala resursenheternas betydelse för elevvårds-
arbetet på skolan diskuteras, då studiens resultat tyder på att de kan ha 
betydelse för det lokala elevvårdsarbetet; dels som arbetsgivare åt elev-
vårdspersonal och dels som en organisation vars resurser skolan är mer 
eller mindre beroende av. 

I kapitlet presenteras diagram baserade på elevvårdspersonalens dag-
böcker. Detta dagboksmaterial redovisas på olika sätt beroende på vilka 



Kapitel 9 

 186

aktörer som har lämnat in uppgifter och kvaliteten på data. Ekblads-
skolans skolsköterska lämnade med anledning av en ansträngd arbets-
situation aldrig in någon dagbok och dagboken från Ekbladsskolans 
psykolog var av samma anledning ojämnt ifylld. För de personer som 
lämnat in en utförlig dagbok, undantaget samordnaren (vars fördelning 
av arbetsuppgifter kan antas vara mycket specifika för honom med 
anledning av den skräddarsydda roll han hade), redovisas dagboks-
materialet i form av cirkeldiagram (detta gäller Ilonskolans skol-
sköterska och kuratorerna vid båda skolorna). I konstruktionen av 
dessa diagram har den samlade arbetstiden (mycket avvikande dagar 
borträknade) delats in i ett antal kategorier, vilka redovisas närmare i 
texten. För samtliga aktörer som lämnat in tidsdagböcker, redovisas 
materialet också genom tidsgeografiska diagram över en ”vanlig” arbets-
dag. En princip vid valet av dagar var att de skulle vara ”typiska” och 
att de inte skulle innehålla några av de regelbundet återkommande, 
gemensamma inslagen i arbetet såsom elevvårdsteamets gruppmöten 
eller personalmöten (eftersom dessa dagar därmed ser förhållandevis 
lika ut för de inblandade och diagrammen därmed inte visar hur de 
olika aktörernas arbete skiljer sig åt).  

Nedan följer en genomgång av fallstudiernas material utifrån de 
aktörer som fokuserats i studien; först av båda skolornas skolsköterskor 
och kuratorer, därefter av Ekbladsskolans psykolog och Ilonskolans 
samordnare. För respektive aktör beskrivs arbetet under följande teman 
(rubrikerna varierar dock): Regulativa ramar för arbetet; arbetsupp-
gifter och teknologier; normer, förväntningar och föreställningar; 
arbetets tid och geografi respektive sociala sammanhang samt elev-
kontakter. Därefter beskrivs rektorernas roll vid de båda skolorna 
enligt ungefär samma struktur. Slutligen presenteras de externa resurs-
enheterna och deras betydelse för elevvårdsarbetet på de båda skolorna, 
främst utifrån intervjuer med resursenheternas chefer och den externt 
anställda elevvårdspersonalen.  

Skolsköterskorna 

Regulativa ramar 

Vid båda skolorna omnämnde skolsköterskorna de formella ramarna 
från exempelvis Socialstyrelsen, Hälso- och Sjukvårdslagen, Sekretess-
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lagen, Patientjournallagen, samt nationella och lokala riktlinjer för 
skolhälsovård som viktiga i sitt arbete (för en översiktlig genomgång av 
lagar och riktlinjer se avsnitt om rättsliga ramar samt tidigare forskning 
om skolsköterskor). Via de externa resursenheterna var de också själva 
med och utarbetade gemensamma riktlinjer för skolhälsovården i 
respektive kommun. Av skolsköterskornas arbetsuppgifter är det fram-
förallt vaccinationerna som kontrolleras regelmässigt av Socialstyrelsen. 
Ekbladsskolans skolsköterska utvärderade sitt arbete genom samtal med 
rektor och chef kring den verksamhetsplan som hon gjort upp för varje 
läsår. För Ilonskolans skolsköterska skedde utvärdering genom samtal i 
elevvårdsteamet och inom skolsköterskegruppen (I1 sks E; I2 sks I86).  

Arbetsuppgifter och teknologier 

Vaccinationer, hälsokontroller och hälsosamtal utgjorde en betydande 
del av skolsköterskornas arbetsuppgifter (se nedan). Övrig tid ägnades 
huvudsakligen åt att ta emot de elever som kommer till den öppna 
mottagningen. Att vara ”en vuxen att prata med” beskrivs som en 
viktig uppgift i sig; inte ”några djupare samtal” men att ge eleven ”eget 
utrymme” (I2 sks E). I de fall där skolsköterskorna bedömer att det 
finns behov av mer regelbunden och professionell samtalskontakt, för-
söker de hänvisa och motivera till kontakt med andra (I1 sks E; I2 sks I).  

Ekbladsskolans skolsköterska nämner beroendet av andra aktörer 
som ett hinder för arbetet med att skapa en bättre social miljö. En upp-
gift kan vara att ”ligga på” skolledning och lärare i sådana frågor:  

Det har varit diskussioner om att det är för få vuxna ute på skol-
gården. Och det är elever och föräldrar som har hört av sig om 
det. Då är det ett arbetslag som inte riktigt kan fylla sitt schema 
(rastvaktsschema, min anmärkning). De har inte personal som vill ställa 
upp på det. Och det har vi ju tagit upp med rektor att man måste 
göra någonting…/…/Överhuvudtaget så är viljan att förändra för 
att underlätta för eleverna inte så himla stor utan det är lite mer 
såhär att jamen så har vi alltid haft… Bland annat vid toaletterna 
vid ena arbetslaget så finns det fem eller sex toaletter på ena sidan 
och där har alla nior skåp. Och då vågar inte sjuorna gå dit, för 
de sitter på skåpen och tjoar och tjimmar och bråkar… tråkar 

                                                     
86  Intervju 1 skolsköterska Ekbladsskolan respektive intervju 2 skolsköterska Ilon-

skolan. I fortsättningen används förkortningarna ovan.  
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dem när de är på toaletten. Och då håller de sig ju. Sådana saker 
tycker jag är ju egentligen inte så svåra att planera så att man till 
exempel ser till att det bara är sjuor som har skåpen där. Men när 
man kommer med sådana saker så känns det lite omöjligt, att 
jamen då ska alla lämna tillbaka skåpen och dem har de haft i tre 
år och sådär… (I2 sks E). 

Båda skolsköterskorna hade gruppsamtal om pubertet vid vissa års-
kurser (vid Ilonskolan bara med flickorna). Vid båda skolorna uppgav 
skolsköterskorna emellertid att de ägnade mycket lite tid åt mer ut-
åtriktad verksamhet såsom arbete i klass och/eller grupp och att de 
önskade arbeta mer med den sortens uppgifter. Den information som 
hälsosamtalen gav sammanställdes inte vid någon av skolorna för an-
vändning på en mer övergripande nivå. Vid Ekbladsskolan användes 
besöksstatistik som underlag för resurstilldelning via Resursenheten, 
Ilonskolans skolsköterska förde ingen statistik. Hon ansåg dock att det 
fanns mycket data som kunde användas till annat än arbete på individ-
nivå. I hennes skolsköterskegrupp fanns ambitionen att sammanställa 
material för förändringsarbete på en mer övergripande nivå men tiden 
ansågs inte räcka till (I1,I2 sks I; I1 sks E).  

”Barnens resurs”  

Skolsköterskorna vid de studerade skolorna såg det som en viktig del av 
yrkesrollen att vara en person som eleverna kan vända sig till. ”När jag 
är här vill jag visa att jag är här för eleverna” uttryckte Ilonskolans 
skolsköterska (I1). Ekbladsskolans skolsköterska beskrev att hon i för-
sta hand är en resurs ”för barnen”: 

…jag är först och främst för barnen. Inte för rektor… Jag är de-
ras… Jag vill hjälpa till att föra deras talan. Och stötta dem. Och 
så vill jag att det ska kunna vara så att de ska kunna komma till 
mig. (I1 sks E). 

Ekbladsskolans skolsköterska beskriver också sig själv som en slags 
företrädare för elever och föräldrar gentemot annan skolpersonal. Hon 
uttrycker att hon ibland får ”stötta” elever och föräldrar ”i skolvärlden” 
exempelvis i situationer då det finns en konflikt mellan skolan och 
familjen. Synen på skolsköterskerollen som ”barnens” resurs och en 
slags företrädare för eleverna och deras föräldrar förutsätter i sin tur en 
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föreställning om att övrig skolpersonal inte på samma sätt handlar i 
elevers och föräldrars intresse, vilket illustreras i citatet nedan: 

Ibland är det ju så att man har kört fast och föräldrarna tycker 
att skolan gör för lite och skolan tycker att föräldrarna inte upp-
fostrar sina barn och sådär... och har synpunkter på deras 
familjesituation och så som de egentligen inte har med så mycket 
att göra. Och då låser man sig på nåt sätt fast i den där konflikten 
och så vill de gärna ha med en på sin sida, lärarna. Att de ska få 
bekräftat att ja, de är jättejobbiga den här familjen och sådär... 
medan man inte gör det eller kan göra det. För att man är där för 
barnen och föräldrarnas skull. Och många gånger håller man 
med föräldrarna, att de inte har försökt tillräckligt. (I2 sks E).  

Detta synsätt framgick inte på samma sätt i intervjuerna med Ilonskolans 
skolsköterska. En anledning till det kan vara att hon hade betydligt 
mindre kontakt med skolans lärare än Ekbladsskolans skolsköterska. I 
Ekbladsskolans elevvårdsteam var det skolsköterskan som befann sig 
mest på skolan och hon hade regelbunden kontakt med lärarna.  

Skolsköterskorna uttrycker också en fostrande ambition i för-
hållande till eleverna som framtida vårdkonsumenter; tillgängligheten 
ska vara rimlig, eleverna ska lära sig att formulera vad de söker kontakt 
för och själva ta ansvar för sin egen hälsa. Att eleverna ska komma på 
eget initiativ framstår som viktigt (I1, I2 sks E; I1, I2 sks I).  

Omgivningens förväntningar 

Att en skolsköterska ska finnas tillgänglig på skolan framstår som en 
starkt etablerad föreställning, inte minst bland eleverna. Vid båda 
skolorna hörde jag både elever och skolpersonal framföra synpunkter 
på att skolsköterskorna borde vara mer på skolan än vad de var.87 På 
frågan om vilka som har förväntningar på dem nämnde skol-
sköterskorna i första hand eleverna:  

                                                     
87  Den ena skolsköterskan tjänstgjorde 50 procent och den andra 75 procent på de 

studerade skolorna. Ett utdrag ur observationsanteckningarna kan illustrera för-
väntningarna på skolsköterskans tillgänglighet: Några elever söker tittar in i kura-
torns rum. De söker skolsköterskan. ”Hon är aldrig där”. ”Jag tycker hon ska vara 
där varje dag”. ”När jag är sjuk är hon inte där och när hon är där är jag aldrig 
sjuk”. De närvarande i rummet skrattar. ”Det räcker med at ha en lapp på dörren 
att skolsköterskan är här så löser ju sig problemen!”.  
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Å: Vilka har krav och förväntningar på dig i ditt arbete? 

Ip: Eleverna. De har ju krav och förväntningar som du hörde. 
Att jag ska vara här, att jag aldrig är här och så. (I2 sks I) 

Från sina (externa) chefer upplevde skolsköterskorna tydliga krav på att 
de skulle utföra sina ålagda arbetsuppgifter (I1, sks E; I1 sks I). Ekblads-
skolans skolsköterska menade att hon också hade tydligt uttalade för-
väntningar på sig att hålla sig ajour med aktuell forskning och att stå 
för en drivande och utåtriktad roll i elevvårdsarbetet: 

Nu är det bestämt att vi ska läsa hälsopedagogik. Just för att vi ska 
kunna gå ut i klasserna och informera om vissa saker. (I2 sks E) 

Förväntningarna från Resursenhetens chef får som framgår av citatet en 
tvingande verkan i det avseendet att skolsköterskorna fick gå särskilda 
gemensamma utbildningar.  

Från lärarna upplevde Ekbladsskolans skolsköterska förväntningar 
på att hjälpa till med känsliga samtal av olika slag med föräldrar eller 
elever (I2, I3 sks E).  

…de har gärna förväntningar på att man ska ta lite såhär jobbiga 
bitar som egentligen kanske är deras/…/Lärarna kommer ofta 
med en föreställning att de här barnen behöver nog utredas för 
de har säkert en diagnos. Men de kan inte ta upp det själva och 
det förstår jag för det är ju jättekänsligt. Och då förväntar de sig 
att vi ska göra det, i skolhälsovården. (I2 sks E)  

Även Ilonskolans skolsköterska upplevde förväntningar från lärarna på 
att skolsköterskan ska ta hand om ”sådant de inte kan hantera” och i 
vissa fall på att ta hand om lärarnas hälsa också (I1).  

”Den största biten är ju alla de här måstena” 

De ålagda arbetsuppgifterna innebär att en stor del av skol-
sköterskornas arbete utgörs av direktkontakt med enskilda elever och 
äger rum i hennes mottagningsrum. Ilonskolans skolsköterska ansåg att 
hon i princip inte hann med något utöver dessa uppgifter (I1 sks I).  

Den allra största biten är ju alla de här måstena. Hälso-
kontrollerna och hälsosamtalen. Om det skulle vara så att alla 
kom när man kallade. Om man visste hur eleverna var på skolan, 
så skulle det gå mycket smidigare. Men det händer ju saker hela 
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tiden. De åker iväg och så. Hälsoundersökningarna kan ju resul-
tera i att man ska ta tillbaka dem och så. Så det tar en jättestor 
del av arbetet. (I1 sks E)  

Extra mycket tid innebar arbetet med elever i särskola och för-
beredelseklass, vilket också ställde särskilda krav, till exempel på grund 
av språksvårigheter och bristande dokumentation (I1 sks E; I1 sks I). 
Dessa elever gavs också en särskild omsorg av skolsköterskorna.  

Nedan redovisas arbetstidens fördelning på olika arbetsuppgifter för 
Ilonskolans skolsköterska, utifrån hennes dagbok:88 

 

 
Av de totalt nio dagboksförda arbetsdagarna ägnades drygt en tredjedel 
av tiden till elev- eller föräldrakontakter i någon form (ungefär lika 
delar kontakt via styrda besök såsom vaccinationer, hälsokontroller 
och läkarmottagning som via spontana besök av elever och kontakt 
med föräldrar). En knapp femtedel av den övriga tiden ägnades vardera 
åt administrativa eller förberedande uppgifter (posthantering, 

                                                     
88  Sammanställningen bygger på nio dagboksförda dagar (fördelade på tre veckor), 

vilka bedömdes som typiska. Aktiviteter som var svåra att dokumentera uppgav 
hon var ”de snabba elevbesöken”, de som ”sticker in huvudet och säger något eller 
hämtar en binda” (I2 sks I).  

Figur 2. Arbetstidens fördelning Ilonskolans skolsköterska 
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dokumentation, kallelser etc.) respektive interna kontakter på skolan. 
Något mindre tid gick till externa kontakter, vilka huvudsakligen 
bestod av skolsköterskekollegor i kommunen. En särskild kategori av 
arbetsuppgifter för skolsköterskan utgör materialhantering och 
städning av mottagningsrum och väntrum. I kategorin ”övrigt” ingår 
huvudsakligen luncher och andra pauser.  

Tidsdiagrammet i bilaga 5 baseras på dagboksanteckningar från en 
vanlig dag för Ilonskolans skolsköterska. Diagrammet läses nedifrån 
och upp, med tidsangivelser längs y-axeln. X-axeln anger vilken typ av 
aktiviteter det gäller, samt i det högra diagrammet, i vilka rumsliga ut-
rymmen de sker. Diagrammet för Ilonskolans skolsköterska illustrerar 
en vardag med många, korta, spontana besök av elever och ett i huvud-
sak kontorsbaserat arbete. Ekbladsskolans skolsköterska lämnade med 
anledning av sin arbetssituation aldrig in någon tidsdagbok (se metod-
avsnitt). Sannolikt ägnade hon något mer tid än Ilonskolans skol-
sköterska åt lärarkontakter (se nedan). I övrigt är det min bedömning 
utifrån intervju- och observationsmaterial, att de båda skol-
sköterskornas arbete såg tämligen lika ut.  

Interna och externa kontakter 

Skolsköterskornas interna kontakter bestod främst av kontakter med 
personer i elevvårdsteamet men också med lärare. Tillsammans med 
övriga i elevvårdsteamet hade Ekbladsskolans skolsköterska konsulta-
tion med lärarna en eftermiddag i veckan, medan Ilonskolans skol-
sköterska saknade naturliga kontaktvägar till lärarna (I1 sks I). Kon-
takter med lärare skedde antingen via deltagande i klasskonferenser 
eller spontant i samband med andra ärenden i personalrummet (dag-
bok, I1 sks I). Ingen av skolsköterskorna nämnde skolläkarna som en 
del av det närmaste nätverket vilket kan tyckas anmärkningsvärt. Efter-
som ingen direkt fråga ställdes om kontakten med skolläkare är det 
svårt att veta om detta betyder att den kontakten är så självklar att den 
inte nämndes eller om det är ett uttryck för att skolsköterska och skol-
läkare inte har så mycket mer med varandra att göra än de gemen-
samma skolläkarmottagningarna. På båda skolorna var skolläkaren på 
skolan ca åtta timmar i månaden.  

Via de externa resursenheterna hade skolsköterskorna vid båda sko-
lorna kontakt med sina respektive chefer och med annan elevvårds-
personal i kommunen. Kontakterna kunde handla om planering av 
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elevvårdskonferenser, kontakt med psykolog kring utredningar eller att 
förmedla behov av handledning åt lärare (I1 sks I; I1, I3 sks E). 

Skolsköterskorna hade även rutinmässigt kontakt med barnavårds-
centralen för överlämnande och information om nya elever. Vid båda 
skolorna hade skolsköterskorna endast sporadisk kontakt med social-
tjänsten kring enskilda elever. Ekbladsskolans skolsköterska hade 
främst kontakt med deras öppna verksamhet i de fall då elever ville ha 
stödkontakt utan föräldrarnas kännedom. Skolsköterskan vid Ilon-
skolan menade att hon hade mer kontakt med socialtjänsten i sitt ar-
bete på skolor som saknade kurator. Skolsköterskorna kunde också 
hjälpa elever och föräldrar till andra stödkontakter, som den kom-
munala ungdomsmottagningen, resursenhetens familjebehandlande 
psykolog eller barn- och ungdomspsykiatrin (I1 sks E, I1; I2 sks I).  

Kontakten med eleverna 

I och med de styrda uppgifterna träffar skolsköterskorna alla elever 
enskilt vid flera tillfällen under deras skoltid. Hälsosamtalen kan i sig 
generera ytterligare elevkontakter. Ekbladsskolans skolsköterska ut-
tryckte att hälsosamtalen ibland också kunde användas för ”att få napp 
på någon” som ”det är mycket med” (I1 sks E). Hon uppskattade att det 
kunde komma runt tio elever på en öppen mottagningstimme och 
minst femton elever i veckan, vilket stöds av observationerna. Ilon-
skolans skolsköterska uppskattade att hon träffar ca tio elever varje dag 
hon är på skolan (vilket bekräftas av dagboken) (I1 sks E, I1 sks I).  

Kännedom om elever fick skolsköterskorna antingen via eleverna 
själva, eller via lärare och föräldrar. Vanliga frågor uppgavs vara kost/ 
vikt, ont i magen/huvudet, sömnproblem, stress eller ”brister i basal 
omvårdnad”. Äldre elever kan komma själva med frågor om skador, 
träning, destruktivt leverne av olika slag, funderingar om livet, relatio-
ner och hur det är hemma. Frågor från lärare kan handla om oro för att 
barn mår dåligt psykiskt, har ont i magen eller är trötta, har ätstörningar 
eller är mycket frånvarande. Ekbladsskolans skolsköterska menade 
också att lärare kan ”se problem som inte är” (I1, I3 sks I; I1, I3 sks E).  

Vid båda skolorna upplevde skolsköterskorna att det i huvudsak är 
äldre flickor som söker kontakt själva. För flickorna uppgavs frågorna 
oftare än för pojkar kretsa kring kropp och utseende eller relations-
problem. Ilonskolans skolsköterska uttryckte att pojkarna helst vill ha 
någon fysisk åkomma att ”komma med”. Ekbladsskolans skolsköterska 
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uppgav att hon hade kontakt med färre pojkar i de äldre åldrarna men 
mycket kontakt med vissa, kring utagerande beteende eller att de mår 
psykiskt dåligt. Båda skolsköterskorna menade att elever söker upp 
dem för att få ”vuxenkontakt”, att få ”komma och prata lite” (I1, I2, I3 
sks E; I1, I2 sks I). ”Många söker för smågrejer och så förstår man att 
det är annat”, uttryckte Ekbladsskolans skolsköterska (I1). En särskild 
grupp elever utgör de som ”har det tungt hemma”, vilka hon menade 
ofta kommer ”för småsaker”:   

…man har ju de där eleverna som har det tungt hemma, som 
man vet har det svårt hemma. Som kanske får ta ett stort 
föräldraansvar fast de är väldigt små. Och de kommer ju ofta... 
de är ofta som stamkunder lite. Ofta för småsaker, ont lite över-
allt. Och det känns som att de kommer lite för att kolla läget, att 
man är där, om de får komma in och prata lite... och så är det bra 
sedan, för den gången. (I2 sks E)  

Skolsköterskorna menade att de fick mer frågor av social karaktär från 
föräldrar och lärare om det saknades kurator på skolan eller om kura-
torn inte var där (I2 sks E; I1 sks I).  

Sammanfattning med kommentarer 

En betydande del av skolsköterskornas arbete bestod av hälso-
kontroller, vaccinationer, hälsosamtal och öppna mottagningar, vilket 
innebar att skolsköterskorna hade relativt mycket individuella och kor-
tare kontakter med många elever. Skolsköterskorna ägnade lite tid åt 
utåtriktat arbete i klass eller grupp. Resultatet är i linje med vad som 
framkommit i tidigare studier (Albinsson m. fl. 1996; Bergstrand m.fl. 
1992; Krantz 1998, Jonsson 1987). De regulativa ramarna för skol-
sköterskornas arbete definierar alltså till stora delar vilken slags ”tekno-
logier” som de använder sig av, vilket innebär att det främst rör sig om 
individuella insatser som ges till alla elever. Tidsbrist och beroende av 
andra aktörer uppges som hinder för mer riktade preventiva insatser 
och arbete riktat mot skolans arbetsmiljö.  

Skolsköterskorna på de studerade skolorna såg det själva som en 
betydelsefull del av sitt arbete att vara en stödperson för eleverna (se 
även Bremberg 1990; Krantz 1998; SOU 2000:19). Detta att vara en 
stödperson framstår till största delen bestå i att finnas tillgänglig för 
elever och ta emot dem med det som de har att komma med, och att i 
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vissa fall slussa vidare till andra interna eller externa stödkontakter. 
Tillgängligheten för eleverna sågs av fallstudiernas skolsköterskor och 
deras omgivning, inte minst av eleverna, som en viktig del av arbetet. 
En strid ström av elever besökte deras öppna mottagningar, enligt skol-
sköterskorna själva med frågor av bred karaktär, där barn som lever 
under svåra förhållanden kunde vara något av ”stamkunder”. Skol-
sköterskans rum kan betraktas som en lokal ordningsficka, en plats 
förknippad med möten mellan skolsköterskan och enskilda elever.  

Skolsköterskorna kan mot denna bakgrund betraktas som en elev-
vårdsteamets mottagning, dit elever kommer med problem och frågor rela-
terade till hälsa i en vid bemärkelse. Båda skolsköterskorna vittnar om 
att mycket frågor från eleverna handlar om kropp och utseende, de vill 
väga och mäta sig eller har frågor om fysiska åkommor. Ont i magen, 
stress, sömnproblem och liknande mer diffusa symtom beskrivs dock 
också som vanliga (jfr Bergstrand m. fl. 1992; Schneider m. fl. 1995). 
Skolsköterskorna menade även att de inte sällan upplever att andra 
behov än de uttalade ligger bakom elevernas besök.  

Vid båda skolorna upplevde skolsköterskorna förväntningar från 
lärarna på att de skulle ta hand om sådant som lärarna tyckte var 
jobbigt och svårt, såsom att ha samtal med föräldrar och elever kring 
känsliga frågor, eller att stödja dem i konflikter med föräldrarna. Detta 
kan ses som ett exempel på att skolsköterskorna också upplever för-
väntningar på att stödja skolan som institution, vilka kan komma i 
konflikt med deras egen föreställning om sig själva som företrädare för 
barnens intressen (jfr Bremberg 2004).  

Skolsköterskornas externa kontakter bestod främst av skolsköters-
kekollegor, sina chefer och annan elevvårdspersonal i kommunen via 
de externa resursenheterna. De hade också rutinmässig kontakt med 
barnavårdscentralen vid överlämning av elever. Fallstudiernas skol-
sköterskor hade endast sporadisk kontakt med socialtjänsten men gav 
uttryck för att sådan kontakt och frågor av social karaktär var vanligare 
vid arbete på skolor som saknar kurator eller då kuratorn inte är på 
skolan, vilket tyder på att de skolsociala frågorna kan hamna hos skol-
sköterskan i sådana fall.  
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Kuratorerna 

”Det finns inga regler”  

Skolkuratorernas arbete är betydligt mindre reglerat än skol-
sköterskornas. De nämns inte specifikt i Skollag eller läroplaner, utan 
skall tillsammans med övrig skolpersonal uppnå de övergripande målen 
för skolan. De regulativa ramar som finns utöver dessa är övergripande 
yrkesmässiga riktlinjer för socionomer i allmänhet och för de med 
skolan som arbetsplats. Resursenhetens chef i Ekbladsskolans kommun 
menade att psykologernas och kuratorernas yrkesroller formas mycket 
efter person: 

Det finns inga regler för hur en psykolog eller en kurator ska 
arbeta utan det är fritt och självständigt arbete på gott och ont. (I 
re-chef89  Ilonskolans kommun)  

Vid båda skolorna uppgav kuratorerna att styrdokument från Skol-
verket eller lokala skolplaner hade mycket lite betydelse för deras 
arbete. ”Ingen kontrollerar mig” uttryckte kuratorn vid Ekbladsskolan 
(I2 sks E). Hon nämnde att man i kommunen haft satsningar kring 
FN:s barnkonvention och ansåg att den och socialtjänstlagens 
anmälningsplikt var de viktigaste formella ramarna för arbetet (I1 sks 
E). Kuratorn vid Ilonskolan kunde inte komma på några särskilda for-
mella ramar utan hänvisade (med ett skratt) till ”sunda förnuftet” och 
”känslan” som vägledande i arbetet, samt att hon brukade ringa en 
jurist i osäkra situationer (I1 sks I). Frågor kring sekretess togs dock 
upp av båda kuratorerna som svåra att hantera i olika avseenden, vilket 
tyder på att Sekretesslagen är en vikig ram att förhålla sig till i arbetet.  

Arbetsuppgifter och teknologier 

Samtal i olika former framstår som den i särklass dominerande 
tekniken i kuratorernas arbete; samtal med elever, med föräldrar och 
konsultation till lärare. Självförtroendestärkande samtal, familjesamtal, 
värderingsövningar och samtal kring konflikthantering nämns som 

                                                     
89  Intervju resursenhetens chef. 
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exempel på redskap som kuratorerna använder sig av i sitt arbete (I2 
kur90 E; I2 kur I). Eftersom samtalet som redskap utnyttjas av både 
skolsköterskor, kuratorer och psykologer kan det bildas en gråzon där 
det är oklart vem som ska göra vad (I re-chef Ilonskolans kommun).  

På Ekbladsskolan deltog kuratorn i teamets regelbundna konsulta-
tioner till lärarna. Hon gjorde även sociala utredningar i samband med 
att elever placeras i särskilda undervisningsgrupper. För denna uppgift 
hade hon gjort en egen utredningsmall och frågan om utredningarnas 
utformning och användning diskuterades med kollegorna i Resurs-
enheten (anteckningar från samtal med kurator samt observations-
anteckningar i samband med kuratorsträff). Enligt kommunens policy 
genomförde hon tillsammans med skolsköterskan en utbildning i 
”Livskompetens” för eleverna i årskurs åtta (ett liknande ämne fanns på 
elevernas schema på Ilonskolan men sköttes där av lärarna) och hon 
hade också haft särskilda tjejgrupper.  

Ilonskolans kurator hade ingen schemalagd kontakt med lärare utan 
anlitades vid behov. Hon gjorde inga sociala utredningar. Tidigare hade 
hon haft värderingsövningar med elever tillsammans med studie- och 
yrkesvägledaren men hade vid tiden för intervjun i princip inga upp-
gifter av förebyggande karaktär (I1). Hon ingick i skolans mobbnings-
team, vilket hon dock menade inte fungerade för de senare skolåren 
(men var självgående på de tidigare). Hon var också inblandad i det 
samarbete med organisationen Friends91 som fanns på skolan. Ilon-
skolans kurator ansåg att antimobbningsarbetet var beroende av 
lärarnas engagemang och hon efterlyste stöd från rektor i arbetet med 
att få igång mobbingteamet: 

Mobbningsteamet har ju inte fungerat på evigheter här. Det 
fungerar på tidigaredelen, där fungerar det ju klockrent, de har ju 
sina gamla rutiner. Det är lärarna som har gjort det i åratal. Där 
flyter det. På senaredelen har det inte hänt så mycket när det 
gäller mobbningsarbetet. Vi har haft några föreläsningar. Jag har 
försökt ta upp att vi måste bilda ett mobbningsteam men det 
händer ingenting. Det är en ledningsfråga. (I2 kur I)  

Kunskap om arbetsmetoder sökte Ekbladsskolans kurator via Internet 
och kollegor.  Tillsammans med skolsköterskan hade hon gått en kurs i 

                                                     
90  kurator 
91  En stiftelse som arbetar med att utbilda elever och vuxna kring förebyggande arbete 

mot mobbning och kränkande behandling. 
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att hålla tjejgrupper. Ilonskolans kurator använde främst litteratur om 
samtalsmetodik samt ringde till kollegor i osäkra situationer (I2 kur E; 
I2 kur I).  

Att ”arbeta med hela familjen”  
eller ”vara en länk” 

Kuratorns arbete vid Ilonskolan inriktades främst mot elever och deras 
familjer. Hon såg det som sin viktigaste uppgift i elevvårdsarbetet på 
skolan att arbeta ”med hela familjen” och hon uppgav föräldrarna som 
de hon främst hade kontakt med utanför skolan. Samtalen med 
eleverna var en högt prioriterad insats.  Att vara det första trappsteget, 
första kontakten för att söka hjälp, betonas som en viktig del av elev-
vårdsarbetet generellt, liksom att kunna ”avdramatisera” kontakt med 
socialtjänst och psykolog för familjerna (I1 kur I). I intervjuerna med 
Ilonskolans kurator beskrivs elevers problem främst som kopplade till 
problem i deras familjer eller hemmiljöer och samtalet som ett läkande 
redskap i sig.  

På Ekbladsskolan gav kuratorn regelbundet konsultation till lärare 
utifrån en uttalad policy från Resursenheten om att detta var en effek-
tivare användning av resurserna än direkt elevkontakt. Ekbladsskolans 
kurator såg det som sin viktigaste uppgift i elevvårdsarbetet på skolan 
att utgöra en ”länk” mellan olika aktörer; elever, föräldrar och lärare.  
Detta kan tolkas som att Ekbladsskolans kurator i högre utsträckning 
fokuserade sitt arbete mot relationen mellan skola (lärare) och 
elev/föräldrar. Även Ekbladsskolans kurator uppgav emellertid att hon 
värderade de enskilda elevsamtalen högt och ansåg att dessa fått stryka 
på foten alltför mycket till förmån för konsultationer till lärarna. Hon 
önskade också att andelen förebyggande arbete skulle vara ”betydligt 
större” (I1 kur E).  

Omgivningens förväntningar 

Vid båda skolorna uttryckte kuratorerna frustration över otydliga för-
väntningarna från skolledningen. Ilonskolans kurator menade att de 
otydliga förväntningarna skapade osäkerhet i arbetet (I2 kur I). I 
Ekbladsskolans kommun bedrev kuratorerna ett utvecklingsarbete via 
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Resursenheten för att få fram tydligare krav och prioriteringar från 
rektor gällande kuratorernas arbete (samtal med kur Ekbladsskolan; 
Resursenhetens arbetsplan för kuratorer). Ekbladsskolans kurator ansåg 
inte att hon fått några uppdrag alls från sin rektor (obs möte EVT E)92. 
Från Resursenhetens chef upplevde hon däremot tydliga förväntningar 
på att hon skulle ha en konsultativ inriktning på sitt arbete. Ett vanligt 
önskemål från föräldrar var att hon skulle gå in och prata med lärare 
som barnen inte trivs med. Denna uppgift hade även rektor velat att 
kurator skulle ta, men kuratorn hade med stöd från Resursenhetens 
chef avsagt sig uppgiften för att de inte ansåg att de ingick i hennes 
ansvarsområde (I2 kur E; obs möte evt E).  

Vid båda skolorna upplevde kuratorerna förväntningar från lärarna 
på att de skulle ge råd och stöd till dem och ha samtal med eleverna (I2 
kur E; I2 kur I). Det händer också, enligt Ekbladsskolans kurator, att 
lärarna kommer till kuratorn med egna, personliga problem (I3). Båda 
rektorerna uttryckte förväntningar på att kuratorerna skulle arbeta 
konsultativt mot lärarna.  

…mängden av problem på en sådan här skola, alltså av ungar som 
av olika skäl inte mår bra, den är så stor att en person kan inte 
sitta och… utan det handlar om att man måste stötta lärarlagen i 
att stötta eleverna. (I1 rek I)93 

Rektorerna uttryckte i båda fallen även önskemål om att kuratorerna 
skulle vara mer synliga på skolorna än vad de var (I rek E; I2 rek I).  

Vid en observerad yrkesträff för kuratorer i Ekbladsskolans 
kommun, uttrycktes i flera av de frågor som behandlades, en upplevelse 
av låg status. Några exempel är uttalanden som att kuratorerna är en 
”eftersatt grupp” som ”ingen tar på allvar”, att man inte ”syns”, kommer 
”i skymundan” eller ”alltid sist” och att man blir ”bortstött på grund av 
socionomtänk”. Det ifrågasattes bland annat varför inte kuratorerna 
deltar vid prioriteringar av vilka barn som ska placeras isärskilda resurs-
skolor/grupper (obs yrkesträff kuratorer i Ekbladsskolans kommun). 
Uttalandena ger ett intryck av att kuratorerna inte upplevde att deras 
perspektiv tas i anspråk och värdesätts.   

                                                     
92  Observationsanteckningar från möte med elevvårdsteamet på Ekbladsskolan.  
93  Intervju 1 rektor Ilonskolan. 
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Arbetets tid och geografi  

Ekbladsskolans kurator fanns på skolan cirka två dagar i veckan i snitt. 
Schemat kunde se lite olika ut eftersom hon delade sin tjänst på flera 
skolor. Det var inte ovanligt att hon befann sig vid två, eller till och 
med tre skolor under en och samma arbetsdag (dagboksmaterial, I3 kur 
E). Hon såg själv inga fördelar med att ha flera skolor, vilket hon 
menade ledde till att arbetet blev splittrat, att det kunde vara svårt att få 
förståelse för prioriteringar och att tillgängligheten blev sämre (I3 kur E).  

Tidsdiagrammet i bilaga 6 baseras på en av de dagboksförda dagarna 
från Ekbladsskolans kurator. Det illustrerar ett splittrat arbete med 
mycket samordning runt enskilda ärenden och relativt lite tid på 
Ekbladsskolan. När hon var på Ekbladsskolan befann hon sig främst på 
sitt rum eller i något av de konferensrum som fanns i expeditionens 
korridor. Den illustrerade dagen skiljer sig från övriga (tretton) dag-
boksförda dagar på det sättet att kuratorn besökte socialtjänsten. Övriga 
dagar hade hon däremot en hel del telefonkontakt med socialtjänsten.  

Ilonskolans kurator arbetade heltid på skolan och befann sig i stort sett 
hela den dagboksförda tiden (tio dagar) på skolan (med undantag för en 
kursdag). Även på Ilonskolan var huvuddelen av kuratorns arbetstid på 
skolan förlagd till det egna rummet. I bilaga 7 illustreras en vanlig dag 
för Ilonskolans kurator. Ilonskolans kurator hade i princip varje dag 
bokade samtal med elever, enskilt eller i grupp. Ibland var eleverna 
kallade till kuratorn, ibland gick de på regelbundna samtal. Det var 
också ganska vanligt att hon hade kontakt med föräldrar per telefon.  

Nedan illustreras arbetstidens fördelning för Ekbladsskolans respek-
tive Ilonskolan kurator på olika arbetsuppgifter. 
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Figur 4. Arbetstidens fördelning Ilonskolans kurator
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Figur 3. Arbetstidens fördelning Ekbladsskolans kurator

Administration
28%

Elev-/ föräldrakontakt
11%

Interna kontakter
22%

Externa kontakter 
18%

Kompetensutveckling
2%

Förflyttning 
9%

Övrigt
10%



Kapitel 9 

 202

Diagrammen visar att kuratorerna ägnade en betydligt mindre del av 
sin arbetstid till kontakt med elever och föräldrar än vad skol-
sköterskan gjorde. Ilonskolans kurator hade mer elev- och föräldra-
kontakter än kuratorn vid Ekbladsskolan94. Kontakten med föräldrar 
upptog för Ekbladsskolans kurator nära dubbelt så mycket tid som 
kontakten med enskilda elever (framgår ej av diagrammet). Detta kan 
bero på att kuratorn under den tid som hon var på Ekbladsskolan 
också sökte föräldrar till elever på andra skolor. Läsaren bör här på-
minnas om att sammanställningen av dagboksmaterialet inbegriper all 
tid som tillbringats på den studerade skolan. Tid på annan skola har 
räknats med om den ägnats åt uppgifter som rört den studerade skolan. 
Det är alltså den tid som den studerade skolan ”får”, som räknas.  

Den största delen av kuratorns arbetstid95 vid Ekbladsskolan ägnades 
åt administrativa uppgifter. Här ingår posthantering av olika slag (in-
klusive e-post, som till exempel kan innehålla samordning inför möten 
av olika slag), förberedelser inför möten eller elevsamtal samt 
dokumentation, sortering av papper och liknande. Ekbladsskolans 
kurator ägnade också mycket tid till kontakter med andra yrkes-
kategorier på skolan och externa kontakter. I externa kontakter ingår 
både kontakter med den externa resursenheten96 och tid som ägnats åt 
kontakter med skolpersonal på andra skolor, under den tid som 
kuratorn befunnit sig på Ekbladsskolan. ”Förflyttning” har fått bilda en 
egen kategori för Ekbladsskolans kurator då hon ägnade förhållandevis 
mycket tid (enligt dagboken nästan 20 minuter om dagen i genomsnitt) 
till att förflytta sig, huvudsakligen mellan olika skolor. Kategorin 
”övrigt” består för båda kuratorerna huvudsakligen av luncher och 
andra pauser.  

Den största andelen av den dagboksförda tiden för Ilonskolans 
kurator97 gick till kontakter med andra yrkeskategorier på skolan. 

                                                     
94  Ekbladsskolans kurator menade att hon vanligtvis hade något fler inbokade samtal 

än vad som var fallet i dagböckerna, skillnaden är dock marginell.  
95  Totalt 13 dagar, en friskvårdseftermiddag borträknad.  
96  En halvering av den tid som kuratorn ägnade åt kontakter med resursenheten (vil-

ket  kan tänkas vara en rimlig andel av denna tid som rört Ekbladsskolan, då denna 
var den största skola som kuratorn ansvarade för), innebär bara en marginell för-
ändring av fördelningen mellan olika uppgifter. 

97  Totalt 9 dagar, en kursdag borträknad 
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Kuratorns rum på Ilonskolan var en tydlig ”lokal ordningsficka”98 för (de 
vuxnas) prat om elevvård.  Där hölls elevvårdsteamets gruppmöten och 
de fikapauser som också ägde rum där innehöll inte sällan mer informella 
elevvårdsdiskussioner, både med elevvårdsteamet och med expeditionens 
personal, vilket i vissa fall har inneburit svårigheter att skilja på 
mötessammankomster och pauser i dagboksmaterialet.99 Även på 
Ekbladssskolan träffades elevvårdsteamet relativt ofta på kuratorns rum 
(kuratorerna var också de enda som hade soffgrupp/fåtöljer på rummet). 

Interna och externa kontakter 

Kuratorerna vid båda skolorna ägnade, som framgår ovan, relativt 
mycket tid till kontakter med andra yrkeskategorier på skolan, främst 
lärare och övriga i elevvårdsteamet (för Ilonskolans kurator även 
expeditionens personal som deltog vid de gemensamma fikasamman-
komsterna och ”expeditionsmöten”, vilket innebar att dessa personer 
också involverades i elevvårdsdiskussioner).  

Kontakten med lärarna skedde för Ekbladsskolans kurator huvud-
sakligen via de regelbundna konsultationstillfällena. Hon strävade efter 
att ge råd till lärarna framför att ”ta på sig samtal med eleverna” men 
menade att det kunde vara svårt att stå emot pressen från lärarna i det 
avseendet (I3 kur E). Via Resursenheten och sitt arbete på andra skolor 
hade hon mycket kontakt med kuratorskollegor, elevvårdspersonal och 
rektorer på andra skolor i kommunen (vilka ovan alltså har kategorise-
rats som externa kontakter). Vid Resursenhetens regelbundna personal-
möten och yrkesträffar kunde också olika personer bjudas in eller sam-
arbetsträffar planeras. Ekbladsskolans kurator hade kontinuerlig kon-
takt med socialtjänsten kring enskilda ärenden (I1 samt dagbok kur E). 
Hon deltog tillsammans med andra kuratorer och psykologer i kom-
munen vid samverkansträffar med socialtjänst, barn- och ungdoms-
psykiatri och polis en gång per termin. 

Ilonskolans kurator beskriver kontakten med skolsköterska som sär-
skilt viktig utifrån att vissa elever söker dem båda (I1 kur I). Ilon-

                                                     
98  Fysisk plats förknippad med vissa aktiviteter och regler för social samvaro (se 

metodavsnitt) 
99  Då det av dagboken framgår att fikapauser dragit ut mycket i tid och att elevvårds-

frågor diskuterats, har denna tid kategoriserats som interna kontakter istället för 
pauser (övrigt). 
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skolans kurator upplevde kontakten med lärarna som oproblematisk. 
Den bestod enligt henne själv huvudsakligen av att lärarna sökte upp 
henne med frågor kring enskilda elever (I2 kur I). Utifrån intervju-, 
observations- och dagboksmaterial ser kontakten med lärarna ut att 
främst bestå av förmedling av kontakt till enskilda elever eller planering 
av gemensamma möten med familjer. Som exempel kan nämnas ett 
observerat elevsamtal, då några elever skickats till kuratorn av en lärare 
med anledning av att en konflikt mellan eleverna störde skolarbetet. 
Läraren själv närvarade inte och kuratorn hänvisade till lärarens formu-
lering av problemet. Eleverna tog under samtalet upp att andra lärare 
bättre kände till bakgrunden till konflikten och att vissa av dem inte 
alls hade någon kontakt med den lärare som skickat dem till kuratorn. 
Exemplet ger ett intryck av att kuratorn tenderade att arbeta utifrån 
lärarnas problemformulering och deras önskemål om åtgärder.  

Ilonskolans kurator ägnade under den dagboksförda tiden betydligt 
mindre tid till externa kontakter än kuratorn på Ekbladsskolan, vilket 
delvis kan förklaras av att Ekbladsskolans kurator tjänstgjorde på flera 
skolor och därför var beroende av kontakt med flera elevvårdsteam. 
Det kan också bero på att socialtjänsten och polisen regelbundet be-
sökte Ilonskolans elevvårdsteam (tid som kategoriserats som interna 
kontakter) och att samordnaren på skolan stod för mycket av sam-
arbetet med socialtjänsten i enskilda ärenden på Ilonskolan. Huvud-
delen av den tid som kategoriserats som externa kontakter i dagboks-
materialet utgjordes av samtal med en person som var anställd av 
kommunen som ”mental tränare” för att arbeta med några av skolans 
elever (vilket kan ses som ett exempel på hur externa aktörer anlitas i 
det skolsociala arbetet). Ilonskolans kurator ringde sina kollegor 
”någon gång i månaden”, främst för att ”bolla om olika ärenden”. 
Kuratorerna i kommunen försökte att få till kuratorsträffar en gång i 
månaden men dessa ställdes ofta in (I2 kur I). Kuratorn och skol-
sköterskan vid Ilonskolan deltog även på samverkansträffar med andra 
kuratorer i kommunen, socialtjänsten, kyrkan och fritidsverksamheten. 

Kontakten med eleverna  

Ekbladsskolans kurator hade ingen särskild mottagningstid för elever. 
Enligt dagboksanteckningarna hade hon en till fyra elevkontakter i 
veckan under de tre studerade veckorna (i genomsnitt ungefär en halv-
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timme om dagen till elev- och/eller föräldrakontakter i någon form).100  
Kontakt med eleverna fick hon oftast via lärare eller föräldrar, även när 
det gällde de äldre eleverna, vilket hon trodde berodde på att hon inte 
var så mycket på skolan. Hon hade även tillsammans med psykologen 
och skolsköterskan haft tjejgrupper i en klass ”på grund av stök i 
klassen”. Ekbladsskolans kurator uppskattade att hon träffar ungefär 
lika mycket pojkar som flickor men beskrev att hon får kontakt med 
dem på olika sätt. Pojkarna kommer oftast via lärarna och deras 
problem är då oftare mer allvarliga, menade hon. Pojkarnas problem 
kan enligt kuratorn handla om att de är deprimerade, ”stökiga”, om 
mobbning eller skolk. Flickorna besöker i högre utsträckning kuratorn 
på eget initiativ. Kontakten med flickor beskrivs handla om relations-
problem hemma och i skolan, ”invandrartjejer som inte får göra samma 
saker som svenska tjejer”, sexuellt utnyttjande och droger. Under 
terminssluten märks enligt kuratorn en högre oro och rastlöshet hos 
eleverna, och fler elever kommer spontant (I1, I2 kur E).  

Ilonskolans kurator hade enligt dagboksanteckningarna ungefär två 
elevkontakter om dagen i snitt under den studerade tiden (i genomsnitt 
nästan en och en halv timme per dag till elev- och föräldrakontakter).101 
Kontakten med eleverna bestod huvudsakligen av bokade och i vissa 
fall kallade samtal, ibland i grupp. Med vissa hölls regelbundna samtal. 
Kontakten med de yngre eleverna förmedlas enligt kuratorn oftast via 
lärare eller föräldrar, medan äldre elever i större utsträckning själva 
besökte henne. Liksom Ekbladsskolans kurator uppfattade hon att det 
var vanligare att flickor kom själva medan hon oftare fick kontakt med 
pojkarna via lärare. Oftast känner kuratorn till något om eleverna 
innan de kommer till henne. Dessutom brukar hon själv kontakta 
klassföreståndaren innan hon träffar eleven för att höra ”om det är 
något speciellt”. För pojkar uppges problemen handla om kriminalitet, 
droger eller utagerade, medan flickorna oftare gör sig själva illa eller 
ställer höga krav på sig, har ont i huvudet eller magen. Vanliga problem 
uppgavs också vara slitningar i familjer på grund av arbetslöshet, ned-
värdering och kulturkrockar, ”till exempel aga”, ”många får en hurvel 
då och då” (I1, I2 samt anteckningar från samtal med kur Ilonskolan).  

                                                     
100  Ekbladsskolans kurator uppskattade själv att hon vanligtvis hade något fler inbokade 

samtal än under denna period, ungefär två inbokade samtal i veckan (I2 kur E). 
101  Vid flera tillfällen under perioden är det dessutom antecknat i dagboken att elever ute-

blivit från bokade tider (vilket inte räknats in i tiden för elevkontakter)och att elever 
kommit för att boka tid under tid som i dagboken bokförts som andra uppgifter. 
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Ilonskolans kurator menade att de flesta elever var mycket positiva 
till att komma till henne på samtal. Att kontakten med kuratorn också 
kan vara förenat med stigma framkommer i en intervju med en av de 
elever som intervjuades på Ilonskolan, som ansåg sig ha blivit utskämd 
då kuratorn tagit kontakt med honom inför kompisarna:   

Alla bara va, går du med kuratorn… har du problem… så nästa 
gång jag gick dit så sa jag att jag inte vill prata med dig. (I elev 
EVK 1)102  

Det dominerande intrycket från observationerna vid Ilonskolan var 
dock att kuratorn var välbesökt av elever som kom på eget initiativ.  

Liksom skolsköterskorna kunde kuratorerna motivera elever och 
föräldrar till vidare stödkontakter, till socialtjänstens stödverksamheter, 
barn- och ungdomspsykiatri eller ungdomsmottagning (I1 kur I; I3 kur 
E). Ilonskolans kurator menade dock att det är väldigt svårt att få elever 
till barn- och ungdomspsykiatrin (samtal med kur Ilonskolan).  

Sammanfattning med kommentarer 

Vid båda skolorna var skolkuratorernas arbete huvudsakligen kontors-
baserat och uppbyggt kring två typer av insatser – insatser till enskilda 
elever (främst elev- och föräldrasamtal samt kontakt med socialtjänst) 
och stöd till lärare, där tonvikten i de båda kuratorernas arbete var 
något olika (se nedan). Den största delen av kuratorernas arbetstid i 
fallstudierna ägnades åt olika former av omgivningskontakter, främst 
med lärare, annan elevvårdspersonal och socialtjänst. I jämförelse med 
skolsköterskorna användes förhållandevis lite tid till direkta elev- och 
föräldrakontakter. Riktade preventiva insatser var ovanliga för båda 
kuratorerna, liksom i övrigt mer övergripande insatser.  

Elevkontakterna bestod för båda kuratorerna främst av bokade sam-
tal med enskilda elever (ibland i grupp, ibland ditkallade). Båda kura-
torerna använde i jämförelse med skolsköterskorna förhållandevis lite 
tid till direkta kontakter med elever. I synnerhet på Ilonskolan, men 
även i viss mån på Ekbladsskolan fungerade kuratorns rum som en 
viktig lokal ordningsficka för både formella möten och mer informella 
diskussioner kring elevvårdsfrågor vuxna emellan. Detta till skillnad från 
skolsköterskornas rum, som mer framstod som en plats för enskilda 
                                                     
102  Intervju elev från elevvårdskonferens 1 
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elevers samtal med skolsköterskan. Båda kuratorerna uttryckte emeller-
tid att de prioriterade kontakten med enskilda elever högt. Elev-
kontakterna utgick oftast från någon form av definierat problem och de 
innebar, till skillnad från skolsköterskornas kontakter, samtal av en 
mer terapeutisk karaktär, med syfte att till exempel lösa konflikter eller 
stärka elevernas självförtroende. De arbetsuppgifter som var centrala 
för skolornas kuratorer (samtal med elever, kontakter med myndig-
heter och verksamheter utanför skolan, konsultation till lärare) ut-
fördes vid båda skolorna även delvis av andra yrkeskategorier i 
skolornas elevvårdsteam. På det sättet kan man säga att kuratorerna 
saknade en tydlig egen teknologi. 

En ambition med fallstudierna var att undersöka den organisatoriska 
tillhörighetens betydelse för skolkuratorn. Kuratorernas arbete vid de 
båda skolorna skilde sig åt i några avseenden. Ilonskolans kurator arbe-
tade mer med elevsamtal i olika former och hon betonade särskilt det 
familjeinriktade arbetet. Hennes arbete tycktes harmoniera med för-
väntningar från lärarna. Ekbladsskolans kurator beskrev istället sin roll 
i termer av att medla och vara en länk mellan olika parter. Hon arbe-
tade i enlighet med den kommunala resursenhetens policy i högre ut-
sträckning genom konsultation till lärarna, vilket kunde hamna i mot-
sättning till förväntningar från lärare och i viss mån också med egna 
önskemål om att ha samtal med enskilda elever. Ekbladsskolans kura-
tor ägnade mindre tid än Ilonskolans kurator till direkt elevarbete, 
vilket delvis förklaras av hennes lägre tjänstgöringsgrad på skolan och 
att personalmöten och andra aktiviteter via Resursenheten samt sam-
ordning med personal från andra skolor, tog en förhållandevis stor del 
av arbetets tid vid Ekbladsskolan. I och med omfattningen på tjänsten 
och inriktningen på arbetet var Ilonskolans lokalt anställda kurator 
därmed mer tillgänglig för eleverna än den till resursenheten kopplade 
kuratorn vid Ekbladsskolan. I detta fall innebar alltså kombinationen 
av mindre kuratorsresurser och kopplingen till en extern resursenhet 
en prioritering av konsultativa insatser på bekostnad av det direkta 
elevarbetet.  

För Ekbladsskolans kurator innebar den externa organiseringen en 
regelbunden kontakt med andra kuratorskollegor och handledning. 
Ilonskolans kurator saknade handledning och hade mindre omfattande 
och inte lika regelbunden kollegial kontakt. Ekbladsskolans kurator 
kunde genom sin externa organisering få legitimitet för sitt arbete i 
förhållande till andra kollegor och den externa chefen, vilket kunde 
stärka hennes roll i förhållande till den övriga skolpersonalen exempel-
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vis när det gällde att sätta gränser för arbetet eller ställa krav på rektor. 
Samtidigt innebar Resursenhetens policy om en konsultativ inriktning 
på arbetet, en styrning av kuratorns handlingsutrymme som kunde gå 
emot hennes egna önskemål om att låta det direkta elevarbetet ta mer 
tid (vilket också försvårades av att hon hade mindre tid på skolan).  

Fallstudiernas skolkuratorer anpassade sitt arbete efter förväntningar 
från rektorer, resursenhetens chef (Ekbladsskolans kurator) och lärare. 
På liknande sätt visade Sipilä-Lähdekorpi (2004) i sin avhandling om 
finska skolkuratorer, att dessa förväntades stödja skolans nyckel-
personer i deras målsättningar. Fallstudierna tyder på att en organisato-
risk tillhörighet i en extern resursenhet kan få betydelse för det skol-
kurativa arbetets utformning genom att utgöra en påtryckande kraft i 
omgivningen och en möjlig ”allianspart” till den enskilda kuratorn.  

Skolpsykologerna 

Policy och självständigt ansvar  

För skolpsykologerna saknas liksom för skolkuratorerna särskilda 
nationella riktlinjer för arbetet. Begåvningsutredningar som görs i sam-
band med särskoleplacering tillhör psykologens kompetensområde. I 
övrigt utgör psykologen en av flera möjliga stödresurser som kan an-
vändas av rektor för att elevvårdsverksamheten ska ge eleverna det stöd 
de behöver. Till skillnad från kuratorerna och i likhet med skol-
sköterskorna har de dock genom sin yrkeslegitimation ett mer själv-
ständigt ansvar för sitt arbete.  

Ekbladsskolans psykolog bedömde att de mest använda formella 
ramarna i hennes arbete var Sekretesslagen och Patientjournallagen. 
Från Resursenheten fanns tydligt uttalad policy och riktlinjer kring 
arbetet, som till exempel att psykologerna skulle prioritera konsultativt 
arbete framför enskilda stödsamtal, att arbetet huvudsakligen skulle 
riktas mot de yngre eleverna och hur lång tid en utredning fick ta (I2 
psyk103 E, verksamhetsbeskrivning Resursenheten). Prioriteringen av en 
konsultativ inriktning på arbetet upplevde psykologen som tvingande 
på grund av att de var en ”gammal tradition” i kommunen. Samtidigt 

                                                     
103  psykolog 
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var det, enligt Resursenhetens policy, rektor som skulle ge uppdrag åt 
psykologerna om vad de skulle arbeta med (I2 psyk E). 

Utredning och konsultation 

Vid båda skolorna utgjorde handledning eller konsultation till lärare en 
stor och prioriterad del av psykologernas arbete. Den psykolog som 
ingick i Ilonskolans elevvårdsteam (som tyvärr nekade till att delta i 
studien, se metodavsnitt) arbetade (förutom att hon deltog i elevvårds-
teamets gruppmöten) enbart med konsultation och handledning till 
skolpersonal. I den resursenhet som hon tillhörde fanns dock andra 
psykologer som anlitades av skolan för utredningar och stöd till elever 
och familjer (intervjuer med elevvårdspersonal på Ilonskolan, telefon-
intervju med psykolog på Resursenheten samt intervju med Resurs-
enhetens chef i Ilonskolans kommun). Ekbladsskolans psykolog deltog 
vid de schemalagda konsultationsträffarna och gjorde utredningar i 
vissa fall, medan andra psykologer vid den resursenhet som hon till-
hörde arbetade huvudsakligen med utredningar. Lärarkonsultationerna 
kunde enligt Ekbladsskolans psykolog leda till fler utredningar. Under 
det år som hon arbetat på skolan hade hon gått in i något mobbing-
ärende och haft en tjejgrupp tillsammans med skolsköterskan och kura-
torn i en klass, på förekommen anledning (I1 psyk E). 

”Viktigaste uppgiften” saknar utrymme  

Psykologen ansåg att hon inte hade utrymme för den ”viktigaste upp-
giften” - ”att finnas där och hjälpa till med barn som mår dåligt” (I1 
psyk E). Hon ansåg att hon förmodligen skulle göra mer nytta om hon 
kunde arbeta mer med enskilda stödsamtal, grupper och förebyggande 
med exempelvis mobbning, en uppgift som hon dock avsagt sig i brist 
på tid (I1, 2 psyk E). Hon ansåg att det som särskilt viktigt att vara en 
tillgänglig vuxenresurs för barnen då skolvärdinnor och annan kring-
personal saknades på skolan:  

De som har det mest besvärligt, de ska till ”Bup” i alla fall. Och så 
finns det sådana som liksom aldrig skulle kunna ta sig dit. Det ska 
kunna finnas en möjlighet att det finns vuxna på skolan som inte 
är lärare (och) som är mer lättillgängliga än psykiatrin. (I2 psyk E)  
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Psykologen ansåg emellertid att det är lärarna som ska utföra det 
huvudsakliga elevvårdsarbetet och att elevvårdspersonalens uppdrag är 
att finnas som ett stöd för lärarna i detta arbete. Hon uttryckte att hon 
försöker ”hålla ifrån sig” utredningsuppdrag så mycket hon kan, då hon 
ansåg att utredningarna utgör ett så stort ingrepp i barns och föräldrars 
liv och hon gjorde i princip bara begåvningsutredningar när det var 
fråga om att barnet skulle placeras i särskola. Ekbladsskolans psykolog 
var också kritisk till kvaliteten på begåvningsutredningar generellt sett 
och de krav som ställdes på henne från Resursenheten om hur lång tid 
dessa fick ta. Hon ansåg att den vanligast använda begåvnings-
utredningen inte i tillräcklig utsträckning brukar innefatta information 
om barnets historia och den sociala situationen hemma och i skolan, 
vilket hon menade krävs för att kunna tolka testresultatet (I1 psyk E).  

Själv tycker jag att det egentligen är alldeles för tunna utred-
ningar för att de ska vara vettiga. Jag tycker att man skulle göra 
bredare utredningar där man tar in mer hur barnet mår och 
överhuvudtaget den sociala situationen, men det finns det inte 
utrymme för. (I1 psyk E)  

I situationer då olika parter har skilda synsätt menade psykologen att 
hon försöker vara ”lojal mot barnet” (I1) och uttrycker därmed på lik-
nande sätt som Ekbladsskolans skolsköterska en syn på sig själv som en 
slags företrädare för barnets intressen i förhållande till andra parter.  

Omgivningens förväntningar  

Främst från lärare (men också från rektorer, barn- och ungdoms-
psykiatri och socialtjänst) upplevde Ekbladsskolans psykolog starka 
önskemål om att hon skulle göra fler utredningar. Oftast är det 
begåvningsutredningar som efterfrågas från lärarna: 

Sedan har jag jättestora krav från rektorerna och lärarna, där är 
det ju utredningar som de tjatar om, de vill ha olika elever ut-
redda. Ofta vill de ha fler elever utredda än jag tycker ska ut-
redas. (I2 psyk E) 

Vissa arbetslag, menade hon, använder henne för att ”få bort barn som 
inte passar”. På Ekbladsskolan (liksom på Ilonskolan) fanns en så kallad 
”samundervisningsklass”, en undervisningsgrupp mittemellan vanlig 
grundskola och särskola. Detta menade psykologen tvingar fram fler 
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begåvningsutredningar genom att lärarna ”höjer ribban för vad man ska 
klara av inom grundskolan” (I2).  

Sedan är det också jättesvårt i de arbetslag där jag upplever att 
man ser olika sorters barn. Barn som passar här och barn som 
inte passar här. Och de där barnen som inte passar ska jag hjälpa 
till att få bort. Det är i alla välmening. De tycker synd om 
barnet, att de mår dåligt här. Och jag vill försöka få dem att för-
stå att det finns ingen annanstans där det skulle vara bättre för 
det här barnet. Det är här vi måste jobba med det. De kan bli 
oerhört kränkta och tycker att de ska vara terapeuter och sådär, 
men det är inte så jag menar. Men skolan är för alla. Och när vi 
inte är överens om den grundsynen då får vi stora problem att 
samarbeta. (I1 psyk E)  

Från lärare och föräldrar upplevde psykologen även önskemål om att 
hon skulle ha enskilda samtal med elever (I1). Från Resursenheten upp-
levde hon det dock som en ”viktig kod” att hon som skolpsykolog inte 
skulle ha enskilda stödkontakter (I2).  

Arbetets tid och geografi  

Varken Ekbladsskolans eller Ilonskolans psykolog hade något eget rum 
på skolan (vilket Ekbladsskolans psykolog dock själv önskade). På 
grund av att dagboksanteckningarna från Ekbladsskolans psykolog var 
bristfälligt ifyllda, har dessa inte kunnat sammanställas kvantitativt. Av 
samma anledning finns ett begränsat antal illustrerande dagar till ett 
tidsdiagram. För psykologen har därför ett undantag gjorts från regeln, 
att för tidsdiagrammen inte välja dagar då elevvårdsteamet hade gemen-
samma möten. Diagrammet i bilaga 8 över psykologens arbetsdag kan 
därmed både läsas som karaktäristiskt för Ekbladsskolans psykolog och 
illustrera det regelbundet återkommande inslag som Resursenhetens 
personalmöten utgjorde för samtliga av de externt anställda i Ekblads-
skolans elevvårdsteam. 

Ekbladsskolans psykolog bedömde själv att hon lade ned ungefär 
lika mycket tid på konsultation till lärare, utredningar och olika former 
av personalmöten i sitt arbete. Enligt dagboken användes en stor del av 
arbetstiden för Ekbladsskolan/alla skolor till externa kontakter, främst 
då aktiviteter via den centrala resursenheten. Kontakter med elever och 
föräldrar var den kategori som ägnades minst tid (den illustrerade dagen 
hade hon ovanligt mycket elev-/föräldrakontakt). Den uppgift som 
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psykologen själv ansåg vara viktigast, att finnas som en tillgänglig stöd-
resurs för barnen, gavs i princip inget utrymme alls i praktiken (vilket 
hon ju också själv gav uttryck för).  

Interna och externa kontakter 

Psykologens interna kontakter bestod huvudsakligen av kontakter med 
i första hand lärare och i andra hand med elevvårdsteamet (främst kura-
torn och skolsköterskan). Liksom övriga i elevvårdsteamet hade hon 
regelbunden kontakt med lärare via de schemalagda konsultationerna (se 
avsnitt om konsultationer/möten mellan elevvårdspersonal och lärare).  

Via Resursenheten träffades psykologerna för sig samt vid gemen-
samma personalmöten tillsammans med kuratorer, skolsköterskor, skol-
läkare centralt anställda specialpedagoger och de centrala resursenheter-
nas chefer. Varje år deltog psykologen vid genomgång av ansökningar 
till olika former av specialgrupper. Hon hade också egen extern hand-
ledning. Kontakten med socialtjänsten beskrivs som sporadisk, ibland i 
form av samverkansträffar tillsammans med barn- och ungdoms-
psykiatri och Resursenheten. Psykologen deltog också tillsammans med 
kuratorer och andra psykologer i kommunen i samverkansträffar med 
enbart Barn- och ungdomspsykiatrin, via Resursenheten (intervju 1 
Ekbladsskolans psykolog). I några fall hade psykologen haft kontakt 
med kyrkan kring stöd till enskilda elever (I1, I3 psyk E).  

Kontakten med eleverna 

De elevkontakter psykologen hade skedde främst via utredningsarbete 
(i synnerhet begåvningstest) och i samband med elevvårdskonferenser. 
Kontakt med eleverna fick hon i princip enbart via lärare. Bland de 
yngre barnen handlar frågorna enligt psykologen ofta om omsorgs-
problematik medan frågorna för de äldre eleverna är mer relaterade till 
skolarbetet. Ekbladsskolans psykolog kom i huvudsak i kontakt med 
pojkar. Hon uppgav att problemen kan vara av två slag, antingen fråge-
tecken kring begåvningen eller utagerande beteende. I ärenden med 
utagerande pojkar är  det vanligt att olika parter har mycket olika syn 
på problemen och orsakerna till dem, menade hon: 
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…det är mycket utagerande, svårhanterliga, svårstyrda pojkar. 
Där ofta skolan och föräldrarna har väldigt olika syn på barnen, 
hur de är och orsaken till problemen. Där hamnar jag i en jätte-
svår sits alltid. (I1 psyk E)  

För flickorna handlar problemen enligt psykologen ofta om kamrat-
relaterad problematik, ”mobbning och intriger” eller begåvningsfrågor. 
Många elever vill, menade psykologen, träffa henne mer - vilket hon 
dock ansåg sig tvungen att säga nej till (I3).  

Sammanfattning med kommentarer 

Psykologens arbetsuppgifter vid Ekbladsskolan bestod främst av utred-
ningar och konsultationer med lärare, vilket också framkommit i tidi-
gare studier (Grundberg, Rask & Strandell 1985, Rydell 1988). Upp-
giften att utreda kunde också färga av sig på konsultationerna till lärare, 
till exempel genom att dessa användes till att diskutera testresultat eller 
till att argumentera för att en elev behöver utredas. 

De psykologer som de båda skolorna hade tillgång till arbetade dock 
med lite olika uppgifter. Ekbladsskolans psykolog gav i intervjuer ut-
tryck för att olikheterna var stora psykologer emellan och att hon inte 
kände någon direkt samhörighet med andra psykologer i kommunen. 
På detta sätt framstår det som att skolpsykologen delvis själv kan sätta 
agendan för sitt arbete, utifrån den psykologiska inriktning de före-
träder och de arbetsmetoder de använder sig av. Samtidigt är det tydligt 
att även skolpsykologens arbete till stora delar styrs av omgivande för-
väntningar och krav.  

Från lärare och i vissa fall från rektorer fanns vid båda skolorna en 
stark efterfrågan på utredningar från psykologerna, vilket tyder på att 
lärare generellt sett tycks sätta en stor tilltro till psykologiska tester (jfr 
Guvå 2001). Den uppmärksamhet som framförallt så kallade neuro-
psykiatriska diagnoser har fått det senaste decenniet, har sannolikt lett 
till en högre grad av diagnostänkande kring elevernas problem och 
därmed skapat ett tryck från både föräldrar och lärare om att få barn 
utredda. Dessa diagnoser kan också vara eller upplevas som den enda 
möjligheten att få extra stödresurser i det vardagliga arbetet. Att utred-
ningar kan efterfrågas för att få extra stödresurser i form av assistent 
eller särskild undervisningsgrupp, tas upp av både Ilonskolans rektor 
och Ekbladsskolans psykolog.  
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Förekomsten av en så kallad ”samundervisningsklass”104 på skolan 
menade Ekbladsskolans psykolog bidrog till en ökad sortering av 
eleverna genom begåvningsutredningar. Hon var kritisk till att elever 
skiljdes ut från den ordinarie undervisningen och ansåg att begåvnings-
utredningarna ofta var alltför tunna för att kunna ge ett adekvat under-
lag för tolkning samt att de utgjorde ett stort ingrepp i barnens liv. 
Ekbladsskolans psykolog önskade själv ha mer enskilda stödkontakter 
med elever, en uppgift som hon själv ansåg som mycket viktig men som 
hon inte utförde alls. 

Guvå (2001) menar att skolpsykologen i dagens målstyrda skola till-
delas en roll i de fall skolans personal anser att de behöver denna resurs. 
Fallstudierna tyder på att den roll som psykologen tilldelas i skolan ofta 
handlar om att sortera vilka elever som ska få del av särskilda stöd-
resurser eller gå i särskilda undervisningsgrupper, även om hon själv ger 
uttryck för att hon försöker hålla den uppgiften ifrån sig. Från Resurs-
enheten hade psykologen tydliga förväntningar på sig att arbeta kon-
sultativt gentemot lärarna, vilket hon också själv ansåg vara en viktig 
uppgift. Denna ”läranderoll” i förhållande till lärarna menar Guvå att 
skolpsykologerna alltmer har kommit att se som sin uppgift. Problem 
uppstår i samarbetet när lärarna inte tar den förväntade konsultand-
rollen utan vill lämna över ansvaret för problemet.  

Det framstår som tämligen oklart vem som egentligen satte ramarna 
för psykologens arbete vid Ekbladsskolan; rektor (som formellt sett gav 
uppdraget), chefen för den externa resursenheten (arbetsgivaren), 
lärarna eller psykologen själv. Ekbladsskolans psykolog ger själv ut-
tryck för svårigheter med hur hon skulle förhålla sig när de olika 
aktörerna har olika synsätt i ett ärende. 

                                                     
104  Undervisningsgrupp konstruerad för att inkludera både särskole- och grundskole-

elever. Se Blom 2004 för en studie av dessa undervisningsgrupper i Stockholm stad. 
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Samordnaren 

Normgivare och översättare  
av centrala styrdokument 

Ilonskolans samordnare hade själv en aktiv roll när det gällde att for-
mulera riktlinjer för elevvårdsarbetet för skolan och i att kontrollera 
att dessa följdes. Lärarna förväntades till exempel gå via samordnaren 
innan ett ärende togs upp i elevvårdsteamet. Samordnarens roll var då 
att se till att lärarna gjort det som de förväntades göra enligt rikt-
linjerna, innan teamet kopplas in. I arbetet med att skapa en struktur 
kring elevvårdens organisering vid skolan uppgav han att han använde 
sig av de olika styrdokument som finns för skolans verksamhet, såsom 
läroplaner och den lokala skolplanen (I1, I2 sam105 I). På detta sätt kan 
samordnaren, utifrån sin egen beskrivning, uppfattas som en statens/ 
kommunens förlängda arm, med uppgift att se till att regler och rikt-
linjer följs.  

Arbetsuppgifter och teknologier 

Samordnaren hade en bakgrund som lärare med olika vidare-
utbildningar i bland annat familje- och miljöterapi. I sitt arbete använde 
han sig framförallt av pedagogiska, familjeterapeutiska och miljö-
terapeutiska arbetsmodeller. Han undervisade på en del av sin tjänst i 
en liten undervisningsgrupp på skolan och ansvarade på den andra 
delen för samordningen av elevvårdsarbetet i de senare skolåren, ett 
skräddarsytt uppdrag från rektor. Rollen som samordnare innebar 
bland annat att; leda elevvårdsteamets möten för eleverna i skolår 7-9, 
ha en överblick över alla elever i behov av särskilt stöd samt arbeta 
fram underlag till ansökningar om extra resurser hos den centrala 
resursenheten i kommunen (I1 sam I).  

Samordnaren fanns tillgänglig för konsultation till lärarna och 
kunde kallas vid behov till den så kallade ”elevpratstiden” som arbets-
lagen förväntades ha en gång i veckan samt till respektive arbetslags 

                                                     
105  samordnaren 
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konferenser. Han deltog också vid klasskonferenser som hölls en gång per 
termin, då alla undervisande lärare diskuterade enskilda elever (I1 sam I).  

Samordnaren kunde gå in som en slags rollmodell i det konkreta 
arbetet runt eleverna med syftet att ge lärarna verktyg att klara situa-
tionen själva i nästa steg: 

De kommer och ber mig om hjälp, nu har det här hänt med den 
här eleven, kan du vara med? Och första gången kanske det är så 
– för det sker inte bara en gång med de här eleverna utan det sker 
vid flera tillfällen – att jag håller i själva delen och då utgår jag från 
någon metod så i samtalet med den här eleven. Och nästa gång 
kanske läraren går in mer. Och det här gör jag ju upp med läraren. 
Sedan så tar läraren över själv och så kliver jag ur. (I1 sam I)  

Samordnarens egen presentation av sin roll för eleverna brukar vara att 
han hjälper elever som har svårt att klara av skolgången och hjälper 
lärare att hitta sätt att hjälpa elever (I sam 1).  

Att ge lärarna nya redskap och ”vara bollplank” 

Ilonskolans samordnare såg det som sin viktigaste uppgift att ”vara 
bollplank” gentemot lärarna men även mot övriga i elevvårdsteamet. 
Att ge lärarna nya redskap - ”andra verktyg än de är vana vid” framhålls 
som en central uppgift för samordnaren (I1 sam I). Detta innebär att 
lärarna också är föremål för ett förändringsarbete från samordnaren, 
som uttryckte att han också har förväntningar på lärarna:  

Så har ju jag förväntningar och krav på lärarna att de ska upp-
rätta... hitta lösningar tillsammans med elever och föräldrar/…/ 
Ja, och se eleven i skolan, göra de här småsakerna som är så 
viktiga för en del elever. Möta dem kanske på morgonen och 
säga hej. Ha ett lugnt samtal med dem. Och vara en länk mellan 
hemmet. Inte bara konstatera att han inte är här och sen inte 
göra någonting. Ibland så känns det som att det är skönt att han 
har lämnat klassrummet, eleven. Istället för att försöka hitta 
lösningar på att de ska komma tillbaka. (I2 sam I)  

Samtidigt som samordnaren beskrev sin främsta uppgift som att arbeta 
via lärarna, uppgav han att han prioriterar tillgängligheten för eleverna 
högt (I1).  
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Omgivningens förväntningar 

Likt psykologen beskriver samordnaren det som problematiskt med 
lärare som ”vill bli av med problemet” vilket hamnar i konflikt med 
hans egna förväntningar på lärarna. Från föräldrar upplevde samord-
naren förväntningar på att få konkret stöd, såsom extra resurspersoner 
eller liten undervisningsgrupp. Rektor ”borde” ha förväntningar 
menade han men dessa upplevdes som otydliga (I2 sam I). 

Arbetets tid och geografi  

De av samordnaren dagboksförda veckorna106 var speciella på det sättet 
att ansökningar om elevstöd skulle lämnas in för hösten, vilket innebar 
att mer tid gick åt till administrativt arbete än annars. I övrigt be-
dömdes dagarna som mycket typiska. Aktiviteter som varit svåra att 
dokumentera var enligt samordnaren ”när jag rör mig i korridoren”, 
kortare möten med elever (I2 sam I). I bilaga 9 illustreras en vanlig 
arbetsdag för samordnaren.  

Samordnarens roll framträder som en fältarbetares i den be-
märkelsen att han vistas mycket i de geografiska utrymmen där 
eleverna tillbringar sin vardag; i klassrum, korridorer och på fritids-
gården. Av dagboken framgår att den största andelen tid ägnades åt 
kontakter med andra yrkeskategorier på skolan, främst lärare genom 
enskilda kontakter eller möten med hela arbetslag. Samordnaren hade 
även en hel del externa kontakter (se nedan).  

Interna och externa kontakter 

Det närmaste nätverket på skolan bestod enligt samordnaren av elev-
vårdsteamet, främst rektor och kurator samt all undervisande personal 
(I1). Kontakter med elevvårdsteamet skedde enligt dagboks-
anteckningarna huvudsakligen genom elevvårdsteamets gruppmöten 
och vissa enskilda kontakter med skolledning och kurator.  

Under de dagboksförda dagarna bestod samordnarens externa kon-
takter huvudsakligen av specialpedagoger från den centrala resurs-
enheten. Han fungerade samordnande för det specialpedagogiska stödet, 

                                                     
106  Sammanlagt åtta dagar, en utesluten då elevstödsamordnaren åkt med eleverna på en skidresa 
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hade kontakt med olika specialiserade pedagoger från den centrala 
resursenheten; ”ordnar med möten och ser till att de får rätt underlag 
och vet vad de ska göra för något”. Utöver den kontakt med socialtjänst 
och polis som skedde via de regelbundna gemensamma mötena, hade 
samordnaren även kontakt med socialtjänsten i enskilda elevärenden, 
vilket han också hade med barn- och ungdomspsykiatrin (I1 sam I).  

Elevkontakter 

Samordnaren uppskattade att han använder två-tre timmar i veckan till 
elevkontakter, utöver undervisningen. Han beskrev sig själv som ”en 
känd person hos eleverna” som ofta söker upp honom ”för att prata om 
saker och ting” (I1 sam I). De flesta elever som söker upp honom har 
frågor med anknytning till skolan, frågor som ofta inkluderar rela-
tionen till läraren: 

Ip: /…/till mig har de kommit och vill ha hjälp med skolarbetet, 
hjälp när läraren och eleven inte kommer överens, eller de vill 
byta lärare. 

Å: Är det ofta så att det är i förhållande till lärarna som de vill ha 
stöd från dig? 

Ip: Ja oftast, skolarbetet i förhållande till lärare ...   (I2 sam I)  

Samordnaren uppger att han åtminstone tidigare upplevt att eleverna 
sett honom som ”den som varit på deras sida”. Svaret visar på en 
osäkerhet i denna fråga, vilket också illustreras i de två elevintervjuer 
som gjordes på Ilonskolan, där en elev ger uttryck för besvikelse över 
(förväntat) uteblivet stöd från samordnaren och en annan beskriver 
honom som en ”spion”. Det senare kan sannolikt förklaras av att sam-
ordnaren rörde sig en hel del bland eleverna i korridorer och rast-
utrymmen. Han brukade även hålla koll på olika internetsidor som 
eleverna brukade använda, för att se till att de inte användes på krän-
kande sätt. Det framgick av observationerna på skolan att samordnaren 
också hade ”källor” – elever som berättade för honom om saker som 
var ”på gång”, vilka måste ”skyddas” (”man golar ju inte”) (obs möte 2 
EVT107 , Ilonskolan).  Pojkar kommer enligt samordnaren oftare med 
sådan information om saker som har gjorts eller är på gång (”skvaller”), 
                                                     
107  Observationsanteckningar från gruppmöte 2 elevvårdsteamet 
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medan flickor i större utsträckning söker stöd utifrån sin egen situation 
”att de har en morsa som super eller min före detta har utnyttjat mig 
sexuellt ” (I1 sam I). 

Sammanfattning med kommentarer 

Ilonskolans samordnare hade ett skräddarsytt uppdrag och hans roll 
kan därmed antas vara ganska specifik. Den i huvudsak pedagogiska 
inriktningen på arbetet gör att hans roll närmast kan liknas vid en 
specialpedagogs. Hans arbete riktade sig främst mot lärarna i syfte att ge 
dem nya redskap i elevvårdsarbetet och han gick även in i det praktiska 
arbetet kring eleverna som en slags rollmodell. En svårighet i arbetet var 
att hans inställning till sitt uppdrag kunde krocka med lärarnas för-
väntningar på att kunna ”lämna över problemet” till honom.  

En andra central uppgift för samordnaren var att han, enligt de rikt-
linjer som han själv varit med och utarbetat, skulle avgöra när ett 
ärende fick tas upp i elevvårdsteamet. I och med denna roll och upp-
giften att hantera ansökningar om extra resurser, blev han också en 
slags ”grindvakt” och således en nyckelperson för såväl elevvårdsteamets 
som den centrala resursenhetens resurser.  

Samordnaren rörde sig mycket i klassrum, korridorer och fritids-
gård och framstår därmed också som en slags fältarbetare. I denna roll var 
han också enligt honom själv en person som eleverna ofta vände sig till 
som en person ”på deras sida”, i första hand med frågor som rörde skol-
arbetet och relationen till lärarna. Samtidigt ger samordnaren själv och 
de intervjuade eleverna på skolan uttryck för att detta förtroende var 
rubbat. Den terminologi som används av både skolpersonal och elever 
(som att samordnaren ses som en ”spion”, att vissa elever utgör värde-
fulla ”källor” som måste ”skyddas”) ger ett intryck av en laddad relation 
mellan parternas (skilda) världar som påminner om fängelset eller andra 
tvångsinstitutioner.   
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Skolledningen 

Ledningens konstellation vid skolorna 

Vid Ilonskolan fanns två biträdande rektorer, varav den ena hade ett ut-
talat ledningsansvar för elevvården när det gällde elever i förskoleklass 
till skolår 6 och skötte detta arbete självständigt i förhållande till 
rektor.108 Det fanns på Ilonskolan också en biträdande rektor på halvtid 
för de senare skolåren (7-9), som enligt denne själv ansvarade för 
mycket av kontakterna med lärare och föräldrar. Dessutom hade sam-
ordnaren en ledande roll i elevvårdsarbetet kring de senare skolåren och 
ett nära samarbete med rektor. Det ansvar och de uppgifter som den 
biträdande rektorn (med ansvar för förskoleklass till skolår 6) och sam-
ordnaren hade, innebar en sammanlänkning av skolledningen och elev-
vårdsteamet.  

Vid Ekbladsskolan bildade rektor tillsammans med verksamhetsledare 
(lärare) från arbetslagen en ledningsgrupp för skolan. Elevvårdsteamet 
var inte representerat i skolans ledning på Ekbladsskolan. Studie- och 
yrkesvägledaren satt visserligen tillfälligt med i ledningsgruppen men 
inte som representant för elevvårdsteamet. Det var inte heller någon av 
de övriga i elevvårdsteamet som hade någon informell ledarroll (utifrån 
mina bedömningar från observationer av möten och dylikt).  

”100 procent ekonomi”  

Ingen av rektorerna såg sig som ”drivande” eller ”aktivt delaktig” i 
elevvårdsteamet, utan som ”den som ska se till att det finns förutsätt-
ningar och resurser” (I2, rek I; I rek E). Samtidigt uppgav de att de 
hellre skulle vilja ägna mer tid åt värdegrundsarbete, elevvårds-
diskussioner och pedagogiskt ledarskap.  

Jag skulle önska att jag kunde lägga ned mer tid på rena diskus-
sioner kring de olika eleverna, antingen med det team som finns 

                                                     
108  Detta innebar bland annat att hon hade hand om frågor kring personal och elever, 

satt med vid olika former av möten med den pedagogiska personalen, ledde elev-
vårdsteamets möten och elevvårdskonferenser för de yngre eleverna samt träffade 
elevrådet. 
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kring elevvården eller med de mentorer som finns. Alltså en 
pedagogisk elevvårdsdiskussion kring de elever som har det 
tungt. Och där räcker inte min tid till. Enligt mitt sätt att se på 
det, vad jag måste prioritera. (I rek E)  

Från båda rektorerna speglas i intervjuerna en upplevelse av en nöd-
vändig prioritering av de uppgifter som handlade om verksamhetens 
ekonomi. Rektorn på Ilonskolan beskrev sina arbetsuppgifter som be-
stående av ”100 procent ekonomi”, varav största delen handlar om ”att 
försöka ta reda på vart pengarna tar vägen och ha en dialog med min 
förvaltning om det” men också om ”omvärldsbevakning och marknads-
föring” .109 Enligt rektorn hade skolan till exempel på grund av svik-
tande elevunderlag skapat så kallade ”profilklasser” för att locka fler 
elever till skolan. Ilonskolans rektor var vanligtvis som mest tre dagar i 
veckan på skolan, annan tid gick åt till utbildningar, förvaltningsträffar, 
chefsmöten och liknande. Den tid han var på skolan gick enligt honom 
själv åt till ”akuta samtal”, ”allt från elever och lärare som far illa till 
gem-räkning”. Rektorn brukade sitta med på elevvårdsteamets möten 
och elevvårdskonferenser för de senare stadierna (en timme i veckan), 
han höll i föräldrarådet och träffade elevrådets representanter en gång i 
månaden (I1 rek I).  

Även Ekbladsskolans rektor såg det som sin viktigaste uppgift att ta 
beslut som påverkade verksamhetens ekonomi eller verksamhet (I rek 
I). Som ensam chef hade han förstås än mindre tid över till andra upp-
gifter. Under den tid fallstudien genomfördes hände det flera gånger att 
elevvårdskonferenser hölls utan rektor och att han kom sent eller gick 
tidigt under elevvårdteamets möten, då han bokat in andra möten på 
samma tid (observationsanteckningar).  

Vid båda skolorna uttryckte rektorerna missnöje med bristande 
kontrollmöjligheter över tillgången till och användningen av elevvårds-
resurserna. Ekbladsskolans rektor ansåg att det faktum att elevvårds-
personalen tillhörde Resursenheten hindrade honom från att kunna 
prioritera mellan olika typer av resurser (I rek E). Ilonskolans rektor 
menade att systemet med att särskilda stödresurser knyts till enskilda 

                                                     
109  Ett annat exempel  på vad ”100 procent ekonomi” kan betyda gavs vid en av mina 

intervjuer med rektorn, under vilken han mottog ett telefonsamtal angående en 
obetald faktura och fick ett besök från vaktmästaren med frågan hur många pennor 
som skulle beställas...  
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elever leder till att fler elever utreds för att få tillgång till de av Resurs-
enheten kontrollerade resurserna:  

Det betyder ju nästan att vi ska låta någon misslyckas riktigt or-
dentligt för att vi ska få ett fall. Jag skulle vara mycket gladare 
om vi inte hade några fall (I1 rek I) 

Ilonskolans rektor hade i dialog med Resursenheten arbetat för att 
skolan istället skulle få en summa pengar att själva förfoga över för att 
få en större möjlighet att arbeta förebyggande.  

Efterfrågat ledarskap  

Rektorerna har inte intervjuats om vilka förväntningar som de själva 
upplevde från andra. Det material som redovisas här gäller andras be-
skrivningar av sina förväntningar på rektor.  

Från elevvårdsteamet vid Ekbladsskolan uttrycktes en frustration 
över att rektor inte var tillräckligt delaktig i elevvårdsarbetet, att han 
var otillgänglig och inte med på elevvårdsteamets möten eller elev-
vårdskonferenser i den utsträckning som de önskade. Avsaknaden av 
rektors ledning i elevvårdsarbetet innebar enligt skolsköterskan att 
elevvårdsarbetet inte fungerade som det skulle och att elevvårds-
personalen fick ta ”stryk” för detta:  

Han har inga idéer om mobbning… han leder inte på något sätt. 
Det känns som man bara fladdrar omkring. Då känner jag så att 
vi i elevvården får stryk på grund av det. För då fokuserar man 
på att det är elevvården inte fungerar. (I1 sks E)  

Som tidigare nämnts efterlyste kuratorerna vid båda skolorna en större 
tydlighet från rektor om vad de förväntas göra. Från Ekbladsskolans 
elevvårdsteam och från Ilonskolans samordnare uttrycktes önskemål 
om mer stöd från rektorerna i arbetet i förhållande till lärarna: 

När jag pratar med lärare ute så har jag ju haft en idé om elev-
vården, som jag har beskrivit tidigare. Jag har ju hävdat under ett 
års tid att jag behöver mycket stöd av en skolledare för att driva 
frågorna vidare. Jag känner att jag inte har den statusen, den 
auktoriteten som en skolledare har för att driva vissa 
frågor./…/Och jag har inte fått det stödet som jag har velat ha. 
Och då har jag fastnat i mitt arbete. (I2 sam E)  
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Det ledarskap som rektorerna utövade tycktes alltså, i synnerhet vid 
Ekbladsskolan, kontrastera mot de förväntningar som fanns från elev-
vårdsteamen på rektors ledaransvar. 

Interna och externa kontakter 

På Ilonskolan fanns två överlappande elevvårdsstrukturer, ett för de 
yngre eleverna och ett för de äldre. Ilonskolans rektor hade enligt 
honom själv mest kontakt med den biträdande rektor som ansvarade 
för de senare stadierna, samordnaren, lärare och kanslist. Kontakten 
med elevvårdsteamet skedde därmed främst via samordnaren och 
genom deltagandet i elevvårdsteamets gruppmöten och elevvårds-
konferenser. Den biträdande rektor som ansvarade för Ilonskolans tidi-
gare stadier uppgav att hon främst hade kontakt med kuratorn, skol-
sköterskan, kanslisten, arbetslagens ledare och personalen i de små 
undervisningsgrupperna (I bitr rek110 I). Utanför skolan utgjordes det 
närmaste nätverket för Ilonskolans rektor enligt honom själv av per-
soner från kommunens förvaltning samt Resursenhetens chef (I1 rek I). 

Ekbladsskolans rektor uppgav att han hade mest kontakt med 
ledningsgruppen och den administrativa personalen, därefter med elev-
vårdsteamet (som inte var representerade i ledningsgruppen). Som när-
maste externa nätverk nämndes andra rektorskollegor, en av Resurs-
enhetens chefer, ett nätverk av andra skolor och en personlig handledare.  

Man kan notera att rektorernas närmaste externa nätverk att döma av 
intervjusvaren ser ganska olika ut, kanske beroende på olikheter i 
ansvarsfördelning, omgivande förutsättningar (såsom ekonomisk situa-
tion i skolan och kommunen) och ledningens konstellation på 
skolorna. Som det framstår av intervjumaterialet hade inte rektorerna 
på dessa skolor någon central roll i samverkan med andra myndigheter 
och verksamhet som inte hade direkt koppling till ledarskapet och/eller 
det ekonomiska ansvaret för verksamheten. Ilonskolans rektor nämner 
samarbetet med socialtjänsten som en ”frustrerande företeelse”. Det 
saknades ett samarbete med socialtjänsten på ledningsnivå. Att många 
av elevernas problem är svårare än vad man inom skolan är kompetent 
att klara av ansåg han vara det svåraste i rollen som ansvarig för elev-
vården på skolan (I1 rek I). Då inga närmare frågor om rektorernas 
externa nätverk har ställts och dessa inte har undersökts på något annat 
                                                     
110  biträdande rektor 
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sätt än via intervjuerna, bör dock inga slutsatser dras utifrån hur dessa 
kontakter beskrivs.  

Sammanfattning med kommentarer 

Av intervjuerna framgår att rektorerna vid fallstudiernas skolor ansåg 
sina främsta uppgifter vara att hantera frågor av ekonomisk och organi-
satorisk karaktär och de såg inte sig själva som drivande personer i 
elevvårdsarbetet på skolan. Resultatet bekräftar tidigare studier som 
visat att rektorernas arbete domineras av uppgifter som rör ekonomi, 
organisation och administration (Nestor 1995). Samtidigt uttryckte 
båda att detta var en prioritering de kände sig tvingade att göra och att 
de egentligen skulle vilja ägna mer tid än vad de gjorde åt värdegrunds-
arbete, pedagogisk ledning och elevvårdsdiskussioner (jfr Nytell 1995). 
De gav också uttryck för att de inte hade den kontroll över verksam-
hetens resurser som de skulle önska (jfr Löfqvist 1999).  

Från elevvårdspersonalen på de studerade skolorna efterlystes en 
större tydlighet och delaktighet från rektor i elevvårdsarbetet, i synner-
het när det gällde problem som ansågs knutna till skolans organisation 
och lärarnas elevvårdsarbete. På liknande sätt skriver elevvårds-
utredningens författare att rektors engagemang kan påverka vilken 
status och möjlighet till inflytande som den särskilda elevvården får 
(SOU 2000:19).  

Resultatet bekräftar således tidigare forskning om rektorsrollen i ett 
korstryck av motstridiga förväntningar, där styrning av den peda-
gogiska och elevvårdande verksamhetens innehåll ofta får stå tillbaka 
för uppgifter som handlar om ekonomi och administration.  

Något om lärarna 
Lärarnas perspektiv har inte legat inom ramen för avhandlingens fokus. 
Två gruppintervjuer med elevvårdsansvariga lärare (tre lärare på var-
dera skolan) har dock gjorts, samt en gruppintervju med ett arbetslag på 
Ilonskolan (fem lärare närvarade).  
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Riktlinjer och stödstrukturer 

Uppdraget för särskilt ansvariga pedagoger uppgavs på båda skolorna 
handla om att ”ligga på om åtgärdsprogram, se till att det blir gjort” och 
att ha kontakt med ledningen. Ansvaret kan också handla om att ”ha en 
helhetsbild” och att ”veta vilka blanketter som ska fyllas i” (GI ev ansv 
E, I111). Handlingsplan med arbetsordning, mallar för åtgärdsprogram 
och mobbningsplaner tas upp som exempel på särskilda riktlinjer eller 
metoder som används i elevvårdsarbetet.  

Arbetslagen nämns i samtliga intervjuer som det forum där man 
söker stöd i första hand. Ett problem som togs upp i intervjuerna på 
Ilonskolan var att omorganiseringar och arbetslagens konstellation gör 
det svårt att utnyttja dem på det sätt som är tänkt och att få arbetsro. 
Folk ”kommer och går” och arbetslagen är inte enhetliga i det avseen-
det att man undervisar samma elever. Organisationen ändras genom att 
arbetslag läggs ned eller slås ihop när elevunderlaget minskar: 

Ur gruppintervju med elevvårdsansvariga Ilonskolan: 
- …vi tycker att vi har fått en struktur på arbetslagen och så går 
det ett år och så ska vi spara pengar och nu ska vi slå ihop det här 
och ändra på arbetslagen. Man känner att man aldrig får börja 
jobba ordentligt med ett system. Det här säger vi ju alltid.  

Svårigheterna med att få till fungerande arbetslag kopplas av några 
lärare till strävan efter behöriga ämneslärare, vilket leder till att dessa 
lärare får undervisa elever från flera arbetslag. Det framgår också att 
arbetslagen kan fungera olika:  

Ur gruppintervju elevvårdsansvariga Ekbladsskolan: 
– I första hand är det ju arbetslaget. Där vi diskuterar mycket. 
Hur vi kan göra, hur kan jag… man får tips och råd av varandra 
(får medhåll av andra, min kommentar).  

– Allting startar nog där. 

– Mja, det ska ju det…  

– Det är där diskussionerna initieras, det är där man börjar prata 
om…  

– Jo det är det ju. 

                                                     
111 Gruppintervju med elevvårdsansvariga lärare på Ilonskolan respektive Ekblads-

skolan. 
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– … sånt som inte fungerar och så.  

– Sedan är det ju lite olika i olika arbetslag hur mycket man 
känner att man…  

– Jo det är det ju.  

När arbetslagets resurser upplevs som uttömda, vände de elev-
vårdsansvariga på Ilonskolan sig i första hand till den biträdande 
rektorn och därefter till kurator eller skolsköterskan. På Ekbladsskolan 
nämndes speciallärare och specialpedagoger eller konsultation med 
kuratorn och psykologen som nästa steg, där det senare beskrivs som 
mycket givande: 

Ur gruppintervju elevvårdsansvariga Ekbladsskolan: 
– Sedan är det ju elevvårdsteamet. Att kunna ta kontakt med 

och få konsultation. Råd. Konkreta råd. Eller bara prata 
högt och komma på idéerna själv som det ibland blir. Ha 
någon att bolla med. 

– … när hela laget verkligen har chans att tillsammans med 
elevvården fördjupa sig i de enskilda barnens problem och 
förutsättningar. 

Förväntningar på elevvårdspersonalen uttrycks i termer av ”att någon 
tar tag i det” och att i viss mån kunna lämna över ansvar. Skol-
sköterskans tillgänglighet för eleverna nämns, liksom att kuratorn 
”hjälper till med det här med soc”. Bristande tillgänglighet och väntetid 
för utredningar beskrivs som upplevda problem. 

Ur gruppintervju med elevvårdsansvariga Ilonskolan: 
– Jag vill bara att någon tar tag i det, som har makten att gå 

vidare så att det händer någonting och barn kommer under 
utredning. För det är bortkastade år för barn att bara få gå 
med assistent och assistent. 

– När man väl har anmält det, gått vidare och bett att få elev-
vårdskonferens och liknande, att det inte får gå för länge då 
och då ska jag känna lite att nu har jag lagt över största bör-
dan… det är inte längre jag som har huvudansvaret utan nu 
ska vi dela på det. De ska hjälpa mig för att ensam klarar jag 
inte av det. Nu behöver jag hjälp att ta in PBU eller ordna 
tid med kurator eller liknande.  
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Ur gruppintervju elevvårdsansvariga Ekbladsskolan: 
– Jag tycker det är lite ont om tid. För allt. För vår kurator 

jobbar ju på lite olika ställen. Så hon är inte alltid här när 
man skulle behöva. Och vår psykolog, vi har henne inte alls. 
Hon ska bara jobba på låg- och mellanstadiet. Vi har henne 
ingenting. Och skolsköterskan har ju så mycket annat också.  

Beträffande hur man ser på ansvaret i förhållande till den särskilda 
elevvårdspersonalen framträder vissa olikheter, någon beskriver det som 
att ”man ger dem ett uppdrag – vi behöver en dyslexiutredning” medan 
en annan beskriver elevvårdsteamet som ”ett bollplank”, där man 
gemensamt kommer fram till vilka insatser som ska göras (GI ev ansv E).   

På båda skolorna förekommer beskrivningar som tyder på att elev-
vårdsteamet delvis förknippas med byråkrati, särskilda regler om 
arbetsordning och blanketter. Förväntningar från elevvårdspersonalen 
beskrivs som ”tusen blanketter ifyllda på rätt sätt”, vilket förstås som 
ett sätt att få det att se bra ut utåt för att man ”inte ska hamna i trubbel 
längre fram”. När man som klassföreståndare ”vet att det krävs åt-
gärder” som man inte upplever sig ha kompetens för att utföra, kan 
man känna sig tvingad att först göra vissa uppgifter som inte upplevs 
som meningsfulla (GI arb lag112 I). ”De kan formalia och sånt där” säger 
en lärare i en mer informell intervju på Ekbladsskolan. 

Omgivningens förväntningar – ”att fixa allt” 

Förväntningar på sin egen roll upplever lärarna från det omgivande 
samhället; från föräldrar, politiker, media. Exempel på upplevda för-
väntningar är ”att barnen når sina mål”, ”att vi gör vårt jobb utan att 
klaga”, ”att hålla ordning på klassen” eller helt enkelt att ”fixa allt” (GI 
ev ansv I). Medias roll i att skapa förväntningar, att förväntningar på att 
lärarna ska arbeta med ”den sociala kompetensen” upplevs vara större 
idag än tidigare samt att föräldrar idag är mer medvetna om att de kan 
ställa krav på skolan tas också upp (GI ev ansv E, GI arb lag I).  

                                                     
112  Gruppintervju med arbetslag 
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Sammanfattning med kommentarer 

I den första delstudien betonade rektorerna arbetslagen som ett viktigt 
forum för lärarna att diskutera elevvårdsfrågor, vilket bekräftas av fall-
studierna. De intervjuade lärarna beskriver att de i första hand söker 
stöd i arbetslagen. Det framgår dock även att dessa fungerar olika bra i 
detta avseende. Arbetslagens konstellationer och upprepade om-
organiseringar beskrivs kunna skapa svårigheter för möjligheterna att 
utnyttja dem för elevvårdsfrågor. Det förefaller således vara så att andra 
organisatoriska intressen i vissa fall prioriteras framför att skapa goda 
förutsättningar för arbetslagen att hantera elevvårdsfrågor.  

I lärarintervjuerna kan man skönja olika förväntningar på elev-
vårdspersonalen. Vissa beskriver relationen till elevvårdspersonalen i 
termer av att kunna lämna över ansvar och att ge elevvårdspersonalen 
uppdrag medan andra talar mer i termer av att samråda. Det fram-
kommer också synpunkter som tyder på att elevvårdsteamet för-
knippas med särskilda blanketter och regler om arbetsordning. 
Bristande tillgänglighet och väntetid på utredningar tas upp som 
problem avseende stödet från den särskilda elevvårdspersonalen.  

Elevvårdspersonalens kontakter med 
socialtjänst och andra instanser  

Avsnittet nedan bygger på intervjuer med de båda skolornas elevvårds-
personal och observationer på skolorna. Läsaren bör ha i åtanke att 
detta innebär att det här endast är skolans perspektiv på samarbetet 
som får utrymme.  

Samarbetet med socialtjänsten 

Som framgått tidigare sköttes samarbetet med socialtjänsten runt en-
skilda individer av kuratorerna, vid Ilonskolan även av samordnaren. 
De beskriver samarbetet som beroende av enskilda handläggares in-
ställning till sekretessen, där ett gott samarbete likställs med en öppen 
dialog mellan skola, familj och socialtjänst. Samordnaren beskriver 
upplevda förväntningar på att skolan ska lösa problem som de upp-
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fattar är relaterade till elevernas hemsituation och menar att det krävs 
ett samarbete för att komma tillrätta med problemen:  

...från vår sida ser ju vi att elevens bekymmer beror på hemsitua-
tionen, medan när vi sitter med soc, så är det i en del fall, att det 
är skolan som ska lösa det... om det är en liten grupp eller extra 
stöd eller vad det är för något. Det tycker jag är rimligt men det 
måste ske i ett samarbete, annars ger det inga resul-
tat/…/Lösningen för den här eleven t ex. är inte liten grupp. 
Den kommer fortfarande att må skitdåligt och inte klara av 
skolan (I2 sam I).  

Att skolan inte får feedback, att socialtjänsten ”inte ser de brister vi ser” 
och bara ”gör utredningar och lägger ned” tas också upp som problem i 
samarbetet (samtal med kur, respektive sam Ilonskolan). 

Vid Ilonskolan fanns i och med socialtjänstens regelbundna besök 
till elevvårdsteamet en annan struktur för samarbetet än vid Ekblads-
skolan. Vid ett av de möten som observerades framfördes önskemål 
från skolan om förebyggande åtgärder från socialtjänsten. Social-
sekreterarna uttryckte sig positiva till förebyggande insatser men 
menade att nedskärningar i organisationen lett till att de ”äts upp av 
myndighetsutövning” (obs möte evt och socialsekreterare, Ilonskolan). 
Vid Ekbladsskolan rörde kuratorns samarbete enskilda individer. Ett 
planerat projekt med en utbildning för invandrarföräldrar om barn-
uppfostran och lagstiftning hade strandat på grund av organisations-
problem inom socialtjänsten (I1 kur E).  

Ingen av rektorerna nämnde socialtjänsten som tillhörande det när-
maste nätverket utanför skolan och Ilonskolans rektor var tydligt 
frustrerad över hur samarbetet fungerade. På rektorskonferenserna var 
man enligt Ilonskolans rektor eniga om att man inom skolan ”i stor 
utsträckning gör IFO:s (socialtjänstens individ- och familjeomsorg, min kommentar) 
jobb” (I1 rek I). 

I båda kommunerna fanns det enligt ledningen för de externa resurs-
enheterna ett övergripande samarbete med socialtjänsten och i Ilon-
skolans kommun även med andra instanser. I fallstudierna var resurs-
enheterna och socialtjänsten dessutom lokaliserade i samma fysiska 
byggnad. Det är tänkbart att de centrala resursenheterna kan innebära 
en förstärkning av samarbetet på ledningsnivå mellan den särskilda 
elevvården och instanser utanför skolan.  
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Samarbete med andra instanser 

Vid båda skolorna hade skolsköterskorna ett regelbundet samarbete 
med barnavårdscentralen kring överlämnande och information om nya 
elever. Vid Ilonskolan deltog polisen med viss regelbundenhet vid elev-
vårdsteamets gruppmöten på Ilonskolan. Vid ett observerat sådant 
möte, diskuterades hur man skulle hantera aktuella problem på skolan, 
bland annat vapeninnehav, droganvändning på skolan och kränkande 
behandling via Internet. Det efterfrågades även att polisen skulle delta i 
undervisningen i förebyggande syfte, vilket också inplanerades.  

På båda skolorna deltog kuratorerna, i Ekbladsskolans fall också 
psykologen och vid Ilonskolan även skolsköterskan, i övergripande 
samverkansträffar med flera olika instanser. Vid Ekbladsskolan arran-
gerades dessa träffar via den externa resursenheten. Träffarna beskrivs 
av de intervjuade som informationsträffar, kring ”vad som har hänt, 
vad som är på gång”, ”få en koll på ”läget” (I1 kur I, I3 kur E) eller 
gränsdragningsfrågor:  

Å: Vad handlar de träffarna om (mellan barn- och ungdoms-
psykiatri samt kuratorer och psykologer i Resursenheten)?  

Ip: (skratt) Alla sitter och klagar på hur mycket de har att göra 
ungefär. Det är mest att vi ska ha en kontakt. Alla pratar lite om 
vad vi har för arbetssituation och så. Då är det inte enskilda 
ärenden. För att lite se om vi kan bli lite hyfsat överens om vad 
de tar och vad vi tar. Där är vi inte överens. Men då pratar vi i 
alla fall lite om det. Vad ”BUP” tar och vad vi tar. (I1 psyk E)  

Det framgår av materialet att skolorna önskade mer kontakt med Barn- 
och ungdomspsykiatrin. Vid Ekbladsskolan försökte t.ex. skolsköterskan 
att få till stånd handledning av lärare kring enskilda elever med psykisk 
problematik. Nedanstående anteckningar illustrerar en situation där 
elevvårdsteamet var uttryckligen kritisk till Barn – och ungdoms-
psykiatrins agerande och till att skolan inte involverats i arbetet:  

Vi (kuratorn, studie- och yrkesvägledaren, samordnaren,  skol-
sköterskan, den externt anställde ”mentala tränaren” och jag) 
sitter i kuratorns rum Det framkommer att en elev har utretts av 
barn- och ungdomspsykiatrin och har fått medicinering, utan att 
skolan fått vetskap om detta. Samordnaren blir tydligt upprörd 
och man stänger dörren till kuratorns rum. Det framgår av sam-
talet att man trott att elevens kontakt med barn- och ungdoms-
psykiatrin innehöll samtalskontakt. Det blir en tung tystnad i 
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rummet. Man uttrycker upprördhet över att eleven utretts i en 
aktuell svår social situation och att skolan inte kontaktats. Några 
av de närvarande personerna tar upp flera andra exempel där 
man varit kritiska till barn- och ungdomspsykiatrins behandling. 
(Allm obs113 I) 

Ifråga om insatser från såväl polis som socialtjänsten och Barn- och 
ungdomspsykiatri, illustrerar fallstudiematerialet i flera fall känslor av 
maktlöshet och oro kring enskilda elever.  

Ur gruppintervju elevvårdsansvariga lärare, Ilonskolan:  
- Jag kan känna att vi ska tala om hur det är här och om sen den 
här eleven får hjälp så får vi aldrig nån feedback. Det kan jag 
tycka är en brist. Om det går till PBU eller något så får man 
aldrig den här feedbacken att det här var rätt och nu går det 
framåt. Det kan ju hända att barn kommer till någon annan typ 
av skolform. Det skulle vara skönt att veta att här jobbade vi 
riktigt. Att det blev rätt som vi gjorde. Inte bara att nu har man 
släppt det där som om man skulle rycka på axlarna. Det är ändå 
nåt som berör en ganska djupt just de här barnen som mår dåligt. 

Ovanstående citat från en lärare belyser en viktig aspekt av samarbetet 
mellan olika instanser – hur det utvärderas. Intervjupersonen lyfter 
fram vikten av feedback på de insatser som görs för att minska den 
osäkerhet som kan finnas hos skolpersonalen kring hur man ska agera 
kring barn som man känner oro för på olika sätt.  

Sammanfattning och kommentarer 

Den bild som ges av fallstudierna av samverkan mellan skola och social-
tjänst stämmer väl överens med tidigare studier om hur sekretessfrågor, 
brist på feed-back och organisatoriska förhållanden såsom personalom-
sättning, brist på resurser och omorganiseringar uppges innebära sam-
arbetssvårigheter mellan skola och socialtjänst (Lundgren & Persson 
2003; SOU 2001:72; Sundell & Flodin 1997), liksom att samarbetet 
mellan dessa parter är beroende av individuella relationer (SOU 2000:19). 
Ett gott samarbete förknippas med att socialtjänstens handläggare 

                                                     
113  Allmänna observationer under den tid jag tillbringat på skolan, t.ex. av informella 

möten.  
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eftersträvar en öppen dialog mellan skola, familj och socialtjänst (jfr 
Börjesson & Palmblad 2003).  

Från skolans sida uttrycks maktlöshet kring situationer då man ser 
att problem i elevernas hemsituation eller sociala situation i övrigt får 
stor betydelse för deras skolarbete och mående, där man anser sig be-
roende av insatser från andra instanser. Materialet ger flera exempel på 
känslor av maktlöshet, oro och frustration kring samarbetet med andra 
instanser runt enskilda elever. Fallstudiematerialet ger stöd åt uppfatt-
ningen att skolans externa samarbete är asymmetriskt på det sättet att 
det huvudsakligen är skolan som efterfrågar detta samarbete, vilket kan 
ses som ett hinder för en effektiv samverkan (Lundgren & Persson 
2003). Flerpartssamverkan och samverkan på en övergripande nivå 
handlade huvudsakligen om informationsträffar och gränsdragnings-
frågor. Vid Ilonskolan hade man dock regelbundna träffar med polisen, 
där det fördes diskussioner kring strategier för aktuella problem och 
förebyggande insatser. Detta kan ses som en avspegling av resultatet 
från den första delstudien, där det var mer vanligt att skolorna uppgavs 
ha ett övergripande samarbete med polisen, än med socialtjänst eller 
barn- och ungdomspsykiatri och att regelbundet samarbete med de sist-
nämnda var ovanligt.  

Resursenheterna  
Vid båda skolorna fanns det i respektive kommun en central resursen-
het som kunde bistå med olika typer av tjänster och resurser. Intervjuer 
har gjorts med resursenheternas chefer, i syfte att få en uppfattning om 
resursenheternas organisation och hur ledningen ser på deras uppdrag. 
De i fallstudierna fokuserade yrkesgrupperna som var externt anställda 
(Ilonskolans skolsköterska samt Ekbladsskolans kurator, psykolog och 
skolsköterska) har i intervjuerna också tillfrågats om vad de upplevde 
att den organisatoriska tillhörigheten hade för betydelse i deras arbete.  

Om resursenheterna  

I båda kommunerna beslutade resursenheterna om placering av barn i 
särskola och i vissa särskilda undervisningsgrupper. Skolorna kunde 
även söka resurser i form av elevassistenter, handledning/konsultation, 
utredningar eller stöd till enskilda elever och familjer. Knutna till 
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Resursenheten i Ilonskolans kommun var bland annat psykologer, 
skolhälsovårdens personal, specialpedagoger, speciallärare och tal-
pedagog.  I Ekbladsskolans kommun var även kuratorerna organiserade 
under Resursenheten.  

Chefen för Resursenheten i Ilonskolans kommun såg det att kunna 
fördela resurser efter behov som den huvudsakliga anledningen till att 
ha en central resursenhet. Den viktigaste uppgiften ansåg hon vara att 
se till att varje elev fick rätt hjälp, vilket framställs som en fråga om 
prioriteringar utifrån befintliga resurser, där elever som bedöms ha 
stora inlärningssvårigheter prioriteras. Chefen menade vidare att de 
”inte talar om vad skolorna ska göra” utan att ”skolorna ska sköta sitt 
eget elevvårdsarbete” (I re-chef Ilonskolans kommun). Samtidigt ut-
tryckte hon sig kritisk till en hög efterfrågan på utredningar. I den 
kommunala nämndens verksamhetsplan anges Resursenhetens åtagan-
den som att i första hand med sina insatser öka möjligheten för eleverna 
att nå målen genom förändrade arbetsmetoder i den egna klassen, vilket 
också förväntas minska kostnaderna (Barn- och ungdomsnämndens 
verksamhetsplan 2003). Resursenhetens chef hade regelbunden kontakt 
med alla skolledare i kommunen, från Ilonskolan hade hon närmast 
kontakt med biträdande rektor för de tidigare stadierna samt sam-
ordnaren, oftast kring frågor om resurser. En övergripande sam-
verkansgrupp med representanter från bland annat socialtjänsten, barn- 
och ungdomspsykiatri, habilitering och skola fanns, där Resursenhetens 
chef deltog.  

Resursenheten i Ekbladsskolans kommun hade ett övergripande an-
svar för barn i behov av särskilt stöd, vilket bland annat innebar ansvar 
för förvaltningsövergripande samarbete och utvecklingsarbete (Resurs-
enhetens verksamhetsbeskrivning 2003). På ledningsnivå inom Resurs-
enheten fanns enligt cheferna även ett informellt samarbete med social-
tjänsten. Resursenheten hade två chefer, en för skolhälsovårdens per-
sonal och en för psykologer, specialpedagoger och kuratorer. Anled-
ningen till uppdelningen beskrivs vara olikheter i yrkesgruppernas för-
hållande till skolan, där kuratorer, psykologer och specialpedagoger 
innehar en ”stödfunktion” i skolorna med uppdrag framförallt från 
rektorerna, medan skolhälsovården genom lagstiftningen framförallt 
arbetar mot barn och föräldrar, i en ”stabsfunktion”. Samtidigt menade 
de att rektorerna sannolikt ofta är omedvetna om sin roll som 
uppdragsgivare: 
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– /… /uppdragen idag kan komma från en lärare eller ett arbets-
lag eller någonting och rektor har inte en aning om det/…/Så 
kan man säga att vad vill du använda den här personalen till? Vill 
du verkligen att lärarna ska kunna gå och beställa en testning av 
en psykolog och så har de närmaste fem veckorna av den här 
psykologens arbetstid intecknats? 

– Eller att de ska sitta och skriva protokoll, att rektor förväntar 
sig att de ska sitta och skriva protokoll efter varje elevvårds-
konferens. Och så förstår man inte sen varför inte personen 
hinner göra jobbet. (I re-chefer Ekbladsskolans kommun) 

Det framgår av citatet ovan att Resursenhetens chefer i Ekbladssskolans 
kommun också hade synpunkter på hur elevvårdspersonalens tid bäst 
skulle utnyttjas. Det fanns bland annat ett tydligt normativt innehåll om 
att elevvårdspersonalen skulle arbeta konsultativt gentemot lärarna på 
grund av omfattningen av barnunderlag i förhållande till antal tjänster:  

– Vi kan inte ha så mycket individuellt med barnen. Utan man 
måste arbeta indirekt, genom personalen. (I re-chefer Ekblads-
skolans kommun)  

Motivet för att ha en centraliserad verksamhet beskrivs av cheferna 
utifrån en rättviseaspekt och en lojalitetsaspekt. Enskilda rektorer ska 
inte kunna prioritera bort resurser för elevvårdspersonal och elevvårds-
personalen ska inte stå i beroendeställning till rektor. Ett annat argu-
ment för de centraliserade verksamheterna var att vissa av elevvårds-
personalen annars skulle lyda under flera rektorer och få en försvårad 
arbetssituation samt att det via resursenheten ges möjlighet till yrkes-
träffar och handledning i ett annars ensamt arbete. Vikten av att skol-
hälsovårdens verksamhetschef har en medicinsk kompetens betonades 
även. Resursenhetens chefer menade att den externa organisations-
tillhörigheten är mer oomtvistad för skolhälsovårdens personal gene-
rellt sett i landet, än vad den är när det gäller kuratorer och psykologer. 
Förväntade vinster med den centrala organisationen var att få en ökad 
kontinuitet bland personalen och en högre professionalitet.  

Resursenheternas betydelse för elevvårdsarbetet 

Ilonskolans rektor ansåg, som nämnts tidigare, att det befintliga systemet 
där skolan får söka resurser för enskilda elever, ledde till att elever 
utreds i större utsträckning än vad han ansåg nödvändigt. Små 
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undervisningsgrupper kan, menade han, uppfattas ”som en lockande 
lösning på det här Svarte Petter- problemet” – en möjlighet att ”bli av 
med” eleven (I1 rek I).  

…problemet är att på grund av att vi har det här systemet så ten-
derar man att utreda saker bara för att få pengar. Men jag tycker 
att i möjligaste mån ska man försöka ha eleverna kvar i sina 
klasser. (I1 rek I)  

Samtidigt menade rektorn att de troligtvis skulle kunna utnyttja 
Resursenhetens resurser mer än vad man hittills gjort, till exempel för 
handledning till lärarna. Sådana tjänster menade han att skolan inte 
skulle kunna bekosta med egna medel. När det gällde elevvårds-
personalens organisatoriska tillhörighet föredrog Ilonskolans rektor en 
extern organisering då han menade att detta möjliggjorde en mer flexi-
bel användning av resurserna och ett minskat beroende av en och 
samma person än om denna är anställd av skolan. 

Ekbladsskolans rektor var tvärtom tydlig med att han ogillade att elev-
vårdspersonalen tillhörde en extern enhet. Han menade att detta inne-
bar mindre möjligheter för honom att prioritera mellan olika resurser. 
Rektorerna använde alltså liknande argument men drog olika slutsatser 
i frågan. Om detta är ett uttryck för faktiska skillnader i rektorernas 
möjlighet att påverka vilka resurser de fick via resursenheterna eller 
bara för att ”gräset är grönare på andra sidan” förtäljer inte materialet.  
Båda rektorerna ger dock uttryck för att de vill kunna styra mer över 
vilka elevvårdsresurser de får.  

På Ekbladsskolan, där elevvårdsteamet och rektor hade svårigheter i 
samarbetet, såg skolsköterskan sin externa organisering som väldigt 
viktig för att få stöd i sin yrkesroll.  

Å: När det gäller relationen till andra här på skolan, skolpersonal 
och skolledning, påverkar din organisatoriska tillhörighet de 
relationerna tror du? 

Ip: Ja... det gör det säkert. Det känns ju lite så/…/Jag skulle 
aldrig vilja att det var så (att tillhöra skolan, min anmärkning). Då 
skulle jag känna mig helt utelämnad. Eftersom man är så ensam i 
sin yrkesgrupp också. Men det är ju en känsla jag har också efter-
som jag tycker att det fungerar så dåligt. Så känner jag att då 
skulle man ju inte ha något handlingsutrymme alls. Men det är 
klart att det kanske påverkar, man kanske är mer rädd för oss, 
att man tror att vi kommer och gör någon insyn... jag vet inte... 
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kontrollera liksom hur man jobbar... till viss del är det ju lite så. 
(I2 sks E)  

I intervjun antyds att den externa organiseringen kan bidra till att elev-
vårdsteamet kan uppfattas som hotande. Att inte tillhöra skolans 
organisation ger, menade skolsköterskan, en mer fristående ställning 
och gör det därmed lättare att ”stå på föräldrarnas och barnens sida” 
utan att behöva ”vara lojal mot chefen” (I2 sks E). Tillhörigheten till 
den externa resursenheten innebar för båda skolsköterskorna en regel-
bunden kontakt med skolsköterskekollegor vilket bidrog till att gemen-
samma program och rutiner kunde utvecklas i kommunen. Ekblads-
skolans skolsköterska hade även handledning utanför skolan.   

Ilonskolans skolsköterska menade att den externa organiseringen innebar 
större möjlighet att få fortbildning. Hennes erfarenhet av att vara an-
ställd av skolan var att möjligheten till fortbildning blev mer ojämnt 
fördelad mellan skolsköterskorna. Hon hävdade också att organise-
ringen bidrog till att skolsköterskorna i kommunen träffades oftare och 
att de därmed hade lättare att samordna skolhälsovården och utarbeta 
gemensamma rutiner för arbetet. I övrigt upplevde hon inte att det 
påverkade hennes arbete särskilt mycket eftersom hon ändå inte hade 
tid med mer än de ålagda arbetsuppgifterna En nackdel med den exter-
na organiseringen var att hon kunde ”känna sig lite utanför”, vilket hon 
dock menade var beroende av vilken status som elevvården hade på 
olika skolor (I2 sks I).  

Kuratorn vid Ekbladskolan (som var externt organiserad) hävdade att 
hon jobbade lika mycket för Resursenhetens chef som för eleverna och 
hon upplevde tydliga förväntningar på att ha en konsultativ inriktning 
på arbetet. Att rektor förväntas ge kuratorn uppdrag utan att vara chef 
kunde leda till ”konstiga situationer” menade hon. Resursenhetens chef 
hade till exempel vid något tillfälle avgränsat kuratorns arbete, då rek-
torn velat att kuratorn skulle prata med en lärare som kritiserats av 
föräldrar och elever. De regelbundna yrkesträffarna via Resursenheten 
betydde enligt kuratorn mycket för att kunna diskutera olika frågor 
och få en gemensam grundsyn (I2 kur E). Jämfört med Ilonskolans 
kurator tillbringade hon mycket mer tid till kollegiala kontakter, via 
Resursenhetens yrkesträffar och personalmöten men också genom 
telefonkontakt (dagbok, kur E). Hon menade att det externa sam-
arbetet underlättades av att träffar kunde organiseras via Resursenheten 
gemensamt för all elevvårdspersonal i kommunen. En nackdel med de 
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gemensamma träffarna upplevdes vara att de upptog mycket tid.114 
Detta diskuterades vid en observerad yrkesträff med Resursenhetens 
kuratorer, då det uttrycktes att tiden ”tas ifrån eleverna” och effektivi-
teten ifrågasattes (obs yrkesträff med kuratorer i Ekbladsskolans kom-
mun).  

Ekbladsskolans psykolog menade att det rådde en specifik ”kultur” i 
Resursenheten som inkluderade särskilda normer för arbetet:  

Å: När det gäller inriktningen och utformningen på ditt arbete, 
påverkar din organisatoriska tillhörighet tror du? 

Ip: Mm det gör den. Det blir som en kultur i Resursenheten om 
vad vi ska göra och inte göra. Man styrs av nån slags kod liksom 
där jag när jag kom som ny, inte kände till den koden, så då 
brötade jag väl på som jag tyckte. Men jag känna redan efter två 
år att jag redan är väldigt inne i det där. Mycket mer än vad jag 
kanske hade trott att jag skulle göra. (I2 psyk E)  

Den viktigaste ”koden” var enligt psykologen att hon inte skulle ha 
enskilda stödkontakter, vilket istället skulle ske via barn och ungdoms-
psykiatrin alternativt kuratorn. Hon uttryckte att hon många gånger 
önskat att hon skulle ha varit anställd under rektor istället, ”för då var 
det i alla fall en mindre som jag ska vara lojal mot” (I1, I2 psyk E): 

I vissa ärenden så drar lärarna åt ett håll, rektorn åt ett annat 
håll, föräldrarna åt ett tredje håll och min chef åt ett fjärde håll. 
(I1 psyk E)  

Personalmöten och liknande via Resursenheten tog enligt psykologen 
för mycket tid av hennes arbete115. Samtidigt upplevde hon det som 
positivt att vara ”en bland många” och att det ”alltid finns ett stöd att 
få” (I1, I2 psyk E). Den organisatoriska tillhörigheten i Resursenheten 
ansåg hon bidrar positivt till känslan av att ”vi är ett team” bland elev-
vårdspersonalen, samtidigt som den kunde innebära att skolledning och 
övrig skolpersonal såg på dem som ”dom från elevvården”: 

                                                     
114  Olika former av personalmöten och handledning via den centrala resursenheten 

upptog enligt Ekbladsskolans kurator sex till åtta timmar i veckan (vilket överens-
stämmer med dagboken).  

115  Enligt psykologen hade beräkningar gjorts som visade på att tio timmar i veckan på 
en heltidstjänst gick till sådana möten.  
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Å: När det gäller relationer till skolledning och övrig skol-
personal, hur tror du att din organisatoriska tillhörighet på-
verkar den? 

Ip: Jag tror det påverkar jättemycket. Därför att det blir någon-
slags vi och dom grej. Vi är dom från elevvården som tillhör den 
där Resursenheten. (I2 psyk E)  

Till skillnad från kuratorn så upplevde psykologen tillhörigheten till en 
grupp med andra psykologer i kommunen som en svårighet. Olikheter 
psykologerna sinsemellan gjorde det svårt att kommunicera, finna en 
gemensam grundsyn och som nyutbildad upplevde hon det som för-
virrande snarare än stöttande i skapandet av sin yrkesroll. Mycket ar-
bete gjordes dock enligt psykologen via Resursenheten för att utarbeta 
gemensamma riktlinjer för elevvårdsarbetet (I2 psyk E).  

Den beskrivning som ges ovan av den externa elevvårdspersonalen 
som en egen organisation i skolan bekräftas även av Ekbladsskolans 
studie- och yrkesvägledare, den enda i teamet som inte var externt or-
ganiserad och som hade insyn i skolans ledningsgrupp. Hon menade att 
det fanns en stark frustration på skolan över att elevvårdsteamet inte 
fanns tillgängliga på skolan i tillräcklig utsträckning. Att elevvårds-
teamet inte tillhörde något arbetslag och att relationen mellan rektor 
och teamet var dålig, påverkade elevvårdsteamets anseende på skolan 
negativt menade hon:  

Jag tror mycket beror på att de inte är med i något arbetslag alls. 
De är lite utanför. Så därför blir det så tror jag. Sedan också att 
rektor inte har något bra förhållande till de flesta i teamet så tror 
jag att det avsöndrar sig på resten av personalen också. Det känns 
när man sitter i möten och sådär. Det vibrerar i luften eller vad 
man ska säga. (I syv116 E)  

Uppdelningen av ”vi och dom” mellan elevvårdspersonalen och övrig 
skolpersonal behöver förstås inte ha med den externa organiseringen att 
göra, åtminstone inte enbart. Ekbladsskolans psykolog menade att sam-
arbetet med andra rektorer fungerade mycket bättre och Ilonskolans 
skolsköterska menade att elevvårdens status på skolan påverkade hur 
”utanför” hon kände sig.  

                                                     
116  Studie- och yrkesvägledare 
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Sammanfattning med kommentarer 

I de externa resursenheter som fallstudiernas skolor hade tillgång till 
fanns bland annat psykologer, olika typer av specialiserade pedagoger, 
skolhälsovårdens personal, och i Ekbladsskolans kommun även kura-
torer. I resursenheterna beslutades i viss mån vilken typ av resurser som 
skolorna skulle få och på vilka villkor. Ett uttalat syfte med de resurs-
enheter som fallstudiernas skolor hade tillgång till var att elevvårds-
resurserna skulle styras till bäst behövande. Ilonskolans rektor ansåg att 
det rådande systemet ledde till en ökad efterfrågan på utredningar för 
att få elever placerade i små undervisningsgrupper och tillgång till stöd-
resurser.  

Resursenheterna hade också inflytande över arbetets innehåll via 
den externt anställda elevvårdspersonalen. Graden av styrning be-
träffande arbetets innehåll framstår dock som olika vid de båda resurs-
enheterna. För den externt organiserade elevvårdspersonalen innebar 
tillhörigheten till de externa resursenheterna en regelbunden kollegial 
kontakt; genom de organiserade träffarna utarbetades gemensamma 
riktlinjer för skolhälsovården och elevvården i kommunen. Vid 
Ekbladsskolan, där i stort sett alla i elevvårdsteamet var externt organi-
serade, framstod elevvårdsteamet som en relativt fristående organisation 
i förhållande till övrig skolpersonal. Materialet tyder på att Ekblads-
skolans elevvårdsteam hade en bristande legitimitet hos skolledning och 
lärare. Kritiken från skolan handlade om bristande tillgänglighet och 
möjlighet till kontroll över elevvårdsresurserna, något som påtalats i 
samband med centraliserade resurser i tidigare studier (SOU 2000:19, 
Sjöberg Backlund 2002). Samarbetssvårigheterna mellan rektor och 
elevvårdsteamet påverkade sannolikt också elevvårdspersonalens legi-
timitet på Ekbladsskolan. Relationen mellan rektor och elevvårdsteam 
samt lärarnas upplevelse av elevvårdspersonalens tillgänglighet kan ut-
ifrån materialet antas vara nyckelfrågor för möjligheterna till samarbete 
mellan de olika aktörerna i elevvårdsarbetet, snarare än elevvårds-
personalens organisatoriska tillhörighet i sig.   
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Sammanfattande analys  

Skolsköterskan som  
elevvårdsteamets elevmottagning  

För skolsköterskans arbete finns regulativa ramar som till stora delar 
definierar hennes arbetsuppgifter; vaccinationer, hälsokontroller, hälso-
samtal och enklare sjukvårdsuppgifter utgör specifika ”teknologier” för 
skolsköterskan som får till följd att arbetets innehållsmässiga kärna 
består av många individuella elevkontakter. Dessa mer eller mindre 
styrda uppgifter bildar en slags ”script” (Barley & Tolbert 1997) d.v.s. 
regelbundna beteendemönster i skolsköterskans vardag. Hälso-
kontrollerna kan betraktas som institutionaliserade tekniker (Meyer & 
Rowan 1992/1977) då de utgör traditionella inslag i skolhälsovårdens 
arbete, även om effekterna av dessa är oklara och ifrågasatta (Bremberg 
2004). Utifrån fallstudiematerialet och den bild som framträder av tidi-
gare forskning och av yrkeskategorins historia i skolan, framstår rollen 
som stödperson till eleverna som en institutionaliserad del av skol-
sköterskornas arbete. Att skolsköterskan utför sina ålagda uppgifter 
enligt styrdokumenten och lever upp till institutionella förväntningar 
på att vara en tillgänglig stödperson, framstår som det mest centrala för 
skolsköterskans legitimitet. Uppgifter om hur skolans elever mådde 
eller upplevde skolmiljön sammanställdes inte för användning på över-
gripande nivå och de utvärderingar som förekom var relaterade till om 
skolsköterskan hunnit med planerade uppgifter och/eller genom dis-
kussioner i elevvårdsteamet.  

Skolsköterskornas arbete är framförallt fokuserat på att förbättra 
människors hälsa genom förebyggande sjukvård – en form av ”people-
changing” (Hasenfelds 1983). Ovan beskrivs skolsköterskan som elev-
vårdsteamets mottagning för elever. Med ett sådant perspektiv blir det 
även en central uppgift för skolsköterskan att bedöma när det krävs 
insatser av andra aktörer, vilket med Hasenfelds begrepp innebär 
”people-processing”, det vill säga att kategorisera vilka elever som ska 
slussas vidare, motiveras till andra kontakter eller ej. Skolsköterskorna 
såg det också som sin uppgift att fostra eleverna som framtida vård-
konsumenter till att ta ansvar för sin egen hälsa. Det uttalades som en 
policy att eleverna själva skulle ta initiativ till kontakt och formulera 
vad de behöver hjälp med. Samtidigt upplevde de att andra anledningar 
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än de uttalade kunde ligga bakom besöken. Denna policy skulle därmed 
kunna komma i konflikt med uppgiften att fånga upp problem av 
psykisk och social karaktär (som kan vara betydligt mer svåra att 
formulera) (jfr Schneider m. fl. 1995).  

Skolkuratorer med vaga konturer 

De två dominerande ”teknologierna” i kuratorernas arbete var elev-
samtal och konsultation till lärare. Dessa teknologier användes emeller-
tid också delvis av andra aktörer i elevvårdsteamet. Även uppgiften att 
stå för kontakter med det omgivande samhället, som traditionellt varit 
en betydelsefull del av kuratorns arbete, utfördes till viss del av andra. 
Till skillnad från skolsköterskor och psykologer saknar skolkuratorn 
därmed tydliga, yrkesspecifika teknologier som bara får användas av 
dem. Sjuksköterskor och psykologer är också, till skillnad från socio-
nomer, legitimerade professioner med ett lagstadgat självständigt ansvar 
för sitt arbete. Skolkuratorn är således inte bara ensam med sin utbild-
ning i skolan utan även omgärdad av ”starkare” professioner, i det av-
seendet att de är fler till antalet eller att de är legitimerade och har tyd-
ligare egna teknologier. Fallstudiematerialet visar också tecken på att 
skolkuratorerna själva uppfattade sig ha en låg status i skolan och i för-
hållande till övrig elevvårdspersonal. Forskare har påtalat rolloklarhet 
som ett problem för socialarbetare i amerikanska skolor (se Agresta 
2004). Att skolkuratorerna själva upplever sin yrkesroll som oklar när 
det gäller arbetsuppgifter och teknologi har även framkommit i en del 
mindre svenska undersökningar (Eskilen 2000; Lärarförbundet 2000,).  

Skolkuratorernas arbete är förhållandevis lite reglerat genom lag-
stiftning och andra styrdokument. Kombinationen av en svag reglering, 
oklar yrkesroll, avsaknad av en egen tydlig teknologi och låg status, kan 
antas göra skolkuratorn särskilt känslig för omgivande förväntningar i 
den direkta arbetsmiljön. Kuratorerna vid fallstudiernas skolor verkade 
i hög grad anpassa sitt arbete till omgivande förväntningar. Vilken ut-
formning kuratorns arbete får framstår dels som en fråga om kuratorns 
eget intresse och inriktning och dels vilka omgivande krafter som är 
starkast, där rektor har/får en central position men där centrala resurs-
enheter också kan få en betydelsefull roll.  
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Kampen om den skolpsykologiska teknologin  

Fallstudierna bekräftar den bild som framträder i tidigare forskning av 
en spänning mellan skolpersonalens efterfrågan på skolpsykologernas 
ursprungliga sorterande arbetsuppgifter (utredningar och tester av en-
skilda elever) och en inomprofessionell strävan att arbeta indirekt 
genom övrig skolpersonal. I materialet framträder en slags kamp om 
vem som ska bestämma över arbetets innehåll, där den externa resurs-
enheten framträder som en viktig aktör. Den uppgift som psykologen 
själv ansåg viktigast - att finnas som en tillgänglig stödresurs för eleverna - 
var så gott som obefintlig, vilket kan tolkas som att psykologen måste 
ha stöd i omgivande förväntningar hos på fältet starka parter, för att en 
uppgift ska få den nödvändiga legitimiteten. Olika utredningar och 
tester utgör för skolpsykologerna yrkesspecifika arbetsredskap, vilket 
innebär att dessa uppgifter kan tänkas vara viktiga för skolpsykologernas 
legitimitet på skolan. 

Samordnare i gränslandet 

Ilonskolans samordnare kan ses som elevvårdsteamets ”grindvakt”, en 
nyckelperson för såväl elevvårdsteamets som den centrala resurs-
enhetens resurser. På det sättet kan samordnaren sägas utgöra en slags 
gränsöverskridande personal som bevakar gränserna för elevvårds-
organisationens resurser och som omdefinierar lärares och elevers be-
skrivna verklighet till ”fall” för elevvårdsteamet. Även samordnarens 
andra roller; ”fältarbetaren” och ”rollmodellen” kan definieras som 
gränsöverskridande uppgifter, där samordnaren geografiskt befinner sig 
mitt i lärarnas och elevernas vardagsmiljö i syfte att bedriva något slags 
förändringsarbete.  

Samordnarens funktioner i elevvårdsarbetet saknades på Ekblads-
skolan, eller utfördes/påtalades åtminstone inte av de fokuserade ak-
törerna i Ekbladsskolans elevvårdsteam. Eftersom samordnaren hade en 
arbetsledande funktion, själv arbetade som lärare (i särskild under-
visningsgrupp) och ingick i elevvårdsteamet, innebar hans roll i sig 
också en sammanlänkning av olika delar i skolans organisation.  
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Könsskillnader 

Den särskilda elevvårdspersonalen på skolorna beskrev skillnader 
mellan pojkar och flickor avseende hur de kommer i kontakt med dem 
och vilka problem som brukar vara anledning till kontakten. Skol-
sköterskorna uppgav att det huvudsakligen är äldre flickor som söker 
kontakt med dem och Ilonskolans skolsköterska gav uttryck för att 
pojkarna kan ha svårare att söka stöd för annat än fysiska åkommor. 
Ekbladsskolans psykolog kom i princip bara i kontakt med pojkar och 
oftast handlade det då om begåvningsfrågor eller utagerande beteende. 
Kuratorerna upplevde att de träffade ungefär lika många pojkar som 
flickor men pojkarna kom till övervägande delen i kontakt med dem 
genom lärarna. Samordnaren beskriver att flickorna i högre grad sökte 
upp honom med problem som gällde dem själva, medan pojkar ”skvall-
rade” på andra. Materialet tyder alltså på att det finns ganska tydliga 
könsrelaterade mönster både när det gäller elevernas hjälpsökande, 
vilka problem som leder till kontakt med den särskilda elevvården och 
vem som inledningsvis definierar dessa problem.  

Otydligheter i ledningsfrågan 

Rektorerna var i liten grad involverade i elevvårdsarbetet på skolorna. 
Från elevvårdsteamen efterlystes en större delaktighet och tydlighet 
från rektorerna i elevvårdsarbetet, i synnerhet beträffande elevvårds-
personalens arbete i förhållande till lärarna. Vid båda skolorna be-
tonade rektorerna å sin sida vikten av att elevvårdsteamet skulle ge stöd 
åt lärarna i deras arbete. På detta sätt framstår den särskilda elevvården 
och skolledningen som ömsesidigt beroende av varandras handlings-
kraft i frågor som behandlar den pedagogiska verksamheten, samtidigt 
som ansvaret för denna uppgift tycks riskera att bli hängande i luften.  

Tidigare studier har visat på att skolledare ägnar lite tid till peda-
gogiskt ledarskap. Avsaknad av legitimitet från lärarna för uppgiften, 
svårigheter kopplade till att rektorerna rekryteras från den egna kåren, 
tidsbrist samt att andra krav på rektorsrollen prioriteras, har framförts 
som skäl till att rektorerna inte ägnar mer tid åt skolans pedagogiska 
verksamhet (Nestor 1995; Nytell 1995; Svedberg 2000). Samtidigt ställs 
ökade krav på kontroll över verksamheten genom rektorernas resultat-
ansvar (Nytell 1995). Mot denna bakgrund kan rektor tänkas använda 
elevvårdsteamet som ett redskap för att få en ökad kontroll och 
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inflytande över den pedagogiska verksamheten. Samordnarens roll, 
understödd av rektor, kan ses som ett exempel på en sådan tolkning, 
liksom önskemålen från Ekbladsskolans rektor att kuratorn skulle gå in 
och tala med lärare som kritiserats av elever och föräldrar. Helldin 
(1998) visar på ett liknande sätt hur specialpedagoger upplevt gräns-
dragningsproblem i förhållande till skolledningen och att de ”använts” 
av rektor i personalärenden.  

Centrala resursenheter  
– med makt att påverka? 

Externa resursenheter utgjorde en del av skolornas uppgiftsrelaterade 
omgivning (Hasenfeld 1983) vars resurser skolorna var mer eller 
mindre beroende av. Därmed innehar de också ett visst mått av makt i 
förhållande till skolorna. Med externt anställd elevvårdspersonal har 
resursenheten den organisatoriska makten över elevvårdspersonalen, 
den utbetalar deras löner, medlemmarna förväntas anpassa sig till de 
beslut som fattas av resursenheten, som även utövar olika form av kon-
troll över sina anställda (Ahrne 1994).  

Fallstudierna tyder på att resursenheterna kan få en betydelsefull 
roll då de som organisatorisk aktör skapar förväntningar på i första 
hand elevvårdspersonalens, men även på skolledningens och lärarnas, 
elevvårdsarbete. Olika former av möten mellan kollegor, organiserade 
via resursenheterna, utgör arenor för att formulera sådana förväntningar.     

Vid Ekbladsskolan framträdde en slags kamp mellan den externa 
resursenheten - via dess ledning och den externt anställda elevvårds-
personalen - rektor och lärare om vem som skulle sätta agendan för 
elevvårdsarbetet.  

En extern organisering ger å ena sidan en fristående ställning i för-
hållande till skolans övriga personal, och resursenheten utgjorde i 
Ekbladsskolans fall en slags allianspart till elevvårdspersonalen genom 
vilken de kunde försöka öka sin handlingskraft i skolans organisation. 
Att elevvårdspersonalen är externt organiserad torde på detta sätt 
kunna understödja en i förhållande till de enskilda skolorna mer själv-
ständig utformning och inriktning på arbetet (Servais 2001). Å andra 
sidan finns ett ömsesidigt beroende då resursenheterna i viss mån också 
är beroende av att deras resurser efterfrågas. På Ilonskola anlitade man 
t.ex. också en annan psykolog på resursenheten, som arbetade med 
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andra uppgifter än den psykolog som var knuten till skolan. Ett arbete 
som riktas mot skolans inre verksamhet kan också tänkas förutsätta en 
viss legitimitet och samarbete med andra aktörer i skolan. Ekblads-
skolans elevvårdsteam hade bristande legitimitet hos lärare och rektor 
vilket ledde till svårigheter för elevvårdsteamet, framförallt när det 
gällde att arbeta med frågor som rörde skolans organisation. En tolk-
ning av resultatet är att den externa organiseringen i sig varken behöver 
innebära en tillgång eller svårighet i elevvårdsarbetet, men att en alltför 
stor klyfta mellan elevvårdsteam och skolledning - likväl som ett 
beroendeförhållande – kan bli hindrande när det gäller att arbeta med 
skolans inre arbete och organisation.  

Asymmetriska samarbetsförhållanden  

Samverkan mellan olika myndigheter och verksamheter betonas ofta i 
arbetet kring barn som riskerar att fara illa. Skolan förefaller utifrån 
fallstudierna uppleva ett stort behov av kompletterande tjänster och 
samarbete med andra instanser, ett intresse som beskrivs som relativt 
ensidigt i förhållande till socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri. 
Socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri karaktäriseras enligt 
Lundgren & Persson (2003) ofta av en reaktiv verksamhetskultur där 
man på grund av ett hårt tryck mot verksamheten upplever sig tvingad 
att prioritera ”köande” fall. Författarna menar att det ojämbördiga 
partsförhållande som uppstår mellan skolan och andra myndigheter då 
det oftast är skolan som efterfrågar de andra instansernas kompetens 
och sällan det omvända utgör ett hinder för en effektiv samverkan (se 
även Danemark & Kullberg 1999). Fallstudierna tyder på att den verk-
samhetsdomän som handlar om att försöka förbättra tillvaron för barn 
som misstänks fara illa präglas av olika slags domänkonflikter. Det 
framstår som oklart vem som ska göra vad, om vad man ska samverka 
kring och inställningarna till hur samarbetet ska gå till kan vara olika 
mellan framförallt skola, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri. 
Inga konflikter framträdde i fallstudierna avseende skolornas samarbete 
med polisen, vilket kan tolkas som att det råder en relativ hög grad av 
domänkonsensus mellan dessa myndigheters verksamhetsområden och 
institutionella logiker (Grape 2006).  
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10. MÖTEN MELLAN OLIKA AKTÖRER 

 
I detta avsnitt riktas fokus mot några typer av möten där elevvårds-
frågor diskuterades mellan olika aktörer vid fallstudiernas skolor. De 
mötesformer som har studerats är för det första elevvårdsteamets 
gruppmöten, för det andra konsultationer och liknande möten mellan 
elevvårdsteamets personal och lärare, samt för det tredje elevvårds-
konferenser där föräldrar och elever samt representanter för elevvård 
och övrig skolpersonal deltar.  

På de allra flesta skolor som ingick i avhandlingens första delstudie, 
hade elevvårdsteamet regelbundna möten minst någon gång i veckan. 
De kan därmed antas utgör ett slags ”nav” i det organiserade elevvårds-
arbetet, där elevvårdsteamet kan förväntas ta upp elevvårdsfrågor på 
olika nivåer, formulera och analysera elevvårdsproblem och samordna 
insatser. Då det är elevvårdsteamens eget forum där det (enligt den för-
sta delstudiens resultat) förutom skolledningen främst ingår särskild 
elevvårdspersonal, är det också troligt att det inom ramen för dessa 
möten förs diskussioner om den särskilda elevvårdens gränser, vad de 
ska göra och inte göra, samt förväntningar på andra aktörer. Det är 
också intressant att se i vilken mån de olika yrkeskategorierna inom 
elevvårdsteamet ger uttryck för olika perspektiv och ståndpunkter i 
förhållande till varandra.  

Möten mellan den särskilda elevvårdspersonalen och lärare utgör en 
interaktion mellan representanter för två olika delar av skolans organi-
sation, vilka förväntas samarbeta i elevvårdsarbetet. I detta samman-
hang kan man tänka sig att problem runt enskilda elever kommer till 
elevvårdsteamets kännedom. Hur problem formuleras, av vilka, och 
hur dessa möten används av elevvårdspersonal respektive lärare, är 
frågor som har studerats genom observationer och i viss mån intervjuer 
med elevvårdsteamet. Det empiriska materialet kring dessa två första 
mötesformer består emellertid huvudsakligen av observationsmaterial, 
vilket innebär att aktörsperspektivet är mindre framtonande. I den mån 
intervjufrågor har ställts kring dessa forum är det i intervjuer med elev-
vårdspersonalen. Detta innebär, vilket bör poängteras, att det är 
forskarens (mitt) och i viss mån elevvårdspersonalens perspektiv som 
dominerar denna redovisning.  
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Elevvårdskonferensen är specifik i elevvårdsarbetet då den är regle-
rad i lag som ett formellt forum för beslut i elevvårdsfrågor. Dessutom 
visade avhandlingens första delstudie att både föräldrar och elever oftast 
är kallade att delta vid en elevvårdskonferens, vilket innebär att det 
också vanligtvis sker ett möte mellan dem som fattar beslut i elevvårds-
frågor och dem som direkt berörs av besluten. Elevvårdskonferensen är 
alltså ett konkret och viktigt forum för elev- och föräldrainflytande/ 
samverkan, vilket gör det angeläget att studera användningen av denna 
mötesform ur föräldrarnas och elevernas perspektiv. Intervjuer har 
gjorts med de elever och föräldrar som deltagit i tre av de fyra 
observerade elevvårdskonferenserna och berör deras upplevelse av dessa 
specifika konferenser. Elevvårdspersonalen har i intervjuerna tillfrågats 
mer generellt om sin syn på elevvårdskonferenser och vilka rutiner som 
finns kring dessa. Detta innebär att det huvudsakligen är föräldrarnas 
och elevernas perspektiv som redovisas i de konkreta exemplen på 
elevvårdskonferenser, vilket är en medvetet vald prioritering och 
avgränsning. De uppgifter från skolpersonalen som jag i vissa fall 
refererar till nedan, är antingen hämtade från de intervjuer som gjorts 
med dem (då de själva tagit upp exempel från elevvårdskonferenserna), 
från mina observationsanteckningar av skolpersonalens samtal med 
varandra eller utifrån deras svar på specifika frågor från mig kring vissa 
uppgifter (gäller den tredje elevvårdskonferensen då jag inte fick 
möjlighet att intervjua den närvarande mamman).  

Elevvårdsteamets möten 

Regler, riktlinjer och rutiner 

På båda skolorna hade elevvårdsteamen veckovisa möten, vilka 
prioriterades av elevvårdspersonalen på det sättet att samtliga med-
lemmar oftast närvarade vid dem. På Ilonskolan hölls ett gruppmöte för 
de tidigare stadierna och ett för de senare. En specialpedagog från den 
externa resursenheten, skolans speciallärare samt representanter från 
socialtjänsten och polisen besökte regelbundet elevvårdsteamets grupp-
möten på Ilonskolan. På Ekbladsskolan hölls dessa möten regelbundet 
tillsammans med verksamhetsledarna i arbetslagen.  

Till elevvårdsteamets gruppmöten kunde lärarna vid båda skolorna, 
som det kunde uttryckas, ”anmäla” ett ärende, vilket enligt riktlinjerna 
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skulle ske på särskild blankett (på Ilonskolan bifogad med dokumenta-
tion av de tidigare åtgärder som förväntades ha gjorts innan anmälan): 

Det handlar om att hela den här kedjan ska klassföreståndaren 
göra innan det kommer till elevvårdsteamet. Egentligen. Alltså 
det ska finnas en inventering av elevens situation, det ska finnas 
ett åtgärdsprogram, uppföljning av åtgärdsprogram och det ska 
finnas en anmälan till elevvårdsteamet. När de delarna är gjorda 
så tar vi upp ärendet till ”EVT” (elevvårdsteamet, min anmärkning). 
Om det inte handlar om misstankar att barnet far illa, att det är 
alkohol i hemmet, sexuellt utnyttjande eller vad det kan vara. Då 
går det direkt till EVT. (I1 sam I)  

I samtal och intervjuer med elevvårdspersonalen framgår, som i citatet 
ovan, att dessa riktlinjer sällan följs och vid de mötestillfällen som har 
observerats har det inte funnits någon sådan anmälan.  

Observerade möten 

Vid Ilonskolan observerades tre av elevvårdsteamets gruppmöten för de 
tidigare stadierna och tre för senare stadierna, varav det vid ett av de 
senare deltog två socialsekreterare och vid ett två poliser, samt en repre-
sentant för fritidsverksamheten på skolan. Vid Ekbladsskolan observera-
des fyra mötestillfällen, varav ett var ett så kallat ”öppet konsultations-
tillfälle” då inget arbetslag kom. Förutom dessa schemalagda möten har 
ett flertal mer informella mötestillfällen observerats. 

Mötenas karaktär påverkas förstås av vilka som deltar i dem. Vid det 
möte där representanter från polismyndigheten och fritidsverksam-
heten deltog, diskuterades hur man skulle hantera aktuella problem på 
skolan. På mötet med socialsekreterarna gav elevvårdsteamet informa-
tion om enskilda ärenden och efterfrågade förebyggande insatser från 
socialtjänsten. Dessa möten kan mer betraktas som samarbetsträffar 
mellan den enskilda skolan och samarbetande instanser (se ovan). De 
möten där speciallärare och specialpedagoger deltog handlade en hel del 
om tester och testresultat. På Ekbladsskolan var inga speciallärare eller 
specialpedagoger med vid något av observerade mötestillfällena, här 
stod dock psykologen för mycket information om testresultat (psyko-
logen på Ilonskolan gjorde inte utredningar). På Ilonskolan fanns både 
samordnaren, rektorn och biträdande rektorn med vid mötestillfällena 
(ibland alla samtidigt) och dessa möten hade en högre grad av struktur 
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och ledning än de på Ekbladsskolan, där rektor inte var med på något 
helt möte och ingen av de övriga i elevvårdsteamet hade någon uttalad 
eller självpåtagen ledningsfunktion.  

Tidpunkten då jag suttit med vid elevvårdsteamets möten har också 
betydelse för vad som avhandlas. På Ilonskolan färgades diskussionerna av 
att det var det tid för ansökningar om extra stödresurser för elever med 
särskilda behov till den externa resursenheten. Detta innebar sannolikt 
en större fokusering på dokumentationen kring enskilda elever, t.ex. i 
form av åtgärdsprogram, än annars. Samtidigt är detta en återkommande 
företeelse i den här skolans vardag. Situationen i elevvårdsteamet på 
Ekbladsskolan var under hela tiden för fallstudien tämligen kritisk, mest 
beroende på att samarbetet med rektorn på skolan upplevdes fungera 
dåligt. Mötestillfällena kom därför till stora delar att handla om den 
aktuella situationen och samarbetet med rektorn. Då både psykologen 
och kuratorn även hade ansvar för andra skolor (och därmed ingick i 
flera andra elevvårdsteam) synliggjordes under dessa möten en hel del 
logistikproblem då man skulle finna gemensamma mötestider.  

De observerade mötestillfällena (förutom de där polisen respektive 
socialtjänsten närvarade) karaktäriserades vid båda skolorna framförallt 
av snabba genomgångar och utbyte av information kring enskilda elever, 
samt i vissa fall kortare diskussioner om åtgärder. Informationsutbyte 
varvades med diskussioner kring rutiner, den aktuella situationen på 
skolan, kurser, resurser och dylikt. Diskussion kring hur problem skulle 
förstås var sällsynta117, ofta var förståelsen underförstådd genom att 
man beskrev olika slags omständigheter kring eleven såsom testresultat 
eller sociala förhållanden. Den bild som ges i materialet är att elevvårds-
teamets gruppmöten huvudsakligen används som ett forum för informa-
tionsutbyte och samordning samt som ett utrymme för ventilation av 
aktuella problem på skolan eller sådant som upplevs som svårigheter i 
arbetet. Nedan redovisas ett utdrag ur observationsanteckningar från 
ett av elevvårdsteamets gruppmöten vid Ilonskolan, som ett exempel på 
hur dessa elevgenomgångar kan se ut i materialet.  

Ur observationsanteckningar från elevvårdsteamets möte 1, Ilonskolan: 
Närvarande vid mötet är en specialpedagog från den externa 
resursenheten, en speciallärare, psykolog, kurator samt biträdande 
rektor för de tidigare stadierna. Mötet inleds av biträdande rektor 

                                                     
117  Sådana diskussioner kan naturligtvis ha ägt rum vid andra mötestillfällen än de 

observerade. I intervjuer med elevvårdspersonalen bekräftas dock att det är mer 
ovanligt att utrymme ges till diskussioner inom ramen för dessa möten. 
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som punktar upp en dagordning och frågar de medverkande vad 
de vill ta upp. Specialläraren nämner ”åtgärdsprogram”, ”spec-
behov” och ”diagnoser”, psykologen ”kurser” och special-
pedagogen ”rapportering om enskild elev”. Kuratorn har ingen-
ting att ta upp.  

/…/Specialläraren berättar att hon gjort ”ordkedjor” där ”vissa 
stack ut” och nämner en elev. Biträdande rektor informerar att 
eleven varit uppe på klasskonferens: ”Kanske inte spec”, ”annat 
bakom”. ”Samtal med dig kanske?” (till kuratorn). Kuratorn: 
”Mm”. Specialläraren ger information om diskussion med för-
äldrar. Biträdande rektor säger (efter att ha vänt sig till mig med 
information om ärendet) att eleven ”inte kommer att klara 
målen”. Frågar: ”Vem var det mer?” Specialläraren nämner en 
annan elev. Biträdande rektor säger att eleven inte har åtgärds-
program. ”Överenskommet att pappan skulle ta kontakt med 
dig.” (till kuratorn). Beskriver elevens problem; ”hamnade i 
bråk”, ”hade inte gjort läxor”, ”var ledsen”.  Specialläraren säger 
att hon inte hunnit gå igenom tester och diagnoser. Biträdande 
rektor frågar: ”Nåt mer om diagnoser?” Diskussionen övergår till 
att handla om planerade kurser.  

Specialpedagogen tar upp ett elevärende: ”Familjen behöver mer 
stöd än vad vi kan ge.” Beskriver elevens problem; ”smutsig, 
trasig”. Man misstänker alkoholmissbruk i familjen och att 
eleven varit med om traumatiska upplevelser. Biträdande rektor 
ger mer information om familjen. Specialpedagogen: ”Vet inte 
vilket stöd men mer stöd.”. ”Jobba mot BUP-kontakt.”. Man be-
stämmer att ordna ett möte med föräldern. Telefonen ringer och 
kuratorn går för att svara. Specialläraren säger att hon har under-
visning och börjar plocka ihop. Specialpedagogen säger att hon 
kontaktar föräldern. Frågar om åtgärdsprogram för aktuell elev. 
Biträdande rektor: ”Om det behövs assistent måste det gå 
snabbt.”. Specialpedagogen uttrycker att eleven nog behöver en 
mindre grupp. Kuratorn säger att specialpedagogen kan hänvisa 
familjen till henne varefter diskussionen övergår till att gälla 
annan elev.  

Oavsett om syftet från början inte har varit att diskutera och analysera 
de enskilda fall som tas upp, så fattas ändå någon form av beslut om 
åtgärder eller icke-åtgärder i detta sammanhang. Vissa elever är ”följe-
tonger” där problembilden är underförstådd då eleven diskuterats tidi-
gare, elevens namn nämns endast som en uppföljning. Kategoriseringar 
som ”åtgärdsprogram” och ”diagnoser” blir rubriker som styr innehållet. 
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Vid två tillfällen föreslås i citaten ovan kuratorskontakt. I samman-
hanget framstår det som något av en ”slasktrattslösning”, en åtgärd att 
ta till när inte specialundervisning verkar adekvat eller tillräcklig 
och/eller när man misstänker någon form av problem i familjen.  

I materialet framträder som regel inte några olikheter mellan elev-
vårdsteamets aktörer beträffande syn på problem eller åtgärder i dessa 
sammanhang. Vid ett tillfälle ifrågasatte Ilonskolans psykolog problem-
beskrivningen kring en elev:  

”Vad tycker du att det är för fel på henne? Jag tycker det verkar 
naturligt att stänga av i den familjen” (obs möte EVT 1, I)  

Det var relativt vanligt att man diskuterade andra aktörer, i och utanför 
skolan, såsom lärarna, skolledningen (Ekbladsskolan), barn- och ung-
domspsykiatrin och socialtjänsten. Vid gruppmötena för de senare 
skolåren på Ilonskolan samt på Ekbladsskolans gruppmöten, relaterades 
ibland elevernas problem till enskilda lärares förhållningssätt eller hur 
arbetslaget ansågs fungera.  

Ur observationsanteckningar från elevvårdsteamets gruppmöte 2, Ilonskolan: 
Närvarande vid mötet är rektor, skolsköterska, biträdande 
rektor för ”tidigaredelen”, samordnare och kurator.  

/…/Samordnaren tar upp en elev och informerar om att bi-
trädande rektor kollat upp dokumentation – ”fanns i princip 
inget”. ”Tillbaks till – varför göra åtgärdsprogram? Inte för att 
det ska upp på EVK” (elevvårdskonferens, min anmärkning). Säger att 
eleven har många betygsvarningar och att denne har ”gett upp”. 
Man uttrycker att ärendet skötts dåligt från skolan, att det gått 
för lång tid innan någon ”tagit tag i honom” och att det saknas 
dokumentation. Samordnaren säger att han pratat med berörda 
klassföreståndare flera gånger/…/  

Andra exempel på kommentarer om lärare är ”alla verkar bli jobbiga 
hos henne”, ”klassföreståndare som inte fungerar” eller att man berättar 
om problem som försvunnit när elev flyttats till annan lärare. De 
kunde också beskrivas i positiva ordalag såsom ”hon är trivsel på 
skolan”, ”en joker”, ”mycket bra”. Lärare som inte tar ansvar respek-
tive tar för mycket ansvar och lärarnas förväntningar på vad elevvårds-
personalen kan göra berörs också (obs möte EVT Ilonskolan respektive 
Ekbladsskolan).  

Vid båda skolorna efterlyste elevvårdspersonalen rektors stöd i 
arbetet med att få arbetslagens och enskilda lärares elevvårdsarbete att 
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fungera tillfredsställande, exempelvis i uttryck som att komma åt 
”strukturproblemen” – att det är ”problembarn i just de arbetslagen” 
(obs möte EVT, rektor och resursenhetens chef, Ekbladsskolan).   

Som framgår av citatet var man vid Ilonskolan kritisk till hur 
lärarna skötte hanteringen av åtgärdsprogram och dokumentation kring 
eleverna, vilket framgick vid flera möten. Det framstår som en viktig 
uppgift för Ilonskolans elevvårdsteam att, främst genom samordnaren, 
kontrollera att dokumentationen kring eleverna sköts. Samordnarens 
roll i detta sammanhang blir än tydligare i de möten som observerats 
mellan elevvårdsteamets personal och lärare, som beskrivs nedan.  

Sammanfattning med kommentarer 

Elevvårdsteamens gruppmöten var ett högt prioriterat forum för elev-
vårdsteamens medlemmar som ägnades förhållandevis mycket tid vid 
båda skolorna. Båda skolorna hade skriftliga riktlinjer om arbets-
ordningen och villkor för när ett ärende skulle tas upp i elevvårds-
teamet. Innehållet i och formen på dessa möten varierade något både 
mellan skolorna och beroende på vilka som deltog. Gemensamt för de 
observerade mötena var dock att man utbytte information kring en-
skilda elever och ventilerade aktuella problem på skolan, samordnade 
och planerade insatser. De observerade mötena användes i liten ut-
sträckning för att analysera problem utifrån olika perspektiv – kom-
munikationen präglades oftast av relativt ytliga presentationer av 
problem och konsensus mellan teamets medlemmar (jfr Granström 
1990; Hjörne 2004). Däremot var det ganska vanligt att man i elevvårds-
teamets gruppmöten diskuterade hur andra aktörer inom och utom 
skolan agerade. Här formuleras perspektiv på problem samt före-
ställningar och förväntningar kring egna och andras uppgifter. En 
tolkning av resultatet är att ett elevvårdsteam bestående av flera en-
samma yrkeskategorier på skolan har ett behov av att ”hålla ihop” 
gentemot andra delar av organisationen och mot externa instanser. Ett 
elevvårdsteam i denna bemärkelse kännetecknas och styrs då inte 
främst av dess heterogenitet, utan snarare av att de tillsammans utgör 
en särskild del av skolans organisation. Elevvårdsteamets gruppmöten 
blir då ett viktigt forum för att formulera och manifestera den särskilda 
elevvårdens uppgifter, föreställningar och värderingar.  

I Hjörnes studie (2004) var det sällsynt att lärarnas arbete eller andra 
aspekter av skolan togs upp i elevvårdsteamets gruppmöten. I fall-
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studiematerialet relaterades däremot elevernas problem inte sällan till 
enskilda lärares eller arbetslags sätt att fungera. Ett återkommande sam-
talsämne var dåliga respektive bra lärare eller arbetslag, där ibland både 
lärarna och eleverna framstår som det råmaterial som elevvårds-
personalens arbete var riktat mot. En tänkbar anledning är att elev-
vårdsteamets konstellation och status på skolan, samt hur fristående de 
uppfattar sig vara i förhållande till övrig skolpersonal, påverkar i vilken 
grad elevvårdsteamet analyserar skolsammanhanget och lärarnas arbete. 
En ensam ”elevvårdare” anställd av skolan torde till exempel ha svårare 
att ifrågasätta lärares förhållningssätt än en som har stöd i ett team 
och/eller hos skolledningen. Samtidigt som kopplingar gjordes mellan 
lärarnas arbete och elevernas problem, föreföll elevvårdspersonalen 
sakna handlingskraft (Johansson 1992) för insatser på denna nivå och 
stöd från rektor efterlystes från båda skolorna i liknande situationer.  

Konsultationer/möten mellan 
elevvårdsteamets personal och lärare 

Regler, riktlinjer och rutiner 

Former för konsultationer/möten mellan elevvårdsteamens personal 
och lärarna varierade på fallstudiernas skolor, liksom på skolorna i den 
första delstudien.  På Ekbladsskolan hade elevvårdsteamet en schemalagd 
tid för konsultation för alla arbetslag varje vecka på ett rullande 
schema. Under den tid jag följde arbetet vid Ekbladsskolan satt hela 
elevvårdsteamet med vid alla konsultationstillfällen, med undantag för 
psykologen som inte satt med för de senare stadierna. Kuratorn och 
psykologen hade från Resursenheten uppmanats att prioritera konsulta-
tion i vissa elevgrupper – kuratorn för de äldre eleverna och psyko-
logen för de yngre. Kuratorn hade dock valt att sitta med vid konsulta-
tionen även för de tidigare skolåren, eftersom ”behov blir större” (I3 
kur E). Både Ekbladsskolans rektor och ledningen för den externa 
resursenheten i kommunen hade explicita förväntningar på att elev-
vårdspersonalen skulle arbeta konsultativt mot lärarna. Det fanns dock 
inga riktlinjer gällande konsultationens innehåll och utformning. Syftet 
med konsultationerna framstår som relativt oklart. Från början var det 
enligt psykologen och kuratorn meningen att konsultationerna skulle 
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hållas på en övergripande nivå i form av mer generella diskussioner - 
”hur jobbar man med barn med ADHD till exempel” - och inte kretsa 
kring enskilda elever (I3 kur E; I3 psyk E). Detta hade inte fungerat då 
de menade att det inte hade svarat mot lärarnas behov. Ekbladsskolans 
elevvårdspersonal hade på olika sätt försökt sätta ramar för konsulta-
tionen.  För att undvika att man på konsultationen endast ”rabblade 
elever”, utan tid för diskussion, hade de infört en rutin att lärarna 
skulle lämna en lista med ett begränsat antal elever som de ville ta upp, 
före konsultationstillfället (I3 psyk E). Rutinen ansågs dock inte 
fungera tillfredsställande under den tid som fallstudien genomfördes.  
De beskriver i intervjuerna att de försökt tydliggöra för lärarna att 
syftet med konsultationen inte är att elevvårdsteamet ska ta över an-
svaret för eleverna och att lärarna inte kan bestämma vilka insatser som 
elevvårdspersonalen ska utföra (I3 kur E; I3 psyk E).  

Vid Ilonskolan deltog elevvårdsteamets deltagare (främst samordnaren) 
vid behov när arbetslagen diskuterade elevvårdsfrågor. Samordnaren 
ansåg att elevvårdsarbetet ska ske via lärarna och att elevvårdsteamet 
ska vara ett stöd till klassföreståndaren. Han eftersträvade att lärarna 
skulle vara de som tog initiativ till kontakt med honom och inte 
tvärtom då han i sådana fall riskerade att inte ”få med sig läraren på 
samma sätt i att hitta nya metoder” (I1 sam I). Samtidigt menade han att 
det ibland ”vore enklare” att ”gå in själv” men att detta skulle innebära 
en orimlig arbetsbelastning (anteckningar från samtal, sam I). 

Detta dilemma framträdde även i intervjuerna med Ekbladsskolans 
psykolog och kurator. Ekbladsskolans psykolog beskrev sin egen roll i 
konsultationerna som ”svår och oklar”. Hon uttryckte att hon försöker 
”ge tips och råd”, samtidigt som hon försöker få en uppfattning om hon 
behöver ingripa på något sätt (I3 psyk E). Hon, liksom samordnaren, 
delade in lärarna i två kategorier – de som ”bär problemet” själva och 
de som vill ”lämna över problemet” till henne. Skillnaden beskrivs av 
både samordnaren och psykologen bestå i att de inte får något arbets-
redskap när de inte har läraren med sig och därmed inte kan påverka 
klassrumssituationen (I2 psyk E; I1 sam I). Ibland kan det uppstå situa-
tioner då ingen vill ta ansvar för problemet:  

En del lärare har så svårt att släppa den där föreställningen av att 
de ska kunna komma och lägga saker i knät på oss. Ett ärende vi 
har nu där en lärare är jättebesviken på oss för att det aldrig händer 
något. Och vi är besvikna på honom för att det aldrig händer 
något. /…/Så är ofta situationen när det är svårt. (I1 psyk E)   



Kapitel 10 

 256

Ekbladsskolans psykolog menade att samarbetet vanligtvis går lättare 
med lärare som har en bakgrund inom förskola då dessa har en annan 
vana att arbeta med psykologer som konsulter (I1). Även kuratorn vid 
Ekbladsskolan beskrev det som att lärarna kan vilja ”lämna över 
problemen”. Hon menade även att ”de starkaste lärarna” kan ”ta över” 
och föra fram ”sina barn”, vilka inte behöver vara de som har mest 
behov (I3). Både kuratorn, psykologen och skolsköterskan vid Ekblads-
skolan uttryckte tveksamhet kring hur effektiva konsultationerna var i 
vissa fall. Psykologen menade att den organiserade konsultationen blir 
ineffektiv när lärarna inte vill involveras i arbetet med eleven.  Sam-
tidigt var det i Ekbladsskolans fall elevvårdsteamet själva som hade före-
slagit de schemalagda konsultationstiderna, enligt psykologen med an-
ledning av att ett system som istället bygger på att lärarna själva söker 
stöd förutsätter att lärarna själva kan avgöra när de behöver stöd och 
vilken typ av stöd (I2 psyk E). Samordnaren ger uttryck för ett lik-
nande synsätt då han menade att han i större utsträckning än vad han 
önskade själv tog initiativ till kontakter med lärare (I1).  

Observerade möten 

Observationer gjordes vid tre konsultationstillfällen på Ekbladsskolan. 
Vid Ilonskolan observerades två möten mellan elevvårdspersonal och 
lärare. Det framgår av observationsmaterialet att konsultationerna kan 
se mycket olika ut för olika arbetslag.  

En genomgång av de frågor som tagits upp vid samtliga observations-
tillfällen visar att elevvårdspersonalen ställde frågor i ungefär lika stor 
utsträckning som lärarna i dessa sammanhang. I bilaga 10 ges exempel på 
frågor som ställts från lärarna till elevvårdsteamet i den vänstra 
kolumnen och från elevvårdsteamet till lärarna i den högra. Frågorna 
från elevvårdspersonalen är framförallt av två slag, dels frågor som 
syftar till att få en överblick över de behov som finns och vad som görs, 
dels frågor som syftar till att få lärarna att själva finna lösningar. I viss 
mån speglar frågorna från elevvårdsteamet också ett elevperspektiv och 
förslag på alternativa tolkningar av de problem som diskuteras. 
Frågorna från lärarna handlar dels om hur de ska agera i elevärenden, 
där de ibland efterfrågar information om vad som hänt i ärenden och 
om elevernas hemsituation. Dels handlar de om regler, rutiner och möj-
ligheter till stöd av olika slag från elevvårdsteamet. 
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De problemformuleringar som gjordes vid de observerade mötestill-
fällena gjordes huvudsakligen av lärarna. I den mån problemformule-
ringar förekom från elevvårdspersonalen handlade det om att ge infor-
mation kring elevernas hemförhållanden eller diagnoser, som kunde 
öka förståelsen för elevers eller föräldrars beteende, eller om förslag till 
alternativa tolkningar av elevers beteende (exempelvis att ett beteende 
som beskrivits som uttryck för glömska också kan tolkas som ett 
tecken på att eleven tycker att uppgiften är jobbig). En samman-
ställning med exempel på hur problem formulerades av lärarna vid de 
observerade mötena ges i bilaga 11. Vanligast var det att problemen be-
skrevs som (negativa) egenskaper knutna till eleverna och relaterade till 
skolarbetet, eller att eleverna på olika sätt beskrevs som avvikande i 
förhållande till andra. Det var sällan som lärarna tog upp egna svårig-
heter i förhållande till eleverna.  

Vid Ilonskolan karaktäriserades de två observerade mötena mellan 
elevvårdsteamets personal och lärare av att samordnaren försökte få 
lärarna att agera enligt riktlinjerna, framförallt avseende dokumen-
tation av åtgärdsplaner, handlingsplaner mm. Samordnarens roll i dessa 
sammanhang illustreras i nedanstående utdrag från observations-
anteckningar från ett möte som ägde rum med anledning av aktuella 
problem kring en enskild elev. 

Ur observationsanteckningar från möte 1 med elevvårdspersonal och lärare, Ilon-
skolan 
Närvarande vid mötet är samordnaren (som leder mötet), studie- 
och yrkesvägledaren samt ett flertal undervisande lärare. Sam-
ordnaren inleder med att beskriva syftet med mötet som att dis-
kutera ”hur vi ska klara elevens skolgång”. Han ger bakgrunds-
information, säger att det inte har varit någon elevvårdskonferens 
kring eleven och att han ”kommer att dra rutinerna sen”.  

Från enskilda lärare kommer påpekanden att de kontaktat kura-
tor angående eleven, att eleven inte blir hjälpt ”av papper” och 
att det behövs ”något mer”.  Någon undrar (kritiskt) om inte 
socialtjänsten är inkopplad. Samordnaren går igenom de rutiner 
som ska vara genomförda innan elevvårdsteamet kopplas in och 
säger att eleven har möjlighet att själv gå till kuratorn. Han säger 
att man ”inte kommer att få några extra resurser” utan att man 
får ”arbeta med bemötandet”. En diskussion kring elevens förut-
sättningar och beskrivningar av hur problem och möjligheter 
uppfattas följer. Samordnaren efterlyser dokumentation av 
kunskapsluckor och handlingsplan att ge till föräldrarna, vilket 
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leder till en upprörd reaktion från en lärare som hävdar att det 
inte spelar någon roll ”hur mycket papper vi skriver”. 

Bilden av samordnaren som en ”grindvakt” med uppgiften att bevaka 
elevvårdsteamets gränser och kontrollera lärarnas arbete som beskrevs i 
avsnittet om samordnaren ovan, framträder här än tydligare. Det fram-
går att det råder delade meningar om ”vems” problemet är och hur det 
ska hanteras.  

Ekbladsskolans psykolog menade att konsultationstillfällena kunde 
användas av lärarna för att försöka få elever utredda (I3 psyk E). Att 
konsultationerna kan användas på detta sätt framgår också av anteck-
ningarna från det observerade konsultationstillfället nedan. Eleverna 
beskrivs i dessa sammanhang som extremt avvikande och/eller utifrån att 
de anses behöva en viss typ av stöd. Observationsanteckningarna nedan 
visar även på hur elevvårdspersonalen kan få ”beställningar” på insatser 
från lärarna. Kommenteras bör dock att den elevvårdsansvariga läraren 
i detta fall beskrevs som ovanligt dominerande av elevvårdspersonalen.  

Ur observationsanteckningar från konsultationstillfälle 1, Ekbladsskolan  
Närvarande vid mötet är kurator, skolsköterska samt sju lärare. 

/…/En lärare nämner ett namn från en lista över elever som man 
önskar ta upp. Flera lärare ger beskrivningar av eleven, till exem-
pel: ”en av de svagaste elever jag har mött”, ”gör ingenting”, 
”stort frågetecken”. Resultat från begåvningstest efterfrågas och 
man undrar varför inte psykologen är med. Skolsköterskan säger 
att hon hört någon säga att eleven haft ont i magen. En lärare 
bekräftar att eleven är ”stressad” och har ”ont i magen”. En 
annan lärare hävdar att ärendet ”måste prioriteras akut av psyko-
logen”. Man undrar vem som har befogenhet att prata med sär-
skolechefen om ärendet. Elevvårdsansvarig lärare uttrycker att 
han ”måste begära att ni tar upp det här med psykologen”. 
Elevens problem beskrivs ytterligare och en lärare säger att 
eleven ”måste få mer stöd än vad vi kan ge”. Diskussion kring 
eleven avslutas genom att elevvårdsansvarig säger att man 
beslutat att ”uppdra åt kurator att prata med psykologen”.  

Ett annat intryck av de observerade konsultationstilllfällena vid 
Ekbladsskolan var att lärarna ofta efterfrågade information från 
varandra. På det sättet ser konsultationerna också ut att kunna användas 
som ett tillfälle för arbetslaget att föra diskussioner om elevvård 
sinsemellan. Vid ett av elevvårdsteamets gruppmöten som observerades 
vid Ekbladsskolan togs det också upp som ett problem att arbetslagens 
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tid för elevvårdsdiskussioner användes till annat (obs möte EVT 4, 
Ekbladsskolan).  

Sammanfattning med kommentarer 

Konsultationer till lärarna var en högt prioriterad uppgift för elevvårds-
teamen vid båda skolorna, såväl av ledning som av delar av elevvårds-
personalen. Konsultation som begrepp kan betyda ”rådfråga”, ”över-
lägga”, inom hälso- och sjukvård vanligtvis ”förfrågan” eller ”rådfråga” 
(Nationalencyklopedin 1993). I elevvårdssammanhang används be-
greppet av Liljegren (2000) i betydelsen problemlösning i samarbete 
mellan en specialist och en eller flera personer där de senare har det 
direkta ansvaret för klienternas (eleverna) välbefinnande (a.a., s. 13).118 
Liljegren betonar att det finns ett flertal modeller av skolbaserad kon-
sultation.119 Valet av konsultationsmodell får konsekvenser för vilka 
krav som ställs på lärarnas roll som konsultand och en otydlighet kring 
konsultationens principer kan därmed leda till oklara roller för båda 
parter. Vid båda skolorna saknades särskilda riktlinjer för hur konsul-
tationen skulle gå till. Ramarna för elevvårdspersonalens stöd till 
lärarna var vaga och de olika yrkeskategoriernas roller i detta samman-
hang oklara. Elevvårdsteamen vid de studerade skolorna eftersträvade 
ett konsultativt förhållningssätt i bemärkelsen att de inte skulle ta över 
ansvaret för ”ärendet” utan ge råd och stöd till lärarna i deras arbete. 
För de personer som både arbetade med direkt elevarbete och med 
konsultationer (”råmaterialet” bestod av både elever och lärare) kunde 
frågan uppstå när de skulle göra det ena och det andra. En problematisk 
situation som beskrivs i materialet är när elevvårdspersonalen inte anser 
att lärarna lever upp till sin (från elevvårdspersonalens sida) förväntade 
roll som konsultand utan vill ”lämna över problemet”. Detta kan tolkas 
som en domänkonflikt (Grape 2006; Lindqvist 2000) där parterna kon-
kurrerar om att slippa ta ansvar för vissa uppgifter i det direkta arbetet 
med elever och familjer.  

                                                     
118 Utgångspunkten för arbetssättet är ”den skolpsykologiska paradoxen” vilken inne-

bär att skolpsykologen för att kunna ge effektivt stöd måste påverka de vuxnas 
(lärare och föräldrar) agerande för att kunna hjälpa barnen (Liljegren 2000, s. 37). 

119  Konsultationer kan t. ex. vara inriktade på ”sak” (t.ex. klinisk konsultation) - där 
utgångspunkten är att problemet ligger hos klienten - eller på konsultanden, där 
konsultandens (subjektiva) bild av klienten betonas (Hylander 2005). 
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De observerade mötestillfällena visar att dessa kan se mycket olika 
ut, beroende på hur parterna använde sig av dem. Konsultations-
tillfällena kunde användas av elevvårdspersonalen för att få information 
från lärarna, lika väl som tvärtom. Elevvårdspersonalen kunde också ha 
en kontrollerande och pådrivande roll i förhållande till lärarna. Lärarna 
kunde i sin tur använda konsultationerna till att försöka få igenom 
önskemål om insatser från elevvårdspersonalen, att få extra resurser 
eller att få elever flyttade. En annan slags domänkonflikt framträder här 
i form av en viss konkurrens mellan de olika aktörerna om uppgiften 
att tolka problem och bedöma hur de ska hanteras. Lärare och elev-
vårdspersonal representerar olika delar av skolans organisation, ibland 
även olika formella organisationer, med olika förutsättningar, institu-
tionella logiker och ofta olika perspektiv på problemen. Vilka aktörer 
som dominerar och ”vinner” dessa diskussioner kan härmed antas få 
stor betydelse för hur problem formuleras, förstås och hanteras. I vissa 
fall förekom att elevvårdspersonalen föreslog andra perspektiv, tolk-
ningar och förslag till agerande i elevärenden. Lärarnas perspektiv och 
problemformuleringar dominerar dock och utmanas mycket sällan i 
observationsmaterialet, vilket kan tolkas som att lärarna hade en rela-
tivt stor makt i dessa sammanhang. Problemen formulerades oftast som 
burna av eleverna i form av kognitiva (negativa) egenskaper alternativt 
psykiska/sociala problem. Det var sällsynt att lärarna tog upp egna 
upplevda svårigheter i förhållande till eleverna. De klassificeringar som 
används av lärarna kan förstås som ett sätt att underbygga olika stöd-
anspråk. Detta kan med Hasenfelds begrepp ses som exempel på 
”people processing”, kategoriseringar som syftar till att styra andras 
bemötande (Hasenfeld 1983).  

Elevvårdskonferenser 

Regler, riktlinjer och rutiner 

I avhandlingens första delstudie framgick att synen på vad en elev-
vårdskonferens är samt när och hur den används kan vara olika (se även 
SOU 2000:19).  För många rektorer i den första delstudien innebar en 
elevvårdskonferens per definition ett möte med föräldrar kring en 
enskild elev. Vid majoriteten av skolorna erbjöds också eleverna att 
delta. Elevvårdskonferensen kan alltså beskrivas som elevvårdens 
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ansikte utåt, dels på det sättet att det där ofta sker ett möte mellan dem 
som ansvarar för skolans elevvårdsarbete och dem som är dess främsta 
mottagare – eleverna och deras föräldrar – och dels i och med att det är 
skolans enda formella forum för beslut i elevvårdsfrågor, beslut som är 
offentliga och som skolan kan komma att stå till svars för.  

Avhandlingens fallstudier ger ytterligare inblick i ovan beskrivna 
oklarhet kring elevvårdskonferensen syfte och användning och vad 
denna oklarhet kan betyda i elevvårdsarbetet. Nedan beskrivs först 
rutiner kring elevvårdskonferenserna vid fallstudiernas skolor och där-
efter skolledningens och elevvårdspersonalens uppfattning om elev-
vårdskonferensernas syfte och användning, generellt sett. Därefter 
presenteras sammanfattade anteckningar från de fyra observerade elev-
vårdskonferenserna med efterföljande illustrerande citat från de inter-
vjuer som gjordes med mammor och elever som deltog vid dessa kon-
ferenser och mina tolkningar av dessa. Som nämnts ovan har inte 
skolans personal intervjuats kring de specifika elevvårdskonferenser 
som har observerats, det är alltså endast elevernas och föräldrarnas per-
spektiv som redovisas i förhållande till dessa konkreta situationer.  

Gemensamt för fallstudiernas skolor var att elevvårdskonferenser 
förknippades med möten med berörda föräldrar och elever, där rektor 
kallat genom en skriftlig kallelse. På frågan om hur en elevvårds-
konferens brukar gå till beskrev elevvårdspersonalen vid båda skolorna 
att rektorn brukar inleda konferensen och därefter ge ordet till berörd 
deltagande lärare alternativt elevvårdspersonal. Hur föräldrar och 
elever involveras under själva konferensen beskrevs inte av alla och mer 
diffust (de fick dock inte någon specifik fråga om detta); rektor lämnar 
oftast över ordet till föräldrar och eventuellt elever (I2 kur E), rektor 
”lyssnar på föräldrar” (I2 kur I), samordnaren ger ”en bakgrundsbild 
tillsammans med alla som sitter där” (I2 sam I). Vid Ilonskolan beskrevs 
rektor som styrande i konferenserna, samordnaren brukade föra egna 
anteckningar och rektor ansvarade för att det upprättades protokoll 
över fattade beslut. På Ekbladsskolan var det enligt kuratorn inte någon 
särskild som hade en uttalad uppgift att skriva protokoll, hon brukade 
bli tillfrågad om hon kunde anteckna de gånger hon satt med.  Hon 
uttryckte även att det saknas att ”någon håller i EVK:n (elevvårds-
konferensen) och för den framåt” (I2 kur E). Psykologen uttryckte att 
det ibland är rektor och ibland någon av elevvårdspersonalen som 
”samlar ihop” men att rektor ofta inte har något att säga (I2 psyk E). 

Sammantaget kan konstateras att elevvårdskonferenserna vid de 
studerade skolorna var styrda i den bemärkelsen att elever och föräldrar 
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som regel kallades genom en skriftlig kallelse från rektor (generellt ut-
formad), att rektor brukade inleda mötet och att någon form av proto-
koll skrevs kring fattade beslut.  

Elevvårdspersonalens uppfattning om  
elevvårdskonferensens syfte och användning 

Vid båda skolorna uttryckte alla i elevvårdsteamen att elevvårdskonfe-
rensen var ett mycket viktigt forum. Synen på elevvårdskonferensens 
syfte och användning varierade dock mellan olika aktörer, även inom 
skolorna. Bland elevvårdspersonalen fanns på båda skolorna ett miss-
nöje kring hur elevvårdskonferenserna fungerade och det uttrycktes 
önskemål om mer förarbete innan elevvårdskonferenserna ägde rum.  

På Ilonskolan beskrev både rektor och samordnare elevvårds-
konferensen som ett forum för beslut kring åtgärder inom rektors dele-
gation. Elevvårdskonferensen ska enligt dem komma in sent i ett elev-
vårdsärende och helst inte behövas alls. Båda betonade att arbetslagen 
först ska ha uttömt sina möjligheter att komma till rätta med proble-
met och att konferensen i annat fall kan användas av lärarna till att 
försöka lämna över problemet (I2 rek I; I2 sam I).  

…det är ju på nåt sätt som jag ser det i vårt arbete det sista steget 
i, inte det sista steget men det ska ha gått väldigt långt i en elev-
vårdsprocess innan det kommer till en konferens. Utifrån den 
modellen som vi försöker jobba i./…/eftersom det är rektor som 
måste leda elevvårdskonferensen så kommer det att bli väldigt 
många möten med rektor. Och jag tror att förväntningarna då 
från lärarnas sida är att det är rektor som ska lösa problemet. 
Och gör inte rektor det så sköter inte han sitt jobb. (I2 sam I)   

Med synen på elevvårdskonferensen som i första hand ett forum för 
formellt beslutsfattande följer att det inför konferensen behövs ordent-
liga underlag för att fatta beslut, vilket också framhålls av rektor och 
samordnare. Mot bakgrund av citatet ovan kan detta underlag också 
utgöra ett kvitto på att lärarna gjort det som de förväntas göra, före 
elevvårdskonferensen.  Rektor beskriver också konferensens funktion 
som ett ”kvitto” på det arbete som gjorts i ärendet, att man ”kan vidi-
mera att vi på skolan verkligen har gjort det vi kan” (I2 rek I). Det 
vanliga vid Ilonskolan var enligt samordnaren att skolan lägger fram ett 
förberett förslag på elevvårdskonferensen (I2 sam I).  
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Ilonskolans kurator och skolsköterska ger en annan bild av elev-
vårdskonferensen. De beskriver den mer som ett nätverksmöte, där det 
är viktigt att samla alla berörda, att få fram och ge information samt att 
synliggöra denna för rektor som ytterst ansvarig.  

Ip: Det kommer fram sådan information som kanske inte skulle 
komma fram annars. Det är ju ett speciellt forum att prata om 
just det. Och alla är införstådda vad det är, då är man ju tanke-
mässigt där. Då kommer det ju fram./…/. 

Å: Är det framförallt för att få fram information som den (elev-
vårdskonferensen) är viktig? 

Ip: Ja.  

(I2 kur I)   

Elevvårdspersonalen vid Ilonskolan uttryckte att det hölls för få elev-
vårdskonferenser vid skolan, enligt samordnaren på grund av svårig-
heter att få till tider med rektor (I2 sam I).  

På Ekbladskolan menade kuratorn att det fanns olika åsikter om 
i vilket skede man skulle ha en elevvårdskonferens: 

Man tycker olika om hur länge arbetslaget ska jobba själv först, 
med elevvård och så. Det är jättesvårt. Vi har inte lyckats få 
några lyckade EVK:n (elevvårdskonferenser, min anmärkning) här. (I2 
kur E)   

Elevvårdsteamet vid Ekbladsskolan hade framfört till rektor och lärare 
vilka elever de ansåg behövde elevvårdskonferens, vilket hade lett till 
oenigheter. Kuratorn menade att en elevvårdskonferens, förutom att 
vara ett forum för formella beslut, kan vara viktig som ”markering” 
från skolan, till exempel vid skolfrånvaro eller då en elev ”inte sköter 
sig” (I2 kur E). Med ett sådant syfte ansåg hon det angeläget att det inte 
går för lång tid före elevvårdskonferensen. Ekbladsskolans psykolog 
beskrev elevvårdskonferensen som ett forum för beslutsfattande i de fall 
då lärarna inte kunde komma vidare i elevvårdsarbetet. Hon menade 
att elevvårdskonferensen blir ineffektiv när lärarna inte har gjort så 
mycket ”de borde”: 

Man har den konferensen därför att lärarna inte kommer längre 
själva. Fungerar det så, då tycker jag det är ett jätteviktigt arbets-
instrument. Men det fungerar ofta inte så för… det kan falla på 
två saker. Det ena är att lärarna inte har jobbat så mycket som de 
borde göra själva, utan vi hamnar på nåt vis på deras ruta ett. Det 
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är inte väl använd tid tycker jag. Då måste vi sitta och tala om 
för dem att jamen det här borde ni göra nu... så kan vi komma 
tillbaks till en elevvårdskonferens. Så kanske det blir en elev-
vårdskonferens till och då är vi på deras ruta två. När jag vill att 
vi ska komma in på ruta sex eller sju. När det är dags för elev-
vården. (I2 psyk E)   

”Det andra” problemet som åsyftas i citatet ovan var enligt psykologen 
rektors bristande ansvarstagande kring elevvårdskonferenserna. Rektors 
närvaro på och engagemang i elevvårdskonferenserna var en av tviste-
frågorna mellan honom, lärarna och elevvårdsteamet på Ekbladsskolan. 
Olikheterna kom till uttryck vid en av de observerade elevvårds-
konferenserna, vilken initierats från elevvårdsteamet. Den närvarande 
läraren uttryckte förvåning över varför hon kallats till mötet och 
rektor sade i efterhand (i intervju med mig) att han ansåg sin närvaro på 
konferensen onödig. Ekbladsskolans rektor ansåg att han själv bara 
behövde vara med på elevvårdskonferenser i de fall det krävdes för att 
fatta ett beslut i någon fråga, medan det från elevvårdspersonalen efter-
lystes ett vidare ansvar. Detta ansvar kunde handla om att ge mer 
”tyngd” åt en markering från skolan (I2 kur E), ”ha kännedom om 
ärenden” och ”ta ett ansvar som rektor för hur vi ska driva det här 
vidare” (I2 psyk E).  

Vid båda skolorna uttrycks från elevvårdspersonalen att elevvårds-
konferenserna inte sällan är en ”laddad situation”, där familjen ofta ”går 
i försvar” och att det ibland finns stora konflikter mellan skola och 
föräldrar (I3 kur E; GI evt I120).  

Det framgår av observationerna att dessa möten kunde vara för-
knippade med oro från skolans sida och att man gärna ville vara väl 
förberedd:  

Psykologen uttrycker nervositet inför planerad elevvårds-
konferens. Säger att hon kommer att presentera förslaget ”som 
om det inte finns något alternativ förutom enskild under-
visning”. Säger att det ”beror mycket på vilket sätt det presen-
teras”. Psykologen uttrycker oro för att en lärare ska ”tala om 
det som är dåligt” och därmed riskera att föräldrarna ”sätter sig 
på tvären”. (Obs möte EVT 2 Ekbladsskolan)   

Bristande rutiner kring elevvårdskonferenserna, avsaknad av för-
beredande möten, ledning av konferensen och uppföljningar togs upp 

                                                     
120  Uppföljande gruppintervju med elevvårdsteamet, Ilonskolan 
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som problem av Ekbladsskolans elevvårdspersonal. Enligt Ekblads-
skolans kurator hände det ofta att hon var med på elevvårdskonferenser 
där hon själv inte träffat familjen tidigare, eller där hon inte visste på 
förhand vad mötet skulle handla om (I3 kur E).  

Observerade möten 

Observationer har gjorts vid sammanlagt fyra elevvårdskonferenser, två 
på varje skola. Separata intervjuer gjordes i efterhand121 med de 
mammor (inga pappor närvarade) och elever som deltog vid tre av kon-
ferenserna. Vid den fjärde fick jag inte möjlighet att intervjua den när-
varande mamman (hon avvek snabbt efter mötet och hörde inte av sig 
till mig efter att psykologen förmedlat mitt intresse av att träffa henne 
och varför). Ingen elev deltog i detta fall.  

Jag har valt att ge en närmare beskrivning av en av dessa elevvårds-
konferenser som ett illustrerande exempel. De tolkningar som görs av 
denna konferens förstärks av de övriga, som inte tillför så mycket där-
utöver till analysen. Nedan ges illustrerande exempel i form av 
sammanfattande utdrag ur observationsanteckningarna från den första 
elevvårdskonferensen och mina kommentarer till dessa. Därefter 
presenteras tolkningar av mammans och elevens perspektiv på konfe-
rensen och skolornas elevvårdsarbete, växelvis med illustrerande citat 
från intervjuerna med dem. Omständigheterna kring och innehållet i de 
tre övriga observerade elevvårdskonferenserna, samt tolkningar av elev- 
och föräldraperspektivet i dessa, presenteras sedan mer kortfattat. Av 
anonymitetsskäl har vissa detaljfakta utelämnats i redovisningen.  

Elevvårdskonferensen – ett illustrerande exempel 
Vid den första observerade elevvårdskonferensen på Ilonskolan presen-
terades för eleven och dennes mamma ett åtgärdsförslag som förberetts 
av skolan. Närvarande vid elevvårdskonferensen är rektor, sam-
ordnaren, kuratorn, eleven och elevens mamma, två lärare och jag själv.  

                                                     
121  Intervjuerna gjordes inte i direkt anslutning till elevvårdskonferenserna utan i efter-

hand genom att jag ringde upp och bokade tid (jag frågade om det gick bra att jag 
ringde upp dem i anslutning till konferensen, vilket de förberetts på i informations-
brevet) . Intervjuerna med eleverna och deras föräldrar hölls separat och på den 
plats som de själva föredrog.  
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Ur sammanfattning av observationsanteckningar från EVK 1 Ilonskolan 
Vi sitter i kuratorns rum och väntar på att de två lärarna ska 
komma. Under de tio minuter över utsatt tid som vi väntar upp-
lever jag stämningen som spänd och lite nervös. Rektor frågar 
eleven om hur han tycker det är i skolan (jag upplever frågan 
som ställd mest för att fylla ut tiden och bryta den spända stäm-
ningen). Eleven ger inga direkta svar, skruvar på sig och verkar 
besvärad. När lärarna anländer inleder rektor konferensen med 
att säga att vi är här för att diskutera elevens nuvarande och 
framtida skolsituation och lämnar därefter ordet till samordna-
ren, som i sin tur lämnar vidare ordet till en av lärarna. Läraren 
beskriver problemet i uttryck som ”du kan om du vill”, ”du 
kommer ofta sent”, ”mycket runtomkring som man hör”, att 
eleven ”bråkar” med andra elever och att detta oroar dem. Sam-
ordnaren frågar ”vad som hände i höstas” då klassföreståndaren 
sagt att man ”hade ett bra grepp förut”. Elevens mamma svarar 
att de ”hade bättre koll då” för att de träffades oftare.  

Samordnaren och rektor uttrycker sin oro över att eleven ”blir 
utsatt för saker”, vad han ”gör på sin fritid” och att han ”skiter 
rätt mycket i skolan” och konstaterar att man måste se till att 
eleven ”kommer ut här med godkända betyg”. Elevens mamma 
säger att hon tycker eleven ska få gå om en årskurs och menar att 
eleven då ”skulle få skämmas i alla fall”. Eleven själv framför 
önskemål om extra hjälp med matten. Samordnaren svarar att 
”det inte är matten som är problemet” utan ”det runtomkring”. 
Att de inte vill att eleven ska ”hamna i situationer som du inte 
kan säga nej till”. 

De problembeskrivningar som ges framförs huvudsakligen av skolans 
personal (lärare, samordnare och rektor). De utgörs dels av beteende-
beskrivningar (”kommer sent”, ”bråkar” ”dum mot småbarn”, ”skiter 
rätt mycket i skolan”) och dels av diffusa uttalanden om att eleven är 
utsatt av andra eller har hamnat i dåligt sällskap (”utsatt för saker”, ”det 
runtomkring”). Varken mamman eller eleven tillfrågas om deras syn på 
problemet eller om förslag på lösningar. Elevens egna önskemål om hjälp 
med matten avfärdas med att det inte är matten som är problemet och 
mammans uttalande om att ”de hade bättre koll” tidigare, följs inte upp.  

Nedan beskrivs elevens och mammans reaktioner på den åtgärd som 
föreslås av samordnaren  

Samordnaren framför därefter skolans ”förslag”: att eleven ”ska 
börja i pedagogiska utvecklingsgruppen”. Elevens mamma frågar 
”PUG?”. Eleven själv utbrister: ”ska jag bli PUG-barn?”. 
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Mamman påpekar att eleven själv velat gå där tidigare. Eleven 
ställer därefter olika frågor: i vilka ämnen han ska gå, vilka andra 
elever som går där, skillnaden på den föreslagna gruppen i jäm-
förelse med andra särskilda undervisningsgrupper på skolan och 
om han får ”komma ut ur PUG” om han ”blir bra”.  Han ut-
brister också att man ”inte kan få mer än godkänt där”, vilket 
dementeras av samordnaren och läraren. Samordnaren beskriver 
”skillnaden” mot vanlig klass som att det i PUG är färre elever 
med fler vuxna och säger att det ofta är så att de som går där vill 
vara kvar och att det är ett problem. Att det är en grupp för dem 
som ”kan men inte vill”. Han talar om vilka ämnen det handlar 
om och att det även handlar om ”hur man uppför sig, hur man 
bemöter lärare, hur man ska vara”, samt att man har ”mycket 
föräldrakontakt”.  I övrigt hänvisar samordnaren till en kom-
mande informationsträff med personalgruppen i PUG och säger 
att detta ”är vårt erbjudande”.  

När eleven uttrycker att han ”kommer att vara där ensam” hän-
visar en av lärarna till ”syftet” med insatsen som att ”fixa god-
känt” och ”inte att ha kul med kompisar”. Eleven frågar om 
schemat och samordnaren svarar att det bestäms av mamman 
och personalen i PUG. Samordnaren betonar igen att ”det hand-
lar om det runtomkring” och att de inte vill att eleven ”ska bli 
utsatt för saker”. Säger till elevens mamma att de får fundera på 
hur de vill göra efter en informationsträff i PUG. Eleven frågar 
om vad som händer om de tackar nej till erbjudandet varpå sam-
ordnaren svarar med att han ”vänder sig till din mamma”.  

Den föreslagna åtgärden framställs som i princip det enda alternativet. 
Elevens spontana reaktion talar för att det finns en föreställning om vad 
det är att vara ”PUG-barn” och att åtgärden på det sättet kan upplevas 
som stämplande. Elevens synpunkter och önskemål efterfrågas inte, 
tvärtom betonar samordnaren att förslaget ställs till elevens mamma. 
Syftet med den föreslagna åtgärden sägs av läraren vara att ”nå god-
känt”, medan samordnaren betonar att man i denna grupp arbetar med 
beteendet (”hur man uppför sig, hur man bemöter lärare”). Härmed 
kan ”förslaget” också uppfattas som en disciplinerande åtgärd. Min 
spontant antecknade upplevelse från mötet var att elevens frågor (vad 
det är för en grupp, vilka som mer kommer att gå där, hur hans schema 
ska se ut, om han kan få mer än godkänt och om han får komma ur 
gruppen om han ”blir bra”) inte riktigt togs på allvar och att han inte 
fick så tydliga svar, vilket också illustreras nedan:  
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Eleven frågar (igen) om ”vad som händer” ”om jag sköter mig 
bra”. Samordnaren svarar med att ställa motfrågor till eleven om 
vad han menar med att sköta sig bra och vad han tror att de 
tycker. Eleven ger inget riktigt svar, säger något om ”det runt-
omkring” och utbrister efter ett tag ”vet inte!”. 

 Mitt intryck under hela konferensen var att eleven var mycket be-
svärad av situationen och i behov av att hålla en tuff attityd uppe.  
Även mamman framstår som pressad och en tolkning är att hon i den 
situation som uppstår känner sig manad att ”skälla” på eleven, då hon 
uppfattar att skolan ser elevens beteende som problemet. Det framgår 
av citatet nedan att hon inte uppfattar att det finns så mycket val-
möjligheter i situationen:  

Elevens mamma säger till eleven att har får ”skärpa” sig och att 
”vi har väl inte så mycket att välja på eller hur?”.  

Orsaken till elevens problem berörs i princip inte alls under konferen-
sen. Eleven förklarar själv sitt beteende (att vara ”dum mot småbarn”) 
genom att säga att andra yngre elever ”är kaxiga” och att han själv fått 
stryk som mindre. Då får han två frågor, om det är så att han hämnas 
och om han själv fortfarande får stryk. Inget utrymme lämnas direkt åt 
eleven att svara och man går inte heller vidare med frågorna.  

I slutet av konferensen ifrågasätter eleven tydligt varför det är så 
många personer med på mötet: 

”Vad gör du här, och du och du?” (pekar mot klassföreståndarna 
och kurator), ”tänk om jag skulle ta med mig mina kompisar 
hit?”, ”behövs det fem personer?” 

Elevens jämförelse med att ta dit sina egna kompisar kan förstås som ett 
sätt att beskriva en upplevelse av maktobalans i situationen. Både upp-
levelsen av det var många på mötet och elevens ifrågasättande av detta 
kan hypotetiskt ha förstärkts av min närvaro som observatör (jag blev 
dock inte utpekad av eleven och var inte inräknad i de fem personerna).  

 

Mammans perspektiv (EVK 1 Ilonskolan) 
Av intervjun med mamman från den första elevvårdskonferensen fram-
går att hon inte känt till vilka som skulle sitta med på konferensen och 
att hon inte blivit tillfrågad om vilka hon själv ansåg skulle delta. Hon 
är noga med att låta mig veta att hon ändå förstod vilka som skulle vara 
där och att det skulle handla om sonen. Jag tolkar detta som att hon i 
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intervjusituationen kan ha uppfattat att detta var något som förvänta-
des av henne att förstå.  

Å: Visste du vilka som skulle vara med? 

Ip: (Djup suck) Nej. Det stod ju inte i papperen vilka som skulle 
vara med men jag misstänkte ju, det är klart att jag förstod att det 
skulle vara rektorn och han, (samordnaren) och sen klass-
föreståndarna till (elevens namn). Och kuratorn.  

Å: Du anade det men det var ingen som hade sagt det till dig? 

Ip: Nej det stod inte det men jag förstod det.  

Å: Visste du vad det skulle handla om? Vad syftet med mötet 
var? 

Ip: Om (elevens namn)! Jag kan ju inte säga att jag visste direkt 
om han, du vet om han hade gjort något speciellt eller om det 
var för att... hela förra hösten så hade vi såna här samtal med 
(samordnaren), med (elevens namn) varannan vecka, och pappan 
också. Sen när vi började ny termin så tog det slut det där, det 
hände ingenting/…/Så jag antog att det var en uppföljning på 
det. Ungefär att nu skulle vi ha en sån. Att vi skulle prata om 
hur vi skulle göra.  

Mamman antog alltså när hon kallades till konferensen att det var en 
uppföljning av tidigare samtal. Hon upplevde det som att de på mötet 
fick ”ett färdigt förslag” men ger inte uttryck för att ha några för-
väntningar på skolan att de skulle fråga om hennes synpunkter eller 
någon direkt formulerad kritik mot skolan. Snarare lägger hon 
problemet hos eleven: 

… de har i alla fall försökt hjälpa oss så gott det går. Sen om inte 
(elevens namn) tar sin bit… jag menar de har ju inte låtit honom 
gå vind för våg i alla fall.  

En tolkning är att mamman både under elevvårdskonferensen och i 
intervjusituationen kan ha agerat utifrån en föreställning om att hon i 
dessa sammanhang förväntas ”erkänna” sonens beteende som det 
huvudsakliga problemet. Samtidigt framgår i intervjun att hon också 
kopplar problemen till skolans organisation med allt större klasser, 
byten av lärare och dåliga lärare. I slutet av intervju uttrycker mamman 
viss tveksamhet till om den föreslagna åtgärden är det rätta för eleven 



Kapitel 10 

 270

men säger också att hon inte vet om det finns några alternativ, med 
tanke på hur situationen i skolan ser ut.  

Jag vet inte om det finns några alternativ för jag tycker att vi har 
försökt på alla sätt och det här är kanske bättre då att han får lite 
lugn och ro. När det är ett litet ställe att han kanske kan sitta ned 
istället för att hålla på och tjafsa med kamrater och annat. När 
det är så stora klasser som det är. Det är väl det kanske som är 
lite tokigt också. Det var det som var så tokigt när (eleven) bör-
jade i sexan att det blev såna jätteklasser på tretti. När det hade 
varit så bra innan/…/då var det bara sjutton. Sen blev det be-
sparingar och då blev det såna här jätteklasser. Så fick vi klass-
föreståndare som inte var sådär... Så det började så dåligt, hela 
första året, det var inget bra alls.  

Enligt mamman hade eleven bytt klassföreståndare flera gånger. Hon 
berättar i intervjun att den klassföreståndare som eleven haft under 
hösten haft regelbundna samtal med henne själv, elevens pappa, elevens 
själv och samordnaren men att dessa upphört och att denna klassföre-
ståndare inte hade ansvar för eleven denna termin.  

Så hon ringde ju alltid och hon pratade med honom på mån-
dagarna så man visste lite grann. Sen blev det så glest, det hände 
ingenting, man fick inte reda på om (elevens namn), jag visste 
inte om han var i skolan eller om han skolkade.  

Mamman uttrycker sig positivt om dessa samtal och menade att det då 
”gick åt rätt håll”. Lite senare i intervjun uttrycker mamman (som svar 
på min fråga om vilket stöd hon önskar från skolan) att det hon fram-
förallt vill är att få information från skolan om eleven går på lek-
tionerna eller inte.  

Jag vill ju liksom bara veta, jag vill få rapporter om han inte går i 
skolan, det måste jag få veta samma dag eller samma vecka. Sen 
om man får redan på det om en månad eller två det är ju inte så 
roligt för då har det gått så lång tid. Just att någon ringer och be-
rättar. Inte bara när han har gjort något annat utan om han går 
på lektionerna eller inte. Man vet ju inte det.  

På frågan om hon tyckte att rätt personer var med på mötet, framkommer 
att hon saknade vissa lärare på mötet, de lärare vars lektioner eleven 
varit mycket frånvarande på och där han enligt henne behövde hjälp. 

Sammantaget kan man tolka mammans agerande och intervjuut-
sagor som att hon känner sig pressad att förlägga problemet hos sin son 
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och att acceptera den åtgärd som föreslås från skolan. Hon verkar tack-
sam över att skolan agerar överhuvudtaget. Samtidigt framkommer i 
intervjun att hon själv delvis kopplar sonens problem till omständigheter 
i skolan och en bristande kommunikation mellan henne och skolan.  

Elevens perspektiv (EVK 1 Ilonskolan) 
Inte heller eleven uppgav att han fått någon information om vilka som 
skulle vara med på konferensen eller vad den skulle handla om. Han 
berättar i intervjun att han trodde anledningen till mötet var att han 
”hade gjort något speciellt under den här veckan”. Elevens svar på min 
fråga om han ansåg att rätt personer var med på mötet var att det var 
”onödigt många lärare” (det är möjligt att han räknade samordnaren till 
lärarna). Han uttrycker senare i intervjun att han inte kände sina klass-
föreståndare och att hans förtroende för kuratorn var brutet sedan hon 
”skämt ut honom på skolgården”.   

På frågan om vad han tyckte hände på mötet svarar han att ”de ville 
att jag skulle börja i PUG” och ”bättra mig”. Han berättar att han 
önskat få komma till den särskilda undervisningsgruppen tidigare 
(vilket även mamman kommenterade under elevvårdskonferensen:  

Ip: /…/ (i) sexan och sjuan, de brydde sig inte, de hade möten, ok 
han skolkar, ok hejdå.  

Å: Vad skulle de ha gjort då tycker du? 

Ip: De borde ha gjort så att jag hade fått gå in i PUG tidigare. Så 
jag hade chans att bli bättre på de ämnena jag redan då... Det är 
svårt att ta igen det från sexan och sjuan.  

Å: Var det för att det var svårt i vissa ämnen som du var borta 
från skolan? 

Ip: Nej jag pallade inte, det var så tråkigt och jobbigt, lärarna var 
så...(?)...  när jag skolkade var jag i fritidsgården, spelade mini-
fotboll och så... PUG har mycket mindre frihet. Om en lektion 
börjar åtta om man inte är där åtta så går de runt i skolan och 
hämtar en. Eller om man inte är i skolan så ringer de din mobil 
direkt och frågar var du är. Då får de se om man är sjuk, om man 
är på väg, om man har försovit sig eller vad det är.  

Eleven säger i intervjun å ena sidan att det skulle vara bättre om ”de 
inte brydde sig så mycket” men å andra sidan att ”de bryr sig inte 
egentligen”. Under konferensen reagerade eleven negativt på förslaget 
om att börja i ”PUG- gruppen” men säger samtidigt i intervjun att han 
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själv önskat denna åtgärd tidigare. Samtidigt som eleven i citatet ovan 
efterlyser en högre social kontroll (som i den särskilda undervisnings-
gruppen), beskriver han senare samordnaren som ”spion”, som ”lägger 
sig i” och ”stör”.  

Uttalandena kan först verka motsägelsefulla. Att få gå i en särskild 
undervisningsgrupp för att man själv önskar det, är dock sannolikt 
något annat än att få göra det för att någon annan har bestämt att man 
bör göra det, i synnerhet om det kan uppfattas som en disciplinerande 
åtgärd. En tolkning av elevens berättelse är också att det som efterfrågas 
är en social kontroll utförd inom ramen för en förtroendefull relation: 

En lärare som man inte ens har, man vet inte ens vad han heter. 
Så skolkar man så bara: ”Varför är du inte på lektionen”. ”Vi har 
rast” ”Ok jag ska kolla om du har rast”. Han kommer tillbaka 
fem minuter senare: ”Du har inte alls rast du har matte”. Jamen 
bry dig inte... De bara bryr sig i onödan. De bryr sig inte, de 
bryr sig inte.  

Senare, på frågan om hur eleven vill att skolpersonalen ska visa att de 
bryr sig på riktigt, beskriver han ”en skön lärare som man kan snacka 
med” och berättar därefter om ett par situationer där han känt sig 
orättvist beskylld av lärare för att ha gjort saker i skolan.  

Sammanfattning  
Varken eleven eller hans mamma var förberedda på vad som skulle tas 
upp på elevvårdskonferensen eller vilka som skulle vara med. Under 
elevvårdskonferensen är det framförallt rektor, samordnaren och 
lärarna som definierar problemet, mammans och elevens perspektiv 
efterfrågas inte. Familjen erbjuds ett färdigt förslag på åtgärd (särskild 
undervisningsgrupp) och mamman uttrycker att hon har svårt att se 
några alternativ. Eleven ger under konferens uttryck för att den före-
slagna åtgärden kan upplevas som stigmatiserande (”ska jag bli PUG-
barn?”) men säger samtidigt i intervjun att han själv önskat få detta stöd 
långt tidigare. Hans berättelse kan sammantaget tolkas som att han 
upplever skolans insatser som ett kontrollutövande snarare än motive-
rade av omtanke.  

De andra elevvårdskonferenserna 
Vid den andra elevvårdskonferensen på Ilonskolan diskuterades en elev 
som haft mycket hög frånvaro. I elevvårdsteamet var läget uttalat spänt 
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innan konferensen, man pratade om dåligt samvete för skolans miss-
lyckande och väntade eventuellt en konflikt med familjen under mötet. 
Problemen definierades under konferensen av skolans personal (rektor 
och klassföreståndare) som relaterade till skolarbetet; att eleven hade 
mycket ”betygsvarningar”, ” inte är i skolan särskilt ofta” och har 
”blivit efter”. Eleven själv uttrycker ett par gånger då hon får frågan att 
”det känns meningslöst”, att ”det är tråkiga lektioner” och att ”jag 
kommer aldrig att orka sådär mycket”. Elevens upplevelse av menings-
löshet och uppgivenhet lämnas okommenterad av skolpersonalen och 
de eventuellt bakomliggande orsakerna som nämns av mamman under 
konferensen diskuteras inte heller.  

Inte heller vid denna elevvårdskonferens ansåg eleven och dennes 
mamma att de fått information om vad mötet skulle handla om och om 
vilka som skulle delta. I intervjuerna med mamman och eleven fram-
kom att de båda under konferensen saknade en lärare som de haft 
mycket och bra kontakt med. Mamman trodde att mötet blivit av på 
grund av att hon själv kontaktat rektorn, vilket hon gjort med anled-
ning av att hon blivit upprörd när eleven blivit nekad att få komma till 
en särskild stödgrupp på skolan. 

 Så därför blev jag lite chockad när vi skulle prata om framtiden 
för (eleven) då. För det fick jag ingen information om innan. 
(Intervju med mamma, EVK 2) 

Mamman beskriver hur det att hon varit oförberedd på vilka som 
skulle delta, att det var så många från skolan, att pappan inte var med 
och lärarens sätt att ta upp problemet påverkade henne negativt och 
fick henne att känna sig ”jätteliten” under mötet.  

Å: Hur tyckte du att det kändes att vara där på mötet? 

Ip: Ja eftersom jag inte var beredd på att det var så många så 
kände jag mig jätteliten. Just att inte deras pappa kunde vara med 
heller så kände jag såhär ååh... Sen när alla börjar sitta och prata 
då så kände jag att man liksom blir mindre och mindre och 
mindre och då tyckte jag att... alla pratade så mycket att jag fann 
mig inte så mycket att prata själv.   

Å: Vad var det som gjorde att du kände dig mindre och mindre? 

Ip: Dels att få höra, jag vet ju att (elevens namn) inte går till 
skolan, vet att (eleven) tycker det är pest och pina, men jag 
tycker att som läraren vred och vände på det på ett fel sätt.  
(Intervju med mamma, EVK 2) 
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Mamman upplevde dock att hon fick stöd från rektor under konferen-
sen, vilket sannolikt påverkades av att hennes åsikter om de alternativ 
som lades fram sammanföll med rektorns. Rektor framstod som 
mycket styrande för diskussionens utveckling under konferensen. Sam-
tidigt beskrev hon det som ett problem att hon varit så oförberedd på 
vad som skulle behandlas på mötet, då hon fått svårt att i stunden 
komma på frågor och dylikt: 

Jag tycker det skulle varit mycket bättre om det hade varit mer 
information till föräldrarna. Ett papper då, att vad man själv kan 
komma med för frågor. För det tyckte jag att jag hade inga 
frågor att komma med riktigt. Jag... jag skulle vilja bli mer in-
formerad innan det här mötet, höra vad det handlade om. (Inter-
vju med mamma, EVK 2) 

Under konferensen ställdes en del frågor till eleven om dennes syn på 
problem och lösningar. Svaren följdes emellertid inte upp och eleven 
gav i intervjun uttryck för en upplevelse av bristande delaktighet:  

Jag tyckte att de kunde ha frågat vad jag själv ville. Jag tyckte 
inte riktigt att de gjorde det. (Intervju med elev, EVK 2) 

Eleven framförde i intervjun, liksom eleven i den första elevvårds-
konferensen, att skolan borde ha agerat annorlunda tidigare när hon 
först började skolka. På vilket sätt eleven anser att skolan skulle ha age-
rat är inte helt tydligt: 

Ip: /…/Det var ju i sista sekund som de hade det där mötet. De 
borde ha haft det för länge sedan. Vi har ju varit på utvecklings-
samtal och då har de inte sagt så mycket. Ja du har ju inte varit i 
skolan och så, du måste sköta dig för snart börjar du åttan. Och 
sen i åttan att nu måste du sköta dig för snart börjar du nian. Så 
jag tycker de borde ha såna möten där de ser att elever börjar 
skolka. För då känns det inte lika meningslöst. Nu är det så kort 
tid kvar/…/  

Å: De skulle ha såna här möten säger du, ett sånt här möte som 
vi var på... vad var det som var skillnaden? 

Ip: På ett utvecklingssamtal? På ett utvecklingssamtal så sitter 
bara en lärare med. Då säger de inte så mycket om... det är klart 
de pratar om skolsituationen men det är inte såhär... jag vet inte 
riktigt hur man ska förklara det. Det är mer att skriva på de där 
betygsvarningarna och så. Och sen så säger de ja du måste gå i 
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skolan... det skiljer väl sig inte så himla mycket tycker jag. När 
man tänker efter. (Intervju med elev, EVK 2) 

På frågan om vad hon förväntat sig skulle hända svarar eleven med att 
beskriva de lösningar som hon själv önskat att mötet skulle resultera i. 
En tolkning av elevens berättelse är att det hon förväntat sig av elev-
vårdskonferensen var någon form av handlingsplan som hon själv känt 
sig delaktig i att upprätta, som innehåller konkret stöd och består av något 
annat än uppmaningar från skolpersonal och föräldrar att gå till skolan.  

Också inför den tredje elevvårdskonferensen (Ekbladsskolan) ut-
tryckte psykologen stor nervositet före mötet och även lärarna verkade 
spända (allm obs). Vid konferensen framlades ett av skolan förberett 
förslag till åtgärd till den närvarade mamman. Närvarande vid kon-
ferensen var förutom mamman och jag själv, ytterligare fem personer 
från skola och fritidsverksamheten skolpsykologen och en tolk. Under 
konferensen diskuterades knappt problemet i sig utan samtalet rörde sig 
främst kring den föreslagna åtgärden. Orsakerna till problemet 
nämndes överhuvudtaget inte. Enligt Ekbladsskolans psykolog hade 
den berörda familjen inte fått någon information på förhand om det 
förslag som skolan lade fram på elevvårdskonferensen. Psykologen 
beskrev att hon själv sedan flera månader tillbaka velat att rektor skulle 
gå in och diskutera med det arbetslag som eleven befann sig i utan att 
ha fått gehör från rektor (samtal med psyk Ekbladsskolan). Min tolk-
ning är att psykologen såg det aktuella arbetslaget som en del av proble-
met. Mamman godtog under konferensen skolans föreslagna lösning. 
Hon verkade angelägen om att även pappan skulle delta i kommande 
möten med skolan då hon var noga med att påpeka de tider som även 
pappan kunde närvara.  

Den fjärde elevvårdskonferensen (Ekbladsskolan), skiljde sig från de 
övriga då den inte ägde rum med anledning av något påkallat problem. 
Skolsköterskan, som initierat mötet, hade för mamman presenterat 
mötet som en rutinmässig uppföljning. Denna elevvårdskonferens 
karaktäriserades av ett ganska öppet och ömsesidigt samtal kring hur 
eleven hade det på skolan. Konferensen kan ses som en förebyggande 
åtgärd snarare än påkallad med anledning av ett aktuellt problem. 
Läraren uttryckte att hon blivit ”förvirrad” när hon kallats till 
konferensen - sade att eleven ”sköter skolarbetet”, ”tar ansvar” och 
”fungerar med kompisar”. Rektor ifrågasatte senare i en intervju med 
mig kraftigt varför han skulle vara med på detta möte. Att på detta sätt 
ha en elevvårdskonferens utan att det finns något aktuellt (mer eller 
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mindre akut) problem som kräver sin lösning eller ett beslut, verkade 
därmed ligga utanför den gängse föreställningen om vad en elevvårdskon-
ferens är och ska vara vid Ekbladsskolan. Under konferensen skapades 
dock ett positivt möte som verkade mycket förtroendeingivande för 
mamman, som beskrev sin upplevelse av mötet som ”jättepositivt”.  

Å: Vad var det som var positivt tycker du? 

Ip: Att... inte sitta och lyssna på allt som är negativt om mina 
barn. Utan få lyssna på någonting som är positivt. Att de pratar 
hela tiden om vad gör vi för att de ska må bra, för att eleven ska 
må bra. Inte vad gör vi för att vi vuxna ska må bra utav, utan vad 
eleven ska må bra utav. Det tycker jag är skönt. Annars så hand-
lar det mycket om vad personalen ska må bra utav om man gör 
si och så för barnet. (Intervju med mamma EVK4) 

Under konferensen framkom också särskilda förhållanden kring eleven 
som mamman tidigare medvetet undvikit att tala om.  

Mamman - men inte eleven - var i detta fall förberedd på vilka som 
skulle vara med på konferensen och vad det skulle handla om. Eleven 
saknade sina mentorer på konferensen och visste inte själv varför de 
inte var med. Eleven uttryckte dock att det kändes bra att vara där på 
mötet och att möjlighet till delaktighet och inflytande gavs.  

Sammanfattning med kommentarer 

Elevvårdskonferensen är till sin form det mest reglerade forumet för 
elevvårdsfrågor på skolan. På båda de studerade skolorna innebar en 
elevvårdskonferens att föräldrar och elever kallades skriftligt av rektor, 
att rektor inledde konferensen och att någon form av protokoll av 
eventuellt fattade beslut skulle föras.  Den bild som framträdde i den 
första delstudien av elevvårdskonferensen som i viss mån reglerad till 
sin form men innehållsmässigt otydlig, går igen i fallstudierna. Olika 
aktörer inom samma skola beskriver skilda sätt att se på syftet med 
elevvårdskonferensen. På Ekbladsskolan fördes en slags kamp mellan 
elevvårdsteamet å ena sidan och lärare och rektor å den andra om när 
man skulle ha elevvårdskonferenser. Olika sätt att använda elevvårds-
konferensen ställer förstås olika krav på när denna bör ske och hur den 
ska utformas. Om skolans personal inte är eniga om syftet med elev-
vårdskonferenserna blir det också oklart för de föräldrar och elever 
som konferenserna berör.  
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Skolan besitter i dessa situationer en organisatoriskt förankrad makt 
(Lundström & Sunesson 2006). Familjerna befinner sig på skolans 
”hemma-arena”, de saknar ofta samma information och kunskap om 
skolans organisation och olika alternativa möjligheter, skolan har kon-
troll över olika former av stödresurser och de frågor som diskuteras 
kan vara av stor betydelse och innebära ingripande förändringar i 
elevernas liv. Man kan även utifrån fallstudiematerialet konstatera att 
de rutiner och handlingsmönster som präglade elevvårdskonferenserna, 
i flera avseenden gjorde maktrelationen mer ojämlik till familjernas 
nackdel. Endast en av de intervjuade mammorna och ingen av eleverna 
uppgav att de fått någon information om elevvårdskonferensen för-
utom den formella kallelsen.122 I dessa fall hade de fått gissa sig till mer 
precist vilka personer som skulle vara med och vad mötet skulle handla 
om. En mamma beskriver att hon tyckte det var svårt att ta tillvara på 
mötet som hon hade velat, eftersom hon inte varit förberedd på vad det 
skulle handla om.  

Av intervjuer och samtal med elevvårdspersonalen på Ekbladsskolan 
framgår att det inte var ovanligt att den formella kallelsen var den enda 
information som gavs till föräldrarna. Enligt Ekbladsskolans kurator 
fanns inga rutiner för hur föräldrar och elever skulle få information om 
elevvårdskonferensen utöver den formella kallelsen (I2 kur E), psyko-
logen uttryckte dock att det var lärarnas ansvar att ge muntlig informa-
tion (I2 psyk E). Även vid Ilonskolan framstod rutinerna som oklara i 
denna fråga. Samordnaren vid Ilonskolan sade att han eller klassföre-
ståndaren ”försöker ge muntlig information” (I2 sam I), kuratorn 
menade att föräldrar och elever ”oftast är införstådda redan att det 
kommer att gå vidare” eftersom lärare eller elevvårdsteamets personal 
haft samtal med föräldrarna tidigare (I2 kur I).  

I de observerade konferenserna var familjerna i samtliga fall i nume-
rärt underläge i förhållande till antalet skolpersonal och i samtliga fall 
representerades föräldrarna enbart av mamman. Tre av dem framförde 
under konferenserna eller i intervjuerna önskemål om att papporna 
involverades mer, till exempel genom att mötestider lades så att båda 
kunde delta. Vid den första elevvårdskonferensen gav eleven ett tydligt 

                                                     
122  Denna utgjordes av en standardmall där endast elevens namn och aktuella tidsupp-

gifter fylldes i med ungefärlig lydelse: ”För att kunna finna lösningar för att för-
bättra skolsituationen för … föreslår vi härmed dag och tid för ett möte mellan 
Dig/Er och representanter från skolledning, elevvårdsteam och skolpersonal” 
(exemplet är från Ilonskolan). 
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intryck av att vara besvärad av situationen och ifrågasatte varför det var 
så många med på mötet. Han trodde själv anledningen till mötet var att 
han ”gjort något” och kan därmed tänkas ha förväntat sig att bli ”upp-
läxad”. Mammans agerande vid samma konferens då hon ”skäller” på 
sin son, kan också förstås som ett uttryck för en upplevelse av under-
läge och osäkerhet i situationen. En annan mamma beskriver hur hon 
kände sig ”jätteliten” i sammanhanget. 

Elevvårdskonferensen framstår som viktig för de intervjuade perso-
nerna. Dels kan den vara viktig genom att skolan visar hur de hanterar 
problemen (om de ser, om de visar på handlingskraft), dels som ett 
forum där föräldrar och elever kan få bli delaktiga i diskussioner kring 
problem och lösningar tillsammans med inblandade aktörer. Under de 
observerade konferenserna berördes knappt alls orsaken och bak-
grunden till de problem som diskuterades (detta kan förstås ha gjorts i 
andra sammanhang men man kan ändå tycka det är anmärkningsvärt 
att det inte görs i samband med att åtgärder diskuteras). I vissa av 
föräldra- och elevintervjuerna kopplades emellertid problemen delvis 
till faktorer i skolan eller skolans agerande. Sådana faktorer kunde till 
exempel vara att klasserna blivit större, lärarbyten, lärares förhållnings-
sätt, avsaknad av stöd i undervisningen eller förtroendefulla relationer 
till vuxna i skolan. I två fall hade eleverna enligt dem själva varit 
mycket frånvarande i skolan under flera års tid och båda uttryckte en 
upplevelse av att skolan tagit tag i problemen för sent. Lärarna framstår 
i intervjuerna som den viktigaste länken till skolan för de intervjuade 
eleverna och föräldrarna. För föräldrarna som informatorer om elevens 
skolgång och för eleverna som personer som bryr sig om och kan ge stöd 
(eller inte). Både de intervjuade föräldrarna och eleverna hade, när de i 
intervjun fick frågan, synpunkter på vilka de ansåg borde ha varit med 
på elevvårdskonferensen (även om de inte tycktes ha reflekterat över 
detta innan intervjun). Flera uttryckte att andra lärare skulle ha varit 
med, lärare som de upplevt varit mer engagerade, som de haft mycket 
kontakt med, förtroende för eller som ansvarade för viktiga ämnen.123  

Vid två av de observerade elevvårdskonferenserna presenterades fär-
diga, från skolan förberedda förslag på åtgärder från skolan som inte 
hade diskuterats med föräldrarna tidigare. Inte vid någon av de 
studerade elevvårdskonferenserna antog någon en tydlig roll som 

                                                     
123  En mamma beskrev t.ex. att en tidigare elevvårdskonferens inte upplevts som en 

”riktig” elevvårdskonferens eftersom inte lärarna deltog eller var informerade (in-
tervju mamma EVK 2). 
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samtalsledare och vid de tillfällen som ordet gavs till elever och för-
äldrar genom att de fick frågor, följdes svaren sällan upp. Elevernas och 
mammornas perspektiv på problem och lösningar fick mycket lite ut-
rymme. I vissa av föräldra- och elevintervjuerna gavs uttryck för en 
upplevelse av bristande delaktighet. Upplevelsen av delaktighet måste 
ses i relation till vilka förväntningar föräldrar och elever har på skolan 
och på sina egna möjligheter att bidra med något. Möjligheten till in-
flytande upplevs sannolikt olika också beroende på de enskilda 
individernas självkänsla och erfarenhet i detta sammanhang, i materialet 
ges också olika exempel på hur föräldrarna tolkar och hanterar situa-
tionen. Man kan dock tycka det är rimligt att de som är närmast be-
rörda som en regel får möjlighet att ge uttryck för sina perspektiv och 
synpunkter på det som diskuteras och att skolan har ett ansvar för 
detta. Utifrån den ojämlika maktsituation som dessa konferenser utgör, 
är det inte orimligt att ett accepterande av skolans förberedda förslag 
kan upplevas som den enda möjliga strategin (som i den fjärde elev-
vårdskonferensen då mamman ställdes inför en färdig lösning som hon 
inte fått information om tidigare, vid ett möte med sex personer från 
skolan). Tidigare forskning talar för att resultatet från fallstudierna är 
exempel på ett förhållningssätt som präglar samarbetet skola-elev-för-
äldrar i en vidare bemärkelse (se t.ex. Asp Onsjö 2006; Hjörne 2004; 
Hofvendahl 2006; Lundén & Näsman 1980).  

Elevvårdskonferensen framstår som mer eller mindre ritualiserad till 
den yttre formen. För skolan som organisation kan elevvårds-
konferensen tänkas ha en viktig legitimeringsfunktion, som ett kvitto 
på vad skolan har vidtagit för åtgärder i ett ärende. Att konferensen har 
ägt rum, vad som beslutas och att detta samt tidigare åtgärder doku-
menteras, kan antas vara det mest väsentliga ur skolans perspektiv, inte 
hur konferensen har gått till, eller olika parters perspektiv och möjlig-
heter till inflytande. Konferensen ses med ett sådant perspektiv inte 
som ett medel i sig. Föräldrarnas och elevernas upplevelse av dessa 
möten kan dock antas få betydelse för deras inställning till skolan och 
konferensen riskerar att - oberoende av skolpersonalens avsikter - bli ett 
medel som inverkar negativt på relationen. 
 

 
 
 





 

 

DEL 4





Centrala resultat, sammanfattande analys och diskussion 

 283

11. CENTRALA RESULTAT, 
SAMMANFATTANDE ANALYS  

OCH DISKUSSION 

Stora skillnader  
Av avhandlingens första delstudie framgick att det rådde mycket stora 
skillnader mellan olika skolors tillgång till lokala elevvårdsresurser. 
Den sammanslagna resursen av skolsköterska, kurator och psykolog på 
skolorna varierade i studien mellan en halv och över sju årsarbetare per 
1000 elever. I princip alla skolor hade tillgång till skolsköterska. Var 
tionde skola hade varken tillgång till kurator på skolan eller i central 
resursenhet. Majoriteten av skolorna saknade psykolog. Dessa resurser 
fanns däremot relativt ofta att tillgå externt. Resultatet kan dels förstås 
utifrån att skolhälsovården till skillnad från övrig elevvårdspersonal har 
ett lagstöd som även i viss mån reglerar vilka konkreta uppgifter som 
ska utföras. Skolsköterskan kan därutöver betraktas som en institutio-
naliserad resurs i skolornas organiserade elevvårdsarbete, där den lokala 
placeringen och tillgängligheten för eleverna utgör en viktig del i före-
ställningarna om vad en skolsköterska är och bör vara.  

Variationen mellan skolornas tillgång till elevvårdsresurser kunde 
delvis förklaras av faktorer som kan antas vara behovsrelaterade; för-
äldrarnas utbildningsnivå och förekomst av särskild skolform på skolan 
(särskola eller annan kommungemensam undervisningsgrupp). Vilka 
åldersgrupper av elever som fanns på skolan visade sig ha relativt stor 
betydelse för skolornas tillgång till elevvårdsresurser, vilket också kan 
tänkas vara knutet till vissa typer av problem och stödbehov. Studien 
tyder vidare på att politisk majoritet och ekonomiska resurser i kom-
munen i form av skatteunderlag, kan ha betydelse för tillgången till 
elevvårdsresurser.  

Analyserna visar på att skolor med mycket av en slags resurser som 
regel också hade mer av andra. Olika typer av resurser kompenserade 
alltså inte för varandra. Ett undantag var relationen mellan skolornas 
tillgång till skolkuratorer och skolpsykologer, vilka delvis tycks 
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användas som utbytbara resurser, bland annat på det sättet att de styrs 
till elever i olika åldrar. 

Skolsköterskan  
– en institutionaliserad resurs 

Skolhälsovården är den del av den organiserade elevvården som har 
funnits längst och sedan 1958 är kommunerna skyldiga att anordna 
skolhälsovård för alla elever. Rötterna står att finna i förra sekelskiftets 
socialhygieniska reformer, i samband med att ”barnet” upptäcktes som 
ett potentiellt socialt problem respektive en resurs för samhället. 
Skolan blev därmed en arena för förebyggande arbete i form av regel-
bundna hälsoundersökningar, tidig diagnostik och hälsofostran.  

Lagar och riktlinjer definierar i viss utsträckning de teknologier som 
skolsköterskan använder sig av. De regelbundna hälsokontrollerna kan 
betraktas som institutionaliserade tekniker, vilka upptog en stor del av 
skolsköterskornas arbetstid. Skolsköterskorna ägnade sig i liten ut-
sträckning åt skolans klimat och arbetsmiljö, eller mer generella 
insatser baserade på aggregerade uppgifter om elevernas hälsa och miljö. 
Att skolsköterskan lever upp till institutionella förväntningarna om 
tillgänglighet på skolan, tar emot enskilda elever individuellt för frågor 
kring hälsa i vid bemärkelse, samt kallar till hälsokontroller och vacci-
nationer, framstår som det mest centrala för hennes legitimitet.  

Utifrån tanken att organisationer i sin formella struktur adopterar 
omgivande föreställningar, ”rationaliserade myter”, om sin verksamhet 
(Meyer & Rowan 1992/1977), kan man uppfatta det som en sådan myt 
att själva förekomsten av en (legitimerad) sjuksköterska på skolan som i 
viss mån finns tillgänglig för eleverna, är ett mer eller mindre nöd-
vändigt inslag i skolornas elevvårdsorganisation. Att skolsköterskan 
utför regelbundna hälsokontroller kan utåt sett tänkas vara viktigare än 
hur effektiva dessa metoder är för att uppnå målen att bevara och för-
bättra elevernas psykiska och kroppsliga hälsa.  

Skolsköterskan är alltså den resurs som i första hand finns tillgänglig 
för eleverna. Avhandlingens fallstudier understryker tidigare forsk-
ningsresultat om att skolsköterskan också är flitigt besökt av eleverna, 
inte bara kring problem av somatisk karaktär. Skolsköterskan har med 
en sådan utgångspunkt en potential att fungera som en elevvårds-
teamets mottagning för elever. En viktig uppgift för skolsköterskan blir 
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i så fall att kunna fånga upp elever som är i behov av stöd av olika slag – 
även sådana som inte är direkt uttalade av eleverna - samt att vara en 
länk till övriga i elevvårdsteamet och/eller andra stödinstanser. Frågor 
om skolsköterskans utbildning och rutiner för en sådan funktion, samt 
- inte minst - nära tillgång till andra, mer professionella stödkontakter, 
blir då centrala.   

Kuratorer och psykologer  
beroende av lokal legitimitet 

Om skolsköterskeresursen och dess innehåll kan betraktas som ett mer 
eller mindre institutionaliserat inslag i elevvårdens organisation, fram-
står skolkuratorer och skolpsykologer som mindre självklara resurser, 
både när det gäller förekomst och hur de används.  Visserligen hade 
majoriteten av skolorna i den första delstudien tillgång till skolkurator 
på skolan men tjänstgöringstiden varierade stort. En fjärdedel av 
skolorna hade ingen eller mindre än en kvarts kuratorstjänst.124 Få av 
skolorna hade en psykolog lokaliserad på och anställd av skolan, vilket 
talar för att skolpsykologerna har en mer distanserad roll i det lokala, 
vardagliga elevvårdsarbetet än skolsköterskor och skolkuratorer. 

Det finns en vaghet kring vad som är skolkuratorns egen specifika 
teknologi, som avgränsar kuratorns insatser i förhållande till andra 
yrkesgrupper inom elevvården. Avhandlingens delstudier visar att de 
uppgifter som var mest typiska för skolkuratorerna - kontakter med 
socialtjänst (eller andra verksamheter/myndigheter utanför skolan) och 
samtal med elever och föräldrar – också delvis utfördes av andra yrkes-
kategorier i skolan. Skolkuratorn är omgärdad av ”starkare” professio-
ner på skolan, i det avseendet att de är fler till antalet, eller att de är 
legitimerade och har tydligare egna teknologier. Fallstudiematerialet 
visar också tecken på att skolkuratorerna själva uppfattade sig ha en låg 
status i skolan och i förhållande till övrig elevvårdspersonal.  

Det framstår som mer eller mindre självklart att andra i stor ut-
sträckning får sätta agendan för skolkuratorernas arbete. Fallstudiernas 
skolkuratorer anpassade sitt arbete efter omgivande förväntningar hos 
på fältet starka aktörer. Fallstudierna tyder på att skolkuratorernas 

                                                     
124  Motsvarande andel för skolsköterskor var sju procent, femton för studie- och yrkes-

vägledare och två för speciallärare/specialpedagog.  
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organisatoriska tillhörighet kan få betydelse för vilka förväntningar och 
föreställningar som kommer att styra och varifrån skolkuratorerna får 
den huvudsakliga legitimiteten för sitt arbete. En extern anställning kan 
t.ex. ge kuratorn andra ”alliansparter” i resursenhetens kollegor och chef.  

Som legitimerad profession med en specifik egen teknologi i form av 
olika tester och utredningar, har psykologerna sannolikt delvis en 
annan möjlighet än kuratorerna att själva styra över vad de gör eller 
inte gör. Samtidigt tyder materialet på att även skolpsykologens arbete i 
hög utsträckning styrs av omgivande förväntningar och att dessa liksom 
för kuratorn kan hamna i strid med varandra. Skolpsykologins rötter 
härrör från en tid då differentiering mellan elever utifrån begåvnings-
kapacitet ansågs mycket viktig. Skolpsykologen tycks även idag omges av 
förväntningar på att utreda elevers begåvning, vilket ibland kan uppfattas 
som ett sätt att ”bli av med” eleven eller få extra resurser.  De utredande 
uppgifterna kan också påverka de konsultativa, genom att lärarkonsul-
tationerna används till att efterfråga eller diskutera utredningar. 

Fallstudierna tyder på att förväntningar på skolpsykologen som 
”sorterare” kan kontrastera mot inomprofessionella strävanden att på-
verka skolans inre arbete och därmed skapa en motstridighet i arbetet. 
Liksom för skolkuratorerna kan en extern organisatorisk tillhörighet i 
viss mån tänkas underlätta för psykologerna att stå emot ”trycket” på 
att utreda enskilda elever. Man kan också tänka sig det motsatta – att de 
externa psykologerna kan vara mer inriktade mot utredningsarbete, 
beroende på den egna och de externa teamens inriktning. För de 
diagnostiserande uppgifterna finns tydliga egna teknologier i form av 
olika slags testmetoder som bara får utföras av psykologer. Mot bak-
grund av hur skolkuratorer och skolpsykologer i viss mån tycks an-
vändas som utbytbara resurser (se nedan) och den ökande konsultativa 
inriktningen för flera yrkesgrupper i den särskilda elevvårdspersonalen, 
kan de utredande uppgifterna tänkas vara betydelsefulla för skol-
psykologens legitimitet i skolan, i synnerhet som denna yrkesgrupp 
enligt Skolverket (1992) riskerar att bli den som först drabbas av even-
tuella nedskärningar.  

Utbytbara resurser?  
Den första delstudien visade på ett negativt samband mellan skolornas 
kurators- respektive psykologresurser och att detta till viss del troligtvis 
kan förklaras av en uppdelning av resurserna utifrån elevernas åldrar. 
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Det tycks finnas en relativt etablerad föreställning om att skolkuratorer 
ska arbeta med äldre elever medan skolpsykologers insatser riktas mot 
de yngre. Föreställningen kan kopplas till yrkesgruppernas bakgrund i 
skolan. Skolkuratorerna var tidigare inriktade på äldre elever, med 
yrkesvägledning som central uppgift, medan skolpsykologerna sorte-
rade (de yngre) eleverna till ”rätt” skolformer.  

Om kuratorn förväntas vara tillgänglig för eleverna kan det anses rim-
ligt att uppfatta behovet av en skolkurator som större i de senare skol-
åren, då äldre elever troligtvis söker hjälp själva i högre utsträckning. 
Då skolkuratorerna traditionellt sett också har fått hantera problem av 
disciplinär karaktär, skulle uppdelningen även kunna kopplas till 
lärarnas behov. Avhandlingens fallstudier tyder på att lärare i grund-
skolans senare skolår kan vara mer benägna att vilja ”lämna över 
problemet” till den särskilda elevvårdspersonalen. Frågor att ställa mot 
denna bakgrund är om det kan anses som rimligt och adekvat med en 
uppdelning av kurators- respektive psykologresurserna utifrån 
elevernas åldrar utifrån ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv 
och vilken betydelse en sådan uppdelning har för hur elevers problem 
definieras, förstås och hanteras i olika åldrar? Problem av social karak-
tär är sannolikt lika vanligt förekommande i yngre åldrar som bland de 
äldre eleverna, även om de inte uttrycks på samma sätt av eleverna 
själva och kanske inte utgör lika stora problem för skolan och lärarna.  

Då negativa samband framträder mellan skolornas tillgång till kura-
tor respektive psykolog även oberoende av vilka skolår som finns på 
skolan, tyder resultatet på att resurserna även kan användas som utbyt-
bara på andra sätt. Skolor som inte hade kurator i elevvårdsteamet hade 
t.ex. oftare en psykolog än skolor som hade kurator i elevvårdsteamet. 
Skolkuratorer och skolpsykologer infördes parallellt i samband med att 
enhetsskolan infördes och båda yrkeskategorierna har på olika sätt fått 
till uppgift att hantera det mer heterogena elevunderlag som detta med-
förde. Även om uppgifterna haft olika karaktär, har gråzoner funnits 
och tidigt diskuterades gränsdragningssvårigheter mellan såväl kura-
torer och skolsköterskor som psykologer och kuratorer. I och med en 
ökad inriktning mot konsultativt arbete i förhållande till lärarna för 
både psykologer och kuratorer, är det troligt att dessa yrkeskategorier 
har kommit att närma sig varandra ytterligare.  
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Likriktning i elevvårdens organisering? 
Avhandlingens första delstudie visar att olika typer av externa resursenheter 
som ska serva skolorna i deras elevvårdsarbete utgör en ny typ organi-
sation på skolans organisatoriska fält. Trenden att inrätta fristående 
resursteam kan tolkas som ett uttryck för isomorfism, d.v.s. en institu-
tionell likriktning (DiMaggio & Powell 1991). Det framstår dock som 
att idén om centrala resursenheter ”översätts” på olika sätt i olika 
kommuner och anpassas till lokala förhållanden (Johansson 2002). Lik-
riktningen kan uppfattas som en ren härmning av en organisationsform 
som uppfattas som lyckad (mimetisk isomorfism). Det är också troligt 
att professionella nätverk har spelat en roll i spridningen av centrala 
resursenheter som organisationsform (normativ isomorfism). Av-
handlingens fallstudier tyder på att de centrala resursenheterna på flera 
sätt kan antas stärka den särskilda elevvårdspersonalen (åtminstone de 
som är centralt anställda) och det är därmed troligt att det kan finnas 
ett egenintresse hos dessa yrkesgrupper till omorganisering av detta 
slag. Bilden av den centrala resursenhetens positiva betydelse för elev-
vårdens professioner är dock inte entydig – organiseringen kan upp-
levas leda till ineffektivitet och splittring i arbetet och tillhörigheten till 
en extern resursenhet verkar även kunna begränsa handlingsutrymmet 
för elevvårdspersonalen.  

Vid den dominerande majoriteten av skolorna i den första del-
studien fanns ett särskilt elevvårdsteam på skolan. Lärarna förväntades 
samarbeta kring elevvårdsfrågor i arbetslag och elevvårdskonferensen sågs van-
ligtvis som ett möte med föräldrar för beslut kring enskilda elever. 
Dessa formella organisatoriska inslag verkar således vara allmänt före-
kommande i skolornas lokala elevvårdsorganisation. Utifrån fall-
studierna framstod de också som förhållandevis sammanvävda med 
varandra, utgörandes olika steg i en tämligen reglerad arbetsordning 
och knutna till vanemässiga handlingsmönster. På det sättet kan de 
också betraktas som relativt institutionaliserade inslag i elevvårdens 
vardagliga organisering och som uttryck för inkorporerade omgivande 
föreställningar om hur elevvården bäst bör organiseras.  

Samarbete på olika villkor 
I de så kallade elevvårdskonferenserna möts ofta de som beslutar om 
skolans åtgärder kring enskilda elever och de som direkt berörs av dessa 
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beslut. Mot den bakgrunden är det särskilt angeläget att granska detta 
forum ur ett maktperspektiv. Skolans och elevvårdens personal har i 
denna situation en organisatoriskt förankrad makt i den bemärkelsen 
att de kontrollerar olika former av resurser och har möjlighet att fatta 
beslut som har stor betydelse för de berörda, ett maktförhållande som 
påverkar relationen oavsett hur makten används (Lipsky 1980; 
Lundström & Sunesson 2006). I avhandlingens fallstudier känne-
tecknades de studerade elevvårdskonferenserna också på andra sätt av 
en ojämn maktrelation mellan företrädare från skolan och familjerna. 
Elevvårdskonferensen framstår utifrån de studerade exemplen som ett 
möte med ceremoniella inslag, där man från skolans sida strävar efter 
att kontrollera själva utfallet (beslutets innehåll). Föräldrar och elever i 
de observerade elevvårdskonferenserna hade i liten utsträckning fått 
information om vad som skulle hända på mötet och vilka som skulle 
delta. Skolpersonalens perspektiv framstod som dominerande för hur 
elevvårdsproblemen hanterades på denna nivå och möjligheterna för 
föräldrar och elever att föra fram alternativa handlingssätt/tolkningar 
var relativt små. Föräldrar och elever har sannolikt även mindre kun-
skaper än skolpersonalen om vilka alternativa åtgärder som finns att 
tillgå. Risken är att de inte upplever sig ha några andra alternativ än att 
anpassa sig till skolans förslag på åtgärder. Med hänsyn till den för för-
äldrar och elever sannolikt ofta mycket laddade och viktiga situation 
som elevvårdskonferensen innebär, kan denna från skolans sida snarast 
förstärkta asymmetri i relationen, tyckas särskilt anmärkningsvärd. 

Rutinerna kring elevvårdskonferenserna och konferensen som social 
praktik kan med Sunessons begrepp (1985) betraktas som materialise-
rade ideologier, vilka kan fungera kontrollerande i förhållande till 
elever och föräldrar och skyddande för skolan som organisation. En 
risk är dock att de inverkar negativt på relationen till elever och för-
äldrar och därmed blir ett hinder för arbetet.  

Förändrade domäner grund för konflikt  
Tidigare studiers beskrivningar av elevvård som en ”lärarservice” som 
lämnar skolsystemet som sådant intakt, talar för att den särskilda elev-
vårdspersonalen ofta får en roll i linje med det Lipsky (1980) benämner 
”pressure specialists”. Med detta avses hur gräsrotsbyråkrater - exempelvis 
lärare - kan lämna över problem som stör den befintliga ordningen till 
specialister och därmed bli av med klienter som avviker från majoriteten 
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och tillåta att rådande rutiner kan bevaras. Ett problem med 
specialisterna är enligt Lipsky att dessa ofta övertar ansvar från andra (i 
detta fall lärarna).  

Idag har lärarnas ansvarsområde vidgats. Elever som tidigare sor-
terades ut till särskilda skolformer, finns nu i större utsträckning kvar i 
skolan (Guvå 2001). Parallellt med dessa förändringar har den särskilda 
elevvårdspersonalens arbete alltmer kommit att inriktas mot att ge in-
direkt stöd via konsultation till lärarna. En tidigare specialisering base-
rad på problematik och klientgrupp tycks således i allt större utsträck-
ning ha ersatts av en specialisering grundad i teknologi (konsultation/hand-
ledning kontra direkt arbete med elever och föräldrar).125 På båda de 
studerade skolorna företrädde de mest tongivande aktörerna i elev-
vårdsteamen huvudsakligen ett konsultativt förhållningssätt, vilket 
kunde hamna i konflikt med förväntningar från lärarna. Grape (2006) 
avser med verksamhetsdomän dels de konkreta arbetsuppgifter som ut-
förs inom ett visst verksamhetsområde och dels olika anspråk på vem 
som ska göra vad inom detta område. Elevvårdspersonalens ökande in-
riktning mot konsultativt arbete innebär förändrade domänanspråk då 
arbetsdelningen mellan lärare och elevvårdspersonal blir en annan än 
om elevvårdspersonalen går in och arbetar direkt med elever och för-
äldrar. Att lärare ville ”lämna över problemet” eller inte ”bar proble-
met” själva, ansågs av elevvårdspersonalen kunna leda till låsningar i 
samarbetet. Detta kan tolkas som att det skapas en domänkonflikt (Grape 
2006; Lindqvist 2000) kring vissa skolsociala uppgifter, där parterna 
konkurrerar om att slippa ta ansvar för det direkta arbetet med elever 
och föräldrar.   

En organisations val av teknologier påverkas av tillgängligt utbud, 
hur andra liknande organisationer gör, samt politiska och ekonomiska 
övervägningar. Dominerande värden och intressen har stor betydelse 
för vilka teknologier som väljs, liksom professionella riktlinjer i de 
organisationer där dessa har stor makt (Hasenfeld 1983). De tydliga 
riktlinjerna om en konsultativ inriktning på arbetet från Resursenheten 
i Ekbladsskolans kommun, tyder på att konsultation som teknologi 
framförallt förespråkas av elevvårdspersonalens egna professioner och 
att dessa i och med organiseringen av externa resursenheter, kan få ett 
större inflytande över vilka teknologier som används. Den ökade beto-
ningen av ett konsultativt förhållningssätt skulle kunna tolkas som ett 
                                                     
125  Se Bergmark & Lundström (2005b) för ett motsvarande resonemang om olika for-

mer av specialisering inom socialtjänsten.  
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uttryck för professionalisering inom elevvårdens organisation genom 
att ”dirty work” i form av direkt elev- och föräldraarbete i högre ut-
sträckning delegeras till lärarna (jfr a.a., s. 162). Valet av teknologi inne-
bär enligt Hasenfeld också ett val av moraliskt system. Konsultation 
som teknologi kopplades i fallstudierna dels till argument om en effek-
tiv användning av de specialiserade resurserna samt till synen på läraren 
som den viktigaste bäraren av det elevsociala arbetet.  Konsultationer-
nas effektivitet är dock beroende av kvaliteten på mötet mellan lärare 
och elevvårdspersonal. De lärare som inte levde upp till den förväntade 
rollen som konsultand betraktades som hinder i arbetet. 

En ökad betoning på konsultativt arbete till lärarna innebär att elev-
vårdens yrkesgrupper i mindre utsträckning finns tillgängliga för 
skolans elever. Den bakomliggande tanken med den konsultativa in-
riktningen är att detta stöd ska göra lärarna bättre rustade för att själva 
kunna förstå och möta elever med olika behov. En viktig fråga blir 
därmed i vilken utsträckning det indirekta stödet via konsultationer till 
lärarna verkligen kommer eleverna till gagn.   

Elevvården som byråkrati 
Den form av specialisering som beskrivs ovan (baserad på teknologi) 
ger ett minskat utrymme för det direkta arbete som elevvårds-
personalen ofta också utför (t. ex. utredningar och samtal med elever och 
familjer).  Därmed ökar den specialisering som baseras på kategorise-
ring av problem och frågan uppstår när de ska välja direkta respektive 
indirekta insatser.  Den särskilda elevvården kan i detta sammanhang 
betraktas som en egen byråkrati i förhållande till övrig skolpersonal, i 
den bemärkelsen att de bestämmer vilka fall som släpps in i ”elev-
vårdens organisation” och vilka som överlåts till andra att hantera. Både 
för elever, föräldrar och lärare utgör elevvårdspersonalen nyckel-
personer till olika former av stödresurser. I fallstudierna tolkas elev-
vårdsteamens gruppmöten som betydelsefulla för att hålla samman 
elevvårdsteamet, snarare än för att diskutera och analysera problem och 
åtgärder ur olika perspektiv. Elevvårdsteamen kontrollerar resurser i 
form av utbildning och positioner som utgör förutsättningar för olika 
typer av insatser och som i vissa fall utgör en nyckel till ytterligare 
stödresurser. I elevvårdsteamens gruppmöten skapas och vidmakthålles 
regler för dessa resurser, gemensamma föreställningar och normer kring 
problemens beskaffenhet, samt om hur och av vem de bör hanteras. På 
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detta sätt kan den särskilda elevvården också konstituera sig själva som 
en egen organisation i förhållande till skolan.  

Elevvårdsteamens upprättande av rutinbeskrivningar om arbets-
ordning för när och hur ett ärende ska tas upp i elevvårdsteamet eller 
på elevvårdskonferens vid fallstudiernas skolor kan ses som ett uttryck 
för en specialisering och byråkratisering av den lokala elevvårdsorganisa-
tionen. De regler och riktlinjer som fanns runt elevvårdsteamens arbete 
vid fallstudiernas skolor rörde främst ansvarsförhållande och arbets-
ordning i förhållande till lärarna, vilka vid Ilonskolan också förväntades 
lämna in olika typer av dokument över tidigare åtgärder. Även i den 
första delstudien betonade många av intervjupersonerna arbetsordningen 
för när ett ärende skulle tas upp i elevvårdsteamet eller i elevvårds-
konferens. I fallstudiernas intervjuer och observerade möten förekom 
att lärare uttryckte sig ifrågasättande och ironiskt om alla blanketter 

De centrala resursenheterna kan på ett liknande sätt ses som exem-
pel på en specialisering i avsikt att styra elevvårdsresurserna till bäst 
behövande och få en ökad kontroll över hur de används. Kring de cen-
trala resursenheternas extra resurser skapas en särskild byråkrati be-
stående av regler kring ansökningsförfarande, särskilda handlingar och 
kriterier för vilka som ska få stöd. En av fallstudiernas rektorer väcker 
frågan om hur denna organisering i sig kan skapa särskilda ”fall”.  

Den byråkratiska organisationen balanserar mellan service och kontroll, 
där service handlar om de åtgärder som vidtas för att tillgodose klien-
tens behov och kontroll har att göra med bevakning av organisationens 
gränser, med hänsyn till organisationen eller ett ”allmänt” intresse av 
att organisationens service inte missbrukas (Johansson 1992). Be-
toningen av arbetsordning och särskilda villkor för lärarna innan ett 
ärende tas upp i elevvårdsteamet, kan ses som ett sätt att bevaka teamets 
gränser så att inte de specialiserade resurserna ska användas på ”fel” sätt 
eller till ”fel” ärenden. Det innebär också ett mått av kontroll över 
huruvida lärarna sköter sina åtaganden i elevvårdsarbetet. Mot 
bakgrund av tidigare studiers bild av elevvården som en ”lärarservice” 
kan resultatet tolkas som att tyngdpunkten i avvägningen mellan 
service och kontroll i förhållande till lärarna kan vara på väg att förändras. 
En intressant fråga är vad detta i så fall betyder för arbetet i förhållande 
till eleverna och deras föräldrar.  
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Styrning och kontroll  
Lärarna ges idag ett stort ansvar för det elevvårdande arbetet. Vad som 
ska ingå i särskilt elevvårdsansvariga lärares arbete (klassföreståndare, 
mentorer och liknande) samt hur barns stödbehov ska inventeras, regle-
ras enligt denna studie relativt sällan genom särskilda riktlinjer på 
skolorna. Arbetslagen lyfts fram som ett viktigt forum för i första hand 
lärarnas samarbete och planering kring elevvårdsfrågor (vid ungefär 
hälften av skolorna deltog även någon från elevvårdsteamet regelbundet 
vid arbetslagens konferenser). Tidigare forskning tyder dock på att 
arbetslagen samarbetar i relativt liten utsträckning kring frågor som rör 
elevvård, i synnerhet för långsiktig planering kopplad till undervis-
ningen, samt att samarbetet kan se mycket olika ut (Ahlstrand 1995; 
Asp Onsjö 2006). Även denna avhandlings fallstudier tyder på att 
arbetslagen kan användas och fungera olika. Upprepade omorganise-
ringar och arbetslagens konstellation kan upplevas som hinder för att 
dessa ska kunna fungera som arenor för samarbete kring elevvårds-
frågor. Tidigare studier har visat på att skolledare ägnar lite tid till peda-
gogiskt ledarskap, samtidigt som denna uppgift ofta lyfts fram som vik-
tig, även av rektorerna själva. Avsaknad av legitimitet från lärarna samt 
att krav kopplade till den kommunala förvaltningen prioriteras, har 
bland annat framförts som skäl till att rektorerna inte ägnar mer tid åt 
skolans pedagogiska verksamhet (Berg m.fl. 1999; Nestor 1995; Nytell 
1995, Svedberg 2000). Mot denna bakgrund kan man göra tolkningen 
att lärarnas elevvårdande arbete präglas av en relativt stor självständig-
het och låg grad av kontroll, samt att arbetslagen som ”basen” i elev-
vårdens formella struktur kan vara löst kopplad till den praktiska verk-
samheten. En sådan lös koppling kan minska risk för konflikter mellan 
olika ideologier (Hasenfeld 1983), t.ex. mellan elevvårdspersonal/ skol-
ledning och lärare eller lärare sinsemellan. 

Avhandlingens resultat bekräftar den senaste elevvårdsutredningens 
bild av att skolornas elevvård präglas av en otydlig ledning. I fall-
studierna framstod den särskilda elevvårdspersonalen och skolledningen 
som ömsesidigt beroende av varandras handlingskraft i frågor som be-
handlade lärarnas arbete och det kunde uppstå oklarheter kring an-
svaret för dessa frågor. En möjlig tolkning av detta är att rektor kan 
försöka använda sig av elevvårdsteamet som ett redskap för att få ökad 
kontroll och inflytande över den pedagogiska verksamheten. De kon-
trollerande inslagen i elevvårdspersonalens arbete som beskrivits ovan, 
är exempel som stärker en sådan tolkning. De senaste decenniernas 
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krav på utvärdering inom offentlig sektor och betoning på effektiv 
resursanvändning kan ha ökat behovet av en tätare koppling mellan 
olika delar i skolans organisation. Den särskilda elevvården förväntas 
t.ex. vara en integrerad kraft i skolan som helhet istället för att utgöra 
ett ”parallellt spår” i förhållande till den undervisande verksamheten 
(SOU 2000:19). Utifrån tesen ovan om tänkta fördelar med en lösare 
koppling, kan ett försök att få en tätare koppling också antas synliggöra 
konflikterande ideologier. Sådana konflikter mellan elevvårds-
personalens och lärarnas synsätt kunde också beskrivas i intervjuerna 
med de i elevvårdsteamen som huvudsakligen arbetade via lärarna.  

Konstruktionen av problem 
Av de observationer som gjordes inom ramen för fallstudierna, fram-
trädde i liten utsträckning elevers och föräldrars perspektiv i skol-
personalens kategoriseringar av elever och problem. Det förekom sällan 
diskussioner kring hur man skulle förstå de problem som behandlades, 
snarare kopplades problemen till tillgängliga teknologier och åtgärds-
utbud, såsom olika tester, särskilda undervisningsgrupper, assistent, 
samtal med kurator, BUP-kontakt, etc. Problem formulerades oftast 
som burna av eleverna i form av kognitiva, negativa egenskaper, utifrån 
problematiska beteenden eller genom omnämnande av olika sociala 
omständigheter. Lärarnas kategoriseringar av problem kunde ibland 
förstås som ett sätt att underbygga olika stödanspråk, så som att en elev 
beskrivs som extremt svagbegåvad i samband med att man framför 
synpunkten att eleven behöver utredas. Elevvårdspersonalen kunde i 
sina egna gruppmöten koppla problem till lärarnas agerande och vid 
konsultationstillfällen i viss mån försöka lyfta in föräldrars och elevers 
perspektiv eller påverka lärarnas förhållningssätt. Som beskrivits ovan 
präglades de studerade elevvårdskonferenserna av liten möjlighet till 
inflytande och delaktighet från elever och föräldrar, där problem-
formuleringarna snarast tycktes syfta till att passa för de åtgärdsförslag 
som förberetts från skolan. Mot denna bakgrund framstår elever och 
föräldrar mer som objekt för skolans problemdefinitioner och åtgärder 
än som delaktiga subjekt i den typifieringsprocess varigenom skolans 
organisation kategoriserar problemen och bestämmer vilka åtgärder 
som ska vidtas (Hasenfeld 1983).  

Flera av elevvårdspersonalen i fallstudierna definierade sig som en 
resurs för barnen men förväntades samtidigt utgöra en stödresurs till lärarna. 
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En fråga som kan ställas utifrån avhandlingens fallstudier är hur för-
enliga dessa uppgifter är. Att lärare får stöd att hantera problem i sin 
arbetssituation är självklart en viktig uppgift – att se till elevernas be-
hov i skolan är dock en annan. Elever och lärare befinner sig i skolan 
på väldigt olika villkor. Skolplikten innebär att det finns en inbyggd 
konflikt i relationen skola – elev som präglar relationen för båda parter. 
En risk med dessa dubbla uppdrag är att lärarna i första hand vänder sig 
till elevvårdspersonalen som ”pressure specialists” (Lipsky 1980) och att 
deras problemformuleringar därmed syftar till att försöka påverka elev-
vårdspersonalens insatser, snarare än till att få redskap för att själva agera.  

Elevvårdspersonalen i fallstudierna beskrev skillnader när det gäller 
vilka problem som för pojkar respektive flickor leder till kontakt med 
dem och på vilket sätt som elever av olika kön kommer i kontakt med 
dem. Värt att kommentera och begrunda i detta sammanhang är att 
pojkar oftare tycks komma i kontakt med kurator/psykolog genom 
skolpersonalen och att deras problem därmed i första hand definieras av 
andra än dem själva.  

Elevvårdens organisatoriska fält 
Hur skulle elevvårdens organisatoriska fält kunna beskrivas? Vilken typ 
av omgivningar sätter sin prägel på skolornas elevvårdsverksamhet? I 
avsnittet om elevvårdens framväxt beskrivs elevvårdens verksamhet 
som existerande i ett institutionellt kraftfält, där flera olika organisa-
toriska fält överlappar varandra och konkurrerar utifrån olika institu-
tionella logiker.  

En första viktig organisatorisk omgivning utgörs av de organisa-
tioner som på olika sätt sysslar med utbildning (som Skolverket och olika 
slags skolor) och de villkor och föreställningar som är förknippade med 
dem. I denna omgivning kan man anta att ett viktigt område att kon-
trollera anses vara elevernas/studenternas skolresultat, i synnerhet då 
skolorna konkurrerar om eleverna och skolresultaten kan ses som ett 
mått på skolornas kvalitet. Att eleverna inte bedömdes kunna nå 
kunskapsmålen framstår utifrån fallstudierna som en vanlig problem-
beskrivning och anledning till intervention från skolans sida, liksom en 
tydlig förväntan som lärarna upplevde på sitt arbete. Att se till att 
eleverna får godkända betyg blir som en följd av detta också ett viktigt 
mål för skolans åtgärder. Skolan som institution har också ett socialise-
rande och fostrande uppdrag. Själva undervisningssituationen ställer 
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krav på elevernas beteenden. Beteenden som uppfattas som stökiga och 
störande har traditionellt sett varit en anledning till kontakt med den 
särskilda elevvårdspersonalen och om det vittnar även elevvårds-
personalen vid fallstudiernas skolor. Kunskapsmål och ordning kan 
således antas vara överordnande principer som sätter ramarna för den 
accepterade normaliteten i grundskolans verksamhet, där den särskilda 
elevvården får i uppgift att på olika sätt hantera dem som faller utanför.  

De centrala resursenheterna, hälso- och sjukvården, den sociala 
barnavården och polismyndigheten kan betraktas som delar av skolor-
nas uppgiftsrelaterade omgivning (Hasenfeld 1983) och till elevvården 
överlappande organisatoriska fält. För hälso- och sjukvården är skolan in-
tressant som en arena för sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande 
arbete. Elevernas hälsa står i skolhälsovårdens explicita fokus, samtidigt 
har verksamheten också över tid förväntats stödja skolan som institu-
tion, uppgifter som kan vara motstridiga. Den psykologiska/psykiatriskt 
inriktade vården erbjuder tolkningsramar för dem som avviker från 
skolans krav på kunskapsmål och ordning. Medicinska och psykolo-
giska/psykiatriska perspektiv har traditionellt sätt haft ett stort in-
flytande över hur problem definieras och tolkas i skolan. De synsätt 
som individualiserar dessa avvikelser och gynnar organisationen (t.ex. 
genom rätt till extra resurser) tycks vara de som över tid slagit mest rot 
i den vardagliga praktiken. Att skolhälsovården knyts till externa en-
heter som leds av chefer med medicinsk respektive psykologisk utbild-
ning, kan ge dessa fält ett ökat inflytande över verksamheten.  

Den sociala barn- och ungdomsvården är ytterligare ett fält som korsar 
elevvårdens verksamhet, kanske framförallt genom skyldigheten för 
skolans personal att anmäla barn som misstänks fara illa. Genom denna 
skyldighet blir barn som befaras fara illa en del av skolans ansvar där 
man förväntas agera (oavsett hur det går för dem i skolan). Den sociala 
barnavårdens organisationer tycks dock ägna relativt lite intresse för att 
verka i och genom skolan; skolans samarbete med socialtjänsten fram-
står av avhandlingens fallstudier och av tidigare forskning ofta som 
asymmetriskt, där man i skolan anser att man ”gör socialtjänstens 
jobb”. Den bild som förmedlas är att det även mellan skolan och 
socialtjänsten föreligger en domänkonflikt, som i detta fall handlar om 
att slippa ta ansvar för de sociala problem som definieras av skolan men 
som inte av socialtjänsten bedöms ligga inom myndighetsutövningens 
ramar. En konsekvens av detta blir att det finns en stor osäkerhet och 
oro förknippad med de sociala uppgifterna i skolan, som blir lite av 
ingens och allas ansvar.  
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Polismyndigheten utgjorde i båda avhandlingens delstudier viktiga sam-
arbetsparter till skolorna. Det var i den första delstudien vanligare att 
skolorna hade ett samarbete som sträckte sig utöver individnivå med 
polisen än att de hade ett övergripande samarbete med socialtjänsten 
och barn- och ungdomspsykiatrin. En tolkning av detta resultat är att 
det råder en relativt god överensstämmelse mellan de mest fram-
trädande institutionella logikerna i dessa fält. Legalitet, ordning och 
tydliga markeringar mot dem som bryter mot gällande regler kan sägas 
vara kännetecknande för rättsväsendets institutionella logik. En alterna-
tiv eller komplementär tolkning kan vara att man tar ”de medel som 
står till buds” för att hantera en minskad kontroll över de konflikter 
och sociala problem som framträder i skolan.  

Föräldrar och elever kan beskrivas som intressegrupper i skolornas upp-
giftsrelaterade omgivning, vilka kan påverka om skolan överhuvudtaget 
får några elever. Om ett problem engagerar många och resursstarka 
föräldrar kan detta sannolikt öka trycket på skolorna att visa upp en 
beredskap för detta problem. Föräldrarna påverkar även genom den 
vardagliga interaktionen med skolan, som skapar och skapas av för-
väntningar kopplade till familjen respektive skolan. I möten mellan 
skola och föräldrar förhandlas dagligen kring skolans respektive för-
äldrarnas ansvarsområden. Att föräldrar idag kan vara mycket med-
vetna och ställa krav på skolan, togs upp i intervjuerna med fall-
studiernas skolpersonal. Att det kan vara nödvändigt att sätta gränser 
inför upplevda förväntningar på att ”fixa allt” är begripligt. En fråga 
som kan ställas utifrån avhandlingens fallstudier är emellertid vilket 
inflytande föräldrar och elever har, eller skulle kunna ha, i elevvårds-
arbetet kring enskilda elever.  

Som politiskt styrd verksamhet sätter förstås det politiska fältet sin 
prägel på skolans och elevvårdens verksamhet. Politiska beslut be-
stämmer de övergripande ekonomiska och juridiska ramarna och rikt-
linjerna för verksamheten.  Den första delstudien visar att politisk 
majoritet har en viss betydelse för skolornas tillgång till elevvårds-
resurser. Vilken politisk ideologi och agenda som präglar den allmänna 
debatten får sannolikt också inflytande över de förväntningar som ställs 
på skolan. I skolornas mer generella omgivning har också media och den 
allmänna debatten inflytande över vilka frågor och problem som blir 
belysta och kopplade till skolans domän och därmed viktiga för 
skolornas legitimitet. Mobbning är ett område som har givits mycket 
utrymme i den offentliga debatten vilket avspeglar sig i skolornas elev-
vårdsorganisation genom att särskilda riktlinjer och satsningar för att 
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förhindra mobbning är vanliga (fallstudierna visar dock att det kan vara 
ett stort glapp mellan hur det ser ut ”på papperet” och i praktiken).  

De frågor och resultat som lyfts fram av forskarsamhället kan få be-
tydelse för skolans och elevvårdens verksamhet. I takt med att forskare 
har riktat fokus mot vad som främjar hälsa och pekat på skolklimatets 
betydelse för elevernas prestationer i skolan, har också den särskilda 
elevvårdens uppgift att skapa en god lärandemiljö i skolan kommit att 
betonas i den allmänna skoldiskursen. På det sättet har skolornas mål 
att främja elevernas harmoniska utveckling och de kunskapsrelaterade 
målen blivit mer inflätade i varandra, åtminstone i retoriken. Frågan är 
vilket avtryck dessa uttalade målsättningar lämnar i den praktiska verk-
samheten. Fallstudierna tyder på, att även om ambitionerna finns hos 
den särskilda elevvårdspersonalen, gör andra institutionella logiker att 
arbetet tycks gå trögt. Idag ställs ökade krav på att människo-
behandlande verksamheter av olika slag ska vara kunskapsbaserade. 
Vad detta innebär (eller ska innebära) är ett stridsäpple i forskarsam-
hället men klart är att olika former av preventiva program och sär-
skilda modeller/metoder vinner terräng inom skolans verksamhet (se 
t.ex. Lagerberg & Sundelin 2000; Ferrer Wreder m.fl. 2005).  

Ett fält i förändring? 
Trenden att inrätta särskilda fristående resursenheter som skett paral-
lellt med kraftiga nedskärningar inom skolan och förändrade finansie-
rings- och styrsystem för skolan, kan betraktas som olika slags stör-
ningar i skolans historiska kontinuitet. Det är en intressant fråga om 
dessa omställningar också kan innebära en viss avinstitutionalisering 
(Olivier 1992) av tidigare stabila mönster; föreställningar, aktiviteter 
etc. i elevvårdens praktik. Intrycket från fallstudierna var att fältet del-
vis präglades av maktkamp om resurser och möjlighet att styra över 
praktikens utformning. DiMaggio (1988) hävdar att nya institutioner 
uppstår när organiserade aktörer med tillräckligt mycket resurser ser en 
möjlighet att i dessa institutioner förverkliga intressen (sid. 14). Nya 
maktförhållanden kan, utifrån detta resonemang, tänkas kunna skapa 
nya institutioner. Resursenheterna som organisationsform tycks i viss 
mån kunna erbjuda den särskilda elevvårdens yrkesgrupper stärkta 
positioner i skolans organisation genom ett delvis minskat beroende av 
förväntningar och prioriteringar från lokala skolledningar och lärare 
samt ett ökat kollegialt stöd. De kan också utgöra ett maktmedel för 
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kommunerna att styra över resursanvändningen. Via resursenheterna 
formulerar elevvårdspersonalen den egna organisationens och sina egna 
yrkesgruppers identiteter. Identiteter som ibland kan innebära för-
ändrade krav på andra aktörer i skolan, i synnerhet lärarna. Fall-
studierna tyder på att resursenheterna kan utgöra betydelsefulla aktörer 
i kampen om vilka regler, normer och värden som ska styra i elev-
vårdsarbetet och vilka rutiner som ska gälla. Relationer mellan de en-
skilda skolorna och de externa resursenheterna kommer därmed sanno-
likt att vara en viktig fråga i framtidens elevvård. Resursenheternas 
inflytande över de enskilda skolornas arbete påverkas av hur beroende 
skolorna är av de resurser som resursenheterna tillhandahåller och 
sannolikt även av hur beroende resursenheterna är av att skolorna efter-
frågar dessa resurser.  

Slutord 
Skolorna utgör minisamhällen där social problematik i det omgivande 
samhället kommer till uttryck och som också skapar sin egen speciella 
problematik. En inkluderande (och obligatorisk) skola som bygger på 
att eleverna får stöd i sitt skolarbete hemifrån innebär oundvikligen 
inslag av socialt arbete i lärarnas vardagliga verksamhet, där man måste 
ta hänsyn till och hantera olika slags hinder och skillnader i elevernas 
förutsättningar för sin utbildningssituation och konflikter mellan olika 
parter. Självfallet kan inte skolan förväntas lösa sociala problem i 
elevernas hem-miljöer eller behandla svårare psykisk problematik. Då 
skolproblematik och social och/eller psykisk problematik inte sällan är 
kopplade till varandra kan man dock utgå ifrån att skolmiljön är sär-
skilt viktig för de elever som på ett eller annat sätt hamnar i svårigheter 
i skolan. En utmaning för skolan är att bli en skyddande arena för dessa individer 
snarare än ytterligare en riskfaktor och att erbjuda dem möjligheter att själva söka hjälp. 
Att sträva efter ett nära samarbete med föräldrarna är sannolikt extra 
viktigt när det gäller dessa barn. Avhandlingens resultat tyder på att det 
finns anledning att granska skolornas rutiner, handlingsmönster och 
förhållningssätt när det gäller föräldrars och elevers delaktighet i elev-
vårdsarbetet.  

Utifrån avhandlingens resultatet kan man också ifrågasätta om 
skolornas möjligheter att erbjuda eleverna adekvat stöd kan anses lik-
värdiga. Sociala och psykologiska resurser är mindre givna än de medi-
cinska i skolornas lokala elevvårdsorganisation. Detta har troligtvis att 
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göra med oklarheter kring - och olika syn på - frågor om hur långt 
skolans sociala ansvar ska sträcka sig, hur det sociala stödet i skolan ska 
gestaltas och vilka som ska stå för dessa uppgifter. De skolsociala upp-
gifterna framstår som något av allas och ingens ansvar. Basen i skolor-
nas elevvårdsorganisation utgörs av lärarna, vilket är rimligt utifrån att 
det är de som finns närmast eleverna i deras vardag. Det är i första hand 
lärarna som identifierar olika slags svårigheter och som initierar kon-
takt med den särskilda elevvårdspersonalen. För elever (och föräldrar) 
är de skolans främsta ”ansikte” och det bemötande de får av lärarna kan 
få stor betydelse för hur de upplever skolan. Avhandlingens resultat 
visar att det kan råda oenigheter mellan olika aktörer om var lärarnas 
ansvar slutar och andras tar vid, samt om innehållet i lärarnas elev-
vårdsarbete. Ofta saknas riktlinjer för lärare med särskilt elevvårds-
ansvar (mentorer/liknande) och det är sällsynt att lärare har kontinuer-
lig handledning i sitt arbete. De arbetslag där lärarna i första hand för-
väntas samarbeta kring elevvårdsfrågor tycks kunna fungera mycket 
olika och ofta sakna en regelbunden koppling till särskild elevvårds-
personal. Mot denna bakgrund kan det tyckas angeläget att föra en diskussion om vad 
som ska ingå i lärares elevvårdsansvar samt om vilket stöd och vilken slags kunskap de 
behöver, i sin utbildning och i sitt arbete, för att kunna leva upp till detta ansvar.  

En central uppgift för skolans särskilda elevvårdspersonal är att bistå 
lärarna med stöd i deras elevvårdsarbete. Inte sällan har de dock även 
uppdraget att arbeta direkt med elever/föräldrar. Detta dubbla uppdrag tycks 
kunna leda till oklarheter beträffande elevvårdspersonalens och lärarnas respektive 
ansvarsområden samt kring hur samarbetet mellan dem ska utformas. En risk är att 
lärarnas önskemål om direkt stöd i arbetet blir styrande för hur 
problem definieras och för elevvårdspersonalens arbete med dem, och 
att problemen därmed tenderar att knytas till eleverna som individer. 
Det förefaller svårt för den särskilda elevvården att bli en integrerad 
kraft i skolan utan ett tydligt mandat och stöd från rektor. Skolornas 
elevvårdsverksamhet kännetecknades i fallstudierna av otydligheter i 
ledningen, vilket leder till frågor om rektors ansvar och förutsättningar 
i detta avseende.  

Genom sin regelbundna kontakt med alla barn i skolålder och deras 
föräldrar, har skolans personal goda möjligheter att få en överblick över 
områdesrelaterad problematik, att identifiera barn i svårigheter och 
förmedla adekvat stöd till dem och eventuellt till deras familjer. Mot 
denna bakgrund kan man tycka att ett samarbete mellan skola och 
socialtjänst som sträcker sig utöver arbetet med enskilda elever/ 
familjer, exempelvis kring utveckling av preventiva stödinsatser på 
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skol- eller områdesnivå, borde vara ganska givet. Avhandlingens 
resultat tyder dock på att det långt ifrån alltid finns ett samarbete ut-
över individnivå mellan enskilda skolor och socialtjänst.  

Begreppet elevvård har nyligen ersatts med ”elevhälsa”. Jag tror det 
är viktigt att också använda begrepp som skolsocialt arbete och om-
sorgsarbete i skolan, för att kasta ljus på och få en diskussion om dessa 
dimensioner i skolans verksamhet. I denna diskussion kan det kanske 
vara fruktbart att försöka frigöra sig från etablerade föreställningar om 
elevvårdens organisering och ställa ”naiva” frågor om vad elevvård och 
skolsocialt arbete är och bör vara, vilken slags kunskap och organise-
ring som behövs i detta arbete, om vilka som ska utföra vad och hur, 
samt med vilka.   

Slutligen vore det önskvärt med mer forskning kring de externa re-
sursenheter som tycks bli en allt vanligare organisatorisk aktör i 
skolornas elevvårdsarbete, och vilken betydelse de får för det lokala 
elevvårdsarbetet på skolorna. Det är också angeläget med forskning om 
hur elevvårdspersonalens konsultativa insatser påverkar lärarnas arbete 
med eleverna, studier som ytterligare belyser det vardagliga elevvårds-
arbetet ur elevers, föräldrars och lärares perspektiv, samt forskning som 
undersöker vilket inflytande olika expertis- och kunskapsområden får i 
arbetet kring enskilda elever. 
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SUMMARY 

Background 
Pupil welfare is practised in a borderland to the fields of education, 
psychology, medicine and social work. Yet research in social work has 
not paid much attention to pupil welfare. The subject has, however, 
been studied by educators, psychologists and sociologists. Next to the 
family, school can be defined as the most significant institution for 
children and youth. Research has shown that school conditions can 
offer a protective environment for children at risk, but can also in 
themselves pose some risk for future problems. Some studies have 
questioned how much schools really manage to give adequate support 
to pupils with social, psychological and behavioural problems.  

Pupil welfare specialists are generally engaged to assist schools in 
this work, through interventions directed towards pupils and their 
families as well as to school personnel. In the last decade, resource cut-
backs in Swedish schools have been an issue for public debate, where it 
is often argued that these cutbacks have affected the children most in 
need. In fact, we do not know much about the nature and extent of 
pupil welfare resources in Swedish schools. There is a great scarcity of 
studies on the organization and practice of pupil welfare (central actors 
in the field and their activities, institutional context, etc.). In particular, 
these research gaps hold for the practice of school social work and 
school social workers.  

Aim and main questions 
The aim of this thesis is to describe and analyse the organization, re-
sources and practice of pupil welfare work in different kinds of munici-
pal compulsory schools and to investigate how these factors relate to 
each other and to conditions in the schools’ local environments. The 
focus is on the work being done by pupil welfare specialists, in particu-
lar those considered to be important actors in school social work.  
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The following research questions are addressed: 
 
What resources do the schools have access to in their pupil welfare 
work? How are these resources related to each other and to organiza-
tional and environmental factors? 
 
How can the organization and practice of pupil welfare work be 
described: who are the actors, what are they doing, how do they inter-
act and relate to actors outside the school? 
 
How can the institutional framework be described? How, where and 
by whom are the problems of pupil welfare defined? 
 
How can the organization and practice of pupil welfare and school 
social work be understood?  

Two studies 
The empirical material consists of two studies. The first study maps out 
the resources allocated for pupil welfare work and analyses differences 
between schools in this regard. It also investigates the schools’ formal 
organization of pupil welfare. 

The second study builds on material from two case studies, where 
the work of the pupil welfare team members and the everyday organiz-
ing of pupil welfare are scrutinized. 

Methods 
The first study is based on material collected from a random sample of 
100 schools, seventh to ninth grade, drawn from all municipal compul-
sory schools in Sweden (response rate 97 per cent). According to 
Statistics Sweden, at the time of data collection there were 1,318 
schools of this kind. Telephone interviews were carried out, primarily 
with headmasters. Data concerning local resources for pupil welfare 
were analyzed in regression models (OLS) together with data concerning 
organizational characteristics and facts about the schools’ local environ-
ment, e.g. parents’ educational level and the municipal political majority. 
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The schools chosen for the case studies were not selected from the 
first sample. Criteria for this selection were that they should have a 
social worker located at the school, that they should be approximately 
matched in terms of number of pupils and socioeconomic factors, and 
that they should not be extreme in those aspects, i.e. they should be 
representative of quite “ordinary schools”. Further, the two schools 
where also selected through criteria that distinguished them from each 
other, with the purpose of exploring the work of the school social 
worker under different circumstances. Thus, in one of the schools the 
social worker was employed by a municipal service unit and worked 
part-time at the school; while in the other, the school social worker 
was employed by the school and worked full-time.  

The case studies include interviews with pupil welfare specialists, 
headmasters and municipal service-unit managers, as well as with 
pupils, parents and teachers. They also include observation data, 
mainly from different meetings. Participators in these meetings were 
pupil welfare specialists, teachers, parents and pupils in various 
constellations. A third kind of material is time-geographic diaries, made 
by some of the pupil welfare specialists.   

Theoretical framework 
The analytical framework used in the thesis consists of perspectives and 
concepts derived from organisation theory. In new institutional 
organization theory, organizations are seen as open systems, interacting 
with and influenced by their environment. Further, the organizations 
are understood not only in terms of their goal orientation, but also 
with respect to activities aimed at surviving as organizations (Powell & 
DiMaggio 1991). Specific attention is paid to the fact that schools can 
be analyzed as Human Service Organizations, i.e. organizations whose 
primary task is to affect people’s lives, with the purpose of protecting 
and promoting the welfare of these people (Hasenfeld 1983). Another 
theoretical tool inspired by new institutional organization theory is the 
concept of the “street-level bureaucrat” (Lipsky 1980), with focus on 
professionals in Human Service Organizations who are in direct con-
tact with clients. Schoolteachers can be regarded as street-level bureau-
crats in relation to pupils and their parents, as pupil welfare specialists 
are in their relations to teachers. New institutional organization theory 
can be criticized for not considering questions of power and agency. In 
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this thesis, dimensions of power are discussed, mainly in reasoning 
about this concept in relation to organizations (Lundström & Sunesson 
2006, Johansson 1992, Sunesson 1985). Specific attention is given to 
power structures in the relationship between school staff and pupils 
and their parents.  The concepts legitimacy and environment are central in 
the analysis of pupil welfare organization. To understand the involve-
ment of, and interaction between, different actors in pupil welfare 
work and the conditions for their work, the concepts domain/domain 
conflicts, technologies and specialization are used.  

Historical background 
The school health service was introduced in Sweden at the beginning of 
the 20th century as part of the hygienic reforms and social engineering 
in vogue at that time. It became more or less common to regard the 
child as a potential risk to society but also as a resource. Hence, the 
health of the pupils became a part of the school’s domain.  

Social workers and psychologists were brought into schools in the 
middle of the last century, at the same time as the earlier parallel school 
system was exchanged for the comprehensive school. This reform led 
to increased heterogeneity among the pupils, as well as increased 
problems of maintaining discipline. During this period there was a 
strong belief in psychological tests as objective instruments for the 
necessary - as it was considered - sorting of pupils into various school 
settings. Important tasks for the first school social workers were to give 
pupils vocational guidance and to assist schools in managing problems 
arising from the lengthened compulsory time in school. Hence, the 
school social workers were directed to older pupils. In the 1960s and 
1970s, the number of school psychologists and school social workers 
increased. Special counsellors took over the task of vocational guidance 
and the role of school social workers as coordinators and links to the 
social services was emphasized.  

The establishment of pupil welfare professionals in schools has 
tended to blur the boundaries between different pupil welfare profes-
sions, as well as between them as an occupational group and the 
teaching staff. In the early regulating documents, the primary expecta-
tions of the pupil welfare specialists were to deliver service to the 
teachers by assisting them with different kinds of material concerning 
the pupils and their families, and by working directly with the pupils 
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and their parents. Later, one can observe an evident pressure on their 
contributions to enhance the capacity of schools to meet the needs of 
all pupils, mainly by directing their work towards the teachers through 
consultatative interventions.  

Results 

The main findings of the first study are: 

• The distribution of special pupil welfare resources (school 
nurses, school social workers and school psychologists) varied 
considerably, from one half-time to seven full-time workers per 
1000 pupils.  

• Almost one-third of the variations in pupil welfare resources 
could be explained by variables included in a regression 
analysis. The most important variables were the structure of 
school organization with regard to pupil age groups, the 
presence of special educational settings for pupils with special 
needs, revenue of municipal tax power (as a measure of the 
municipalities’ economic resources), parents’ educational level, 
and the political majority in the municipal context. Schools 
with only grade six to grade nine pupils had access to more 
resources (related to the number of pupils in the school) than 
schools with a broader range of grades. The amount of special 
pupil welfare resources in the schools also correlated with 
political majority and municipal tax power. The results indicate 
that schools in municipalities with a Conservative political 
majority and/or with low tax resources tend to have less pupil 
welfare resources; while schools where the educational level of 
the parents is low and schools with adapted educational settings 
for pupils with special needs have more of these resources.  

• Practically all schools in the sample had a school nurse, while 
school social workers and in particular school psychologists 
were available to a lesser extent. Regarding the latter two 
professions, the results indicate that the more psychologist re-
sources available, the less there were of social workers. These 
results may partly depend on the allocation of resources by 
pupil age group (psychologists tend to work in schools with 
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younger children and school social workers in schools with 
teenagers only). 

• The involvement of different kinds of municipal service units 
in pupil welfare work is becoming a common form of organiza-
tion. Most often, these service units include pedagogical and 
psychological resources, and are mainly used by schools for 
consultation or for carrying out different kinds of tests on 
single pupils. 

• Every tenth school had no access to a school social worker. 
However, where there were school social workers, they seem 
to play an important role in pupil welfare. 

The main findings of the second study are: 

• The main part of the school nurses’ work consists of regular 
health controls of all pupils. School nurses were also expected 
to be easily accessible to pupils. Many pupils visited them and 
not only for somatic problems. 

• The school social worker lacks, in contrast to the school nurse 
and the school psychologist, a specific ‘technology’ of their 
own that distinguishes their work from other professions. It 
appears to be taken for granted that other actors than the 
school social worker her-/himself define what that work 
should entail.  

• Expectations in the local environment also influence the work 
of the school psychologist, who is still expected to make assess-
ments that separate the ‘gifted’ from the ‘less gifted’ pupils. 
However, these expectations can be contrasted to the ambitions 
of school psychologists to influence how school personnel 
work with their pupils. Different kinds of assessments and con-
sultation with teachers seem to be the most common tools used 
by school psychologists.  

• School social work is performed by several professions and for 
some tasks domain conflicts can arise. These domain conflicts 
may to some degree be rooted in the enhanced consultative role 
of the pupil welfare specialists, which affects the divison of 
labour between the actors. Teachers who do not meet the 
expectations of the pupil welfare specialists in this context may 
by the latter be regarded as obstacles to an efficient consultation.  
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• The case studies show that municipal service units can become 
influential actors in the organizing of local pupil welfare work, 
for example through their position as employers of pupil wel-
fare specialists.  

• The school social worker employed by a municipal service unit 
devoted a lesser proportion of time to contacts with pupils than 
the school social worker employed by the school. This can 
partly be seen as a consequence of less time spent at the school, 
but it was also an explicit policy from the service unit to give 
priority to consultative work with teachers.  

• A pupil welfare meeting often implies a meeting between those 
in school who make decisions concerning single pupils and the 
persons directly affected by these decisions. The case studies 
show these meetings to be more of a ritual than anything else, 
where the most important objective for the school personnel 
seemed to be to control the outcome. Meetings where 
characterized by asymmetrical relationships, where routines 
and social practice embedded in the structure gave little space 
for pupils and their parents to be actively involved in the 
decision-making process.  

Conclusions and discussion 
School nurses appear (to a relatively high degree) to be an institutional-
ized resource with regard to their presence in schools and the content 
of their work. This institutionalized role gives them a vital position for 
identifying pupils in need and referring them to the right specialists. 
Important tasks for school nurses from this perspective – using the 
concepts of Hasenfeld (1983) – are not only “people-changing” activi-
ties, but also “people-processing”. The latter can be understood as cate-
gorising or assessment activities involving decisions about which pupils 
to refer to or motivate for other professional contacts. This raises 
questions concerning whether the training and routines of the school 
nurse are adequate to this task and underlines the need for close contact 
with other specialists.  

Carrying out different kinds of tests is probably an important acitiv-
ity for the legitimacy of the school psychologist, as these tests consti-
tute a technology of their own. Lacking such specific technology, 
school social workers are even more dependent on the legitimacy they 
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receive from influential actors in their environment such as, for exam-
ple, a municipal service unit. Hence, being employed by such a unit can 
be expected to be of particular value to the school social worker.   

School social workers and school psychologists seem to be used to 
some extent as interchangeable resources, where a dividing line for re-
source allocation is predominantly the age of the pupils rather than any 
professional considerations. This raises questions about the impact of 
institutionalized ideas on the organization of pupil welfare. Overall, 
special pupil welfare resources seem to be directed towards teenagers 
rather than towards younger children, which can be discussed from a 
preventive perspective. 

The stronger emphasis on teacher consultations implies that pupil 
welfare specialists have less time available for the pupils themselves. 
Hence, an important question is how these consultations, which are 
dependent on the quality of the interaction between the participators, 
affect the practice of the teachers. Important issues for future research 
are for example; to further illuminate the perspectives of pupils and 
parents in pupil welfare work, to further explore the importance of the 
municipal service units for the organization of pupil welfare in schools, 
and the influence of different areas of expertise in this context. 
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BILAGOR 

Bilaga 1. Frågeformulär telefonintervju, delstudie 1 

1. Intervjupersonens befattning. Kontroll av skolår på skolan. Ev. hemside-
adress för skolan.  

2.  Finns det någon särskild skolform på skolan (särskola, förberedelseklass, 
skoldaghem, kommungemensam undervisningsgrupp eller liknande)?.  

3.  I vilken omfattning det finns särskild elevvårdspersonal placerad på 
skolan? Frågan ställd specifikt för yrkeskategorierna psykolog, kurator, 
speciallärare/specialpedagog, studie- och yrkesvägledare, skolläkare, skol-
sköterska samt logoped/talpedagog. (Antal veckotimmar/årsarbetare, 
arbetsgivare, uppskattad tid om köpt tjänst vid behov). 

4. Finns det någon central resursenhet med ansvar för elevvård i kom-
munen/kommundelen? (Ja/Nej. Om nej, gå vidare till fråga 9).  

5.  Vilka yrkesgrupper finns i den centrala resursenheten? (Kurator/socio-
nom, psykolog, skolläkare, skolsköterska, speciallärare/ specialpedagog, 
talpedagog/logoped, eventuella övriga). 

6. Erbjuder den centrala resursenheten följande tjänster: stöd till elever/ 
familjer, utredningar, handledning/konsultation till skolpersonal, fort-
bildning till skolpersonal? (Erbjuds/erbjuds ej). Har resursen har använts? 
(Ja/nej). 

7.  Hur länge har den centrala resursenheten funnits? (Över fem år, fem år 
eller mindre, två år eller mindre). 

8.  I vilken utsträckning används den centrala resursenhetens tjänster i 
elevvårdsarbetet på skolan? (Mycket ofta, ganska ofta, ganska sällan, 
mycket sällan eller inte alls). 

9. Finns ett fast ”elevvårdsteam” - personer som arbetar särskilt med elev-
vårdsfrågor och som har ett organiserat samarbete - på skolan? (Ja/Nej. 
Om nej, gå vidare till fråga 14). 

10.  Vilka yrkeskategorier ingår i elevvårdsteamet? (Öppen fråga). 
11.  Träffas hela teamet regelbundet, eller samarbetar berörda yrkeskategorier 

vid behov? (Regelbundet/Vid behov). 
12.  Behandlar teamets möten även frågor utöver enskilda elever; om 

elevvårdsarbetet i stort? (Individärenden/Övergripande). 
13. Hur många timmar i veckan/månaden träffas teamet? (Antal timmar per 

vecka alt. per månad) 
14. Finns andra (formella) möten för diskussioner om elevvård på skolan? 

(Öppen fråga. Om ja, vilka och mötesfrekvens).  
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15.  Hur ofta hålls elevvårdskonferens på skolan? (Snittbedömning senaste 
terminen). 

16.  Vad innebär det att det är en elevvårdskonferens och när bedömer ni att 
det ska vara en sådan? (Öppen fråga som lades till efter några intervjuer då 
det visat sig att det inte var självklart vad som avsågs med den tidigare 
frågan).  

17.  Vilka yrkeskategorier deltar alltid eller oftast i elevvårdskonferens? 
(Öppen fråga). 

18.  I vilken omfattning inbjuds berörda elever i åk 7-9 och deras föräldrar till 
elevvårdskonferensen? (Oftast/alltid, i vissa fall eller aldrig). 

19.  Förekommer fasta regelbundna tider då den pedagogiska personalen kan 
diskutera elevvårdsfrågor? (Ja/Nej eller vid behov. Om ja, hur ofta? Om 
nej gå vidare till fråga 21). 

20.  Finns det någon särskild elevvårdspersonal med vid dessa möten? (Ja, fasta 
tider/Nej eller vid behov. Om ja, vilken elevvårdspersonal). 

21.  Vilka yrkeskategorier är huvudsakligen engagerade i följande uppgifter vid 
skolan? Råd/stöd till enskilda barn/familjer (kring barnens mående och 
trivsel), stöd till skolpersonal (handledning, konsultation, rådgivning), 
stöd vid konflikter mellan elever eller mellan elev och lärare, kontakt 
med socialtjänst och andra myndigheter/verksamheter, planering och 
utformning av mål, policy och riktlinjer i elevvårdsarbetet. (Öppna 
frågor).  

22.  När det gäller skolans kontinuerliga arbete med att inventera enskilda 
elevers behov av stöd och utarbetande av åtgärdsprogram, vilka på skolan 
är mest engagerade i det arbetet? (Öppen fråga). 

23.  Skulle du bedöma att kuratorns/psykologens/specialpedagogens roll vid 
skolan huvudsakligen innebär: att ge insatser till enskilda elever, 
huvudsakligen indirekt, konsultativt arbete eller ungefär lika delar? 
(Huvudsakligen insatser enskilda barn, huvudsakligen konsultativt arbete, 
lika delar.).  

24.  Förekommer någon form av regelbunden handledning till pedagogisk 
personal i åk 7-9? (Ja/Nej, om ja extern eller intern handledning?). 

25.  Förekommer någon form av regelbunden handledning till särskild 
elevvårdspersonal på skolan? (Ja/Nej. Om ja, extern eller intern 
handledning? Till vilken elevvårdspersonal?). 

26.  Har det skett några större förändringar i elevvårdens organisation på din 
skola de senaste tre åren? (Om ja, beskriv kort vilka.).  

27.  Planeras några större förändringar av elevvårdens organisering på din 
skola i nuläget? (Om ja, beskriv kort vilka och varför.). 

28.  Har den särskilda elevvårdspersonalen på skolan särskilda mottagnings-
tider för elever? Frågan ställd för psykolog, kurator och skolsköterska. 
(Om ja, hur många timmar i veckan?).  

29.  Finns det ett särskilt väntrum där eleverna kan sitta ned och vänta? 
Frågan ställd för psykolog, kurator och skolsköterska (Ja/Nej.).  
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30. Har ni på din skola arbetat särskilt med något eller några av följande 
områden under läsåret 01/02: Mobbning, Rasism/främlingsfientlighet, 
drogförebyggande arbete, könsspecifika problem/jämställdhet. Om ja, 
ange kort på vilket sätt som ni arbetat. (Inga satsningar, personal-
utbildande satsningar, satsningar till elever/föräldrar, särskilda aktiviteter 
eller övrigt). 

31. Är det något av dessa eller andra områden som prioriteras särskilt i elev-
vårdsarbetet under läsåret 2001/2002 eller som kommer att prioriteras 
särskilt kommande läsår? (Öppen fråga).  

32. Har elevvårdsarbetet på din skola utvärderats de senaste tre åren? 
(Ja/Nej/Vet ej). Om ja, på vilket sätt? (Skriftligt/Muntligt, Extern/ 
Intern, om  elever, föräldrar, lärare, elevvårdspersonal varit involverade).  

33. a) Hur skulle du karaktärisera din skolas samarbete med socialtjänst/ polis/ 
barn- och ungdomspsykiatri/ev. central resursenhet? (Regelbundet upp-
arbetat samarbete kring enskilda elever/regelbundet samarbete också ut-
över enskilda elever/sporadisk eller inget samarbete). 

      b) Vilken yrkeskategori från skolan är huvudsakligen engagerad i 
samarbetet? (Öppen fråga för respektive samarbetspart).  

34. Ingår personal från din skola i några regelbundna, formellt organiserade 
samverkansformer där flera olika instanser ingår? (Om ja, vilken typ av 
samverkansgrupp, vilka instanser deltar, vilken yrkeskategori från skolan 
deltar?). 

35. Finns en särskild skriftlig plan för elevvårdsarbetet på skolan? (Ja/Nej) 
36. Finns några skriftliga riktlinjer för hur det kontinuerliga arbetet med att 

inventera enskilda elevers behov av stöd ska gå till (vem som gör vad)? 
(Ja/Nej) 

37. Finns särskilda, skriftliga riktlinjer för hur det ska gå till när det uppstår 
problem kring en elev (arbetslagets och elevvårdspersonalens roller, 
arbetsgång)? (Ja/Nej).  

38. Har ni på din skola några särskilda arbetsplaner/policybeskrivningar eller 
liknande för följande specifika situationer elevvårdsarbetet: Mobbning, 
droganvändning, hot och våld i skolan, skolk, barn som misstänks fara 
illa, krissituationer? (Ja/Nej för respektive situation).  

39. Finns det på Din skola några skriftliga riktlinjer för klassföreståndares/ 
studieledares/mentorers elevvårdande arbete (vilket konkret elevvårdande 
ansvar de är ålagda)? (Ja/ Nej). 

40.  Finns det någon särskilt utsedd person med ansvar för elevvårdsfrågor på 
kommunnivå i din kommun/kommundel (utanför skolan)? (Ja/Nej. Om 
ja, befattning).  

41. Finns det någon eller några särskilt utsedda personer som utöver rektor, 
klassföreståndare/mentorer och den särskilda elevvårdspersonalen, har ett 
särskilt ansvar för elevvårdsfrågor på skolan (t.ex. biträdande rektor, 
skolvärdinna)? (Ja/ Nej. Om ja, vilka).  
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42.  Antal elever (totalt och i skolår 7-9, varav hur många i ev. särskild 
skolform totalt och i skolår 7-9).   

43. Antal tjänstgörande pedagogisk personal (årsarbetare): lärare* samt övrig 
pedagogisk personal*, totalt och i skolår 7-9. 

44. Antal lärare/övrig pedagogisk personal av ovan nämnda som är knutna 
till ev. särskild skolform (årsarbetare), totalt och i skolår 7-9.  

45. Antal elever berättigade till modersmålsundervisning. 
46.  Antal språk i vilka skolan anordnar modersmålsundervisning.   
47.  Antal elever med undervisning i svenska som andraspråk. 
48.  Antal elever i åk 7-9 som undervisas helt eller delvis i särskild under-

visningsgrupp.  
49. Hur uppfattar du skolområdets karaktär i förhållande till den övriga 

kommunen när det gäller boendeformer, inkomst- och utbildningsnivå? 
(Öppen fråga). 

50.  Hur skulle du bedöma skolområdets socioekonomiska status som helhet, i 
förhållande till kommunen andra delar? (Lägre än genomsnittet i 
kommunen/Genomsnittlig/ Högre än genomsnittet i kommunen). 

 
* Lärare enligt Skolverkets definition: tjänstgöring som inkluderar under-

visning, inklusive timanställda och skolledare, exklusive anställda kortare 
tid än en månad och lärare som är tjänstlediga hela terminen. 

**  Förskolelärare, fritidspedagoger och fritidsledare. 
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Bilaga 2. Genomförda intervjuer, delstudie 2  

Ekbladsskolan 
Kurator (3, varav en telefonintervju) 
Psykolog (3, varav en telefonintervju) 
Skolsköterska (3, varav en telefonintervju) 
Studie- och yrkesvägledare (1) 
Rektor (1) 
Chefer för extern resursenhet (1) 
Gruppintervju med elevvårdsansvariga lärare (1) 
Förälder till barn som var aktuell för och deltog i elevvårdskonferens (1) 
Elev som var aktuell för och deltog i elevvårdskonferens (1) 
Ordförande för elevrådet (1) 
Ansvarig lärare för samarbete med Friends (1) 

 

Ilonskolan 
Kurator (2) 
Skolsköterska (2) 
Samordnare (2) 
Uppföljningsintervju elevvårdsteamet126 (1) 
Rektor (2) 
Biträdande rektor (1) 
Psykolog i extern resursenhet (1 telefonintervju) 
Chefer för extern resursenhet (1) 
Föräldrar till barn som var aktuella för och deltog i elevvårdskonferens (2) 
Elever som var aktuell för och deltog i elevvårdskonferens (2) 
Gruppintervju med elevvårdsansvariga lärare (1) 
Gruppintervju med arbetslag (1) 
Tre elever i styrelsen för elevrådet (1) 

  

                                                     
126  Närvarande var kuratorn, skolsköterskan och samordnaren. 
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Bilaga 3. Beskrivning av oberoende variabler  
Antal elever: Antal elever totalt på skolan vårterminen 2002, inklusive 
elever i eventuella särskilda skolformer.  
Skolår på skolan: Tudelad variabel där skolor med enbart elever i skolår 6-
9/7-9 utgör utfallskategori (43 skolor) och skolor som även har yngre 
elever (54 skolor) utgör referenskategori.  
Särskild skolform på skolan: Med särskild skolform avses om det finns sär-
skola eller annan kommungemensam undervisningsgrupp lokaliserad 
på skolan127. I analyserna variabeln avgränsats till att inkludera de 
skolor som har pedagoger särskilt knutna till en sådan skolform.  
Lärare per 100 elever: Antal lärare i årsarbetare128 per 100 elever totalt på 
skolan vårterminen 2002.  
Speciallärare/specialpedagoger per 1000 elever: Antal speciallärare och special-
pedagoger på skolan i årsarbetare per 1000 elever vårterminen 2002.  
Övriga pedagoger per 100 elever: Antal förskolelärare, fritidsledare och fritids-
pedagoger (årsarbetare) på skolan totalt vårterminen 2002.  
Skolområdets relativa socioekonomiska status i kommunen: Intervjupersonernas 
uppfattning om skolområdets socioekonomiska status i förhållande till 
kommunen i övrigt. Fasta värden: Låg, genomsnittlig eller hög (1-3). 
Har prövats i analyserna som kategorisk variabel och som tudelad 
variabel (hög respektive låg status jämfört med övriga).  
Skattekraft i kommunen: Kommunernas skatteunderlag i kronor per in-
vånare 2002129. I analyserna har variabeln prövats både som kontinuer-
lig och som kategorisk variabel i tre respektive två kategorier. I de redo-
visade modellerna har variabeln delats upp två kategorier, där skolor i 
kommuner med skattekraft över medelvärdet för skolorna (121 605 kr) 
är utfallskategori som jämförs med övriga.  
                                                     
127  I materialet finns skolor med särskola, förberedelseklass (för nyanlända flykting-

barn), samundervisningsklass (mellanform mellan särskola och liten undervisnings-
grupp) samt kommungemensamma undervisningsgrupper för barn med särskilda 
svårigheter, t.ex. utagerande eller med neuropsykiatrisk diagnos. 

128  I det brev som rektorerna fick innan intervjuerna framgick definitionen (som 
kopierats från Skolverkets regelbundna undersökningar för att underlätta fram-
tagningen av statistiken): ”Tjänstgöring som inkluderar undervisning, inklusive tim-
anställda och skolledare, exklusive anställda kortare tid än en månad och lärare som 
är tjänstlediga hela terminen.” (se t.ex. Skolverket 2003 Barnomsorg, skola och vuxen-
utbildning. Jämförelsetal för huvudmän, del 1, http://www.skolverket.se/fakta/statistik).  

129  Källa: Statistiska Centralbyrån (2002) Sveriges Officiella Statistik, Kommunalskatterna 2002. 
OE 18 SM 0201.  
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Politisk majoritet: Skolor belägna i kommuner som haft en vänsterinriktad 
majoritet de två senaste mandatperioderna då studien genomfördes (val 
95/98) utgör i de redovisade modellerna utfallskategori och jämförs 
med övriga (med oklar eller borgerlig majoritet) (källa: Kommun-
förbundet. Se Bergmark & Lundström 2004, 2005).  
Tätortsgrad: Andel av kommunernas befolkning som bodde i tätort 
2000.130 Har i analyserna prövats både som kontinuerlig och som tu-
delad variabel, där skolor i kommuner med tätortsgrad över 95 procent 
utgjort utfallskategori och övriga skolor referenskategori.  
Tillgång till centrala resurser: I analyserna har olika varianter av kategorise-
ringar prövats: Alla skolor som hade tillgång till någon form av extern 
resursenhet, skolor med tillgång till någon av tjänsterna utredning, 
handledning/ konsultation eller råd/stöd, skolor som erbjöds två av 
tjänsterna, skolor där någon av tjänsterna samt tillgång till psykolog 
eller kurator fanns externt, samt skolor med extern tillgång till kurator.  
Andel utlandsfödda avgångselever: Andel av skolans avgångselever som var 
födda utanför Sverige vårterminen 2002.131 I kategorin ingår även elever 
födda utomlands av svenska föräldrar samt adopterade barn.  
Föräldrarnas utbildningsnivå: Utbildningsnivå för avgångselevernas biolo-
giska föräldrar 2002; faderns respektive moderns högsta utbildningsnivå.  
Utbildningsvärde 1 innebär genomgången folkskola/grundskola, utbild-
ningsvärde 2 gymnasial utbildning i högst tre år och utbildningsvärde 3 
genomgången fjärde året på gymnasiets tekniska linje alternativt minst 20 
högskolepoäng. Variabeln utgör ett medelvärde för skolan, baserat på 
föräldrarnas genomsnittliga utbildningsnivå per elev.132 I regressions-
analyserna har flera kategoriseringar av variabeln prövats. I de redovisade 
regressionsanalyserna används den som tudelad variabel, där utfallskate-
gorin är den tredjedel skolor med det lägsta medelvärdet (under 2,0). 
Variabeln har även provats som kontinuerlig och kategorisk variabel.  

                                                     
130  Källa: Statistiska Centralbyrån (2001) Sveriges Officiella Statistik. Tätorter 2000. MI 38 SM 0101.  

131   Statistiken bygger på sambearbetningar mellan SCB:s åk 9-register, register över 
totalbefolkningen (RTB) och utbildningsregistret. Källa: Skolverkets statistik, 
databasen SALSA (http://salsa.artisan.se. 2004). 

132  I de fall där uppgift om den ena föräldern saknats har sammanvägd utbildningsnivå 
satts lika med den andra förälderns utbildningsnivå. Källa: Skolverkets statistik, 
databasen SALSA, se not ovan. 
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Bilaga 4. Frekvenstabell över olika variablers fördelning på 
samtliga skolor, skolor med enbart elever i skolår 6-9/7-9 (hög-
stadieskolor) och skolor som även har yngre elever (flerstadie-
skolor). Medelvärde/procent samt minimum och maximum för 
kontinuerliga variabler.  
 Samtliga

skolor 
Min – 
max 

Hög-
stadie-
skolor 

Fler-
stadie-
skolor 

Skolnivå  
Antal elever på skolan  462 123–858 402 510 
Lärare per 100 elever 8,4 5,2–11,3 8,7 8,3 
Speciallärare/specialpedagoger per 100 elever 0,7 0,0–1,7 0,7 0,7 
Övriga pedagoger per 100 elever 1,1 0,0–7,01 0,3 1,7 
Andel  lärare med specialpedagogisk 
utbildning (%) 6,6 1,0–18,0 6,8 6,5 

Tillgång till central resursenhet2 (%) 84 86 81 
Kurator finns externt (%) 41 45 37 
Har särskild skolform på skolan (%) 43 43 43 
Föräldrarnas utbildningsnivå3 (1-3) 2,1 1,6–2,7 2,1 2,1 
Andel utlandsfödda elever4 (%) 9,5 0,0–66,0 8,5 10,3 
Skolområdets socioekonomiska status (%)5:  

Låg 30  20 40 
Genomsnittlig 45 51 43 
Hög 22 29 17 

Kommunnivå  
Skattekraft (i tusentals kr) 122 98–2356 121 122 
Tätortsgrad i procent  81 47–100 80 82 
Politisk majoritet (%)  

Stabil vänsterinriktad 40 37 43 
Stabil borgerlig 23 35 13 
Oklar 37 28 44 

n= 97 43 54 
 

1. Värdet 7,0 är ett extremvärde som eventuellt beror på att skolan ifråga har relativt många elever i 
särskola. Det närmast liggande värdet är 5,4. 

2. Alla skolor där respondenten svarat att någon form av central resursenhet med ansvar för elev-
vård finns att tillgå.  

3. Avser avgångselever 
4. Avser avgångselever 
5. i förhållande till kommunen i övrigt, enligt intervjupersonernas egen bedömning.  
6. De tio högsta värdena (över 150 785kr) definieras i en boxplot som extremvärden. Riksmedel-

värdet för skatteunderlag är 124 256 kr per invånare, vilket innebär att urvalet som helhet trots 
detta har ett marginellt lägre skatteunderlag i förhållande till riket. 
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Bilaga 5. Tidsdiagram skolsköterska Ekbladsskolan 
 

 
 

 

Aktivitet                      Plats
17.00

16.30

16.00

15.30

möte med kollegor
15.00 från andra kommuner

ang. studiedag

14.30

14.00

13.30    elevbesök                

               expeditionsmöte
13.00

   elevbesök           

12.30
lunch

12.00 köper fika

städar
11.30

          elevbesök

11.00                prat med kurator om elev
            städar
            söker person

10.30

             hälsokontroll två elever
10.00

             elevbesök
           fika

9.30
              fyra elevbesök

9.00                ringer kollega
               elevbesök
               elevbesök

8.30                ringer chef
             lämnar vaccinationslappar i en klass
            elevbesök, ringer föräldrar

8.00              läser och skriver e-post

Adm Elev/ 
föäkontakt

Interna 
kontakter

Externa 
kontakter Övrigt Eget rum Annat rum 

på skolan
Utanför 
skolan
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Bilaga 6. Tidsdiagram kurator Ekbladsskolan 

 

Aktivitet Plats

16.00

        prat m soc sekr om annat ärende
15.30        disk m prof nätverk efter mötet

15.00

14.30           soc förvaltn

             möte ang soc anmälan med förälder
14.00

        träff prof. nätverk kring ärende
           går till soc

13.30

             elevsamtal om mobbning
13.00

           förbereder elevsamtal
              samtal m förälder, bokar tid för elev

12.30
 buss till Ekbladsskolan

12.00              lunch

arbete för annan skola
11.30

           tfn samtal soc sekr
11.00

        arbete för annan skola
samtal m kur annan skola

10.30 ang elev på Ekbladsskolan

        annan skola
10.00                  arbete för annan skola

9.30  söker kur annan skola

9.00             läser & svarar på epost
            tfn soc sekr

  tfn lärare Ekbladsskolan
8.30              lyssnar av tfn svar för Ekbladsskolan

8.00

Adm Elev/ 
föäkontakt

Interna 
kontakter

Externa 
kontakter Övrigt Eget 

rum
Annat 
rum 

Utanför 
skolan
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Bilaga 7. Tidsdiagram kurator Ilonskolan 
 

 
 

Aktivitet Plats
16.00

          skulle hämta post, 
          samtal m flera lärare

15.30           om elever

             tfn fk:an
15.00

            möte arbetslag
14.30            genomgång åtgärdsprogram

           en förälder ringde ang vårdnadstvist
14.00

            expeditionsmöte
13.30            (fixade fikat och ringde

            och påminde om mötet)

13.00
            elev bokar ny tid

12.30             kollar epost

12.00

                lunch
11.30

        väntar på lunchsällskap, prat m elev

11.00    epost             prat m lärare

10.30
           ringer förälder som sökt kur

10.00

           besök av lärare och förälder
9.30               fika, prat om elever

           samtal m två elever om mobbing
9.00

            delar ut kallelser till samtal
     

8.30             ordnar "besökslappar"
            kopierar, prat m lärare om elev

          prat m lärare om elev
8.00           prat om sönderslagna 

           öppnar datorn           dörrar på skolan

Adm Elev/ 
föäkontakt

Interna 
kontakter

Externa 
kontakter Övrigt Eget rum Annat rum 

på skolan
Utanför 
skolan
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Bilaga 8. Tidsdiagram psykolog Ekbladsskolan 
 

 
 

           Aktivitet Plats

16.00
arbete för andra skolor

15.30 förflyttning till resursenhet

15.00

14.30

14.00
           återgivning av testresultat till föräldrar            konferensrum

13.30 förflyttning till Ekbladsskolan
letar föräldrar

         arbete för annan skola
13.00

       lunchmöte m resursenhetens chefer         skolhälsovårdens rum
12.30        ang elevvården på Ekbladsskolan         resursenhet

hämtar lunch
12.00

11.30

11.00
                     personalmöte resursenhet
                    (elevärenden diskuterades

10.30                       i fikapausen)     konferensrum resursenhet

10.00

9.30

9.00           går till resursenhet
      "eftersnack"

8.30
           elevvårdskonferens

            förbereder elevvårdskonferens            konferensrum
8.00

           kollar epost går till Ekbladsskolan           eget rum resursenhet

Adm Elev/ 
föäkontakt

Interna 
kontakter

Externa 
kontakter Övrigt Eget rum Annat rum 

på skolan
Utanför 
skolan
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Bilaga 9. Tidsdiagram samordnare Ilonskolan 
 

 

Aktivitet Plats
16.00

avslut av dagen, planering nästa dag
15.30

15.00

14.30

14.00

möte lärare
13.30

möte lärare           lokal f liten u-grupp

13.00  väntar på lärare

                lunch, prat om elev m kanslist,
12.30                 prat m två elever

           matsalen
           samtal m lärare om 

12.00            elevvårdsrutiner            personalrum

          planeringsarbete (ansökningar om elevstöd)
11.30

           genomgång av idrottsdag 
           samtal m rektor om elev

11.00            koll i korridoren           korridoren

            samtal m lärare om elever           klassrum
10.30

           elevsamtal (mobbing)
           elevsamtal (mobbing)

10.00
                    fika (elevprat), väntar på elev           fritids

9.30           läser post
          promenad genom skolan           korridoren/
          följer försenad elev till klassrum           fritids

9.00            samtal m lärare

           elevpratstid arbetslag           personalrum
8.30

           personalkonferens

8.00            läser epost

Adm Elev/ 
föäkontakt

Interna 
kontakter

Externa 
kontakter Övrigt Eget 

rum
Annat 
rum 

Utanför             
skolan
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Bilaga 10. Exempel på frågor ställda i möten mellan elev-
vårdspersonal och lärare (observationsanteckningar) 

 

Exempel på frågor till elevvårdsteamen 
från lärarna 

Exempel på frågor till lärarna från 
elevvårdsteamen 

Bemötande/agerande Ärendeinformation
Hur bemöta prat om död Hur elever ligger till betygsmässigt 
Hur agera i elevärende Fråga efter handlingsplan
Hur förhålla sig till förälder Om det har varit elevvårdskonferens 
 Hur mycket elev varit frånvarande 
Ärendeinformation Fråga om elevs hemsituation
Varför elev har kontakt med läkare Fråga om mentor för elev
Frågor kring hemsituation 
Varför elev medicinerar "Styrande" frågor
Fråga om test  Föreslår annat sätt att förstå elev  
 Fråga om elevs egna skäl till 

frånvaro 
Rutiner/arbetsordning Vem som går vidare i ärendet 
Vem som har befogenhet att prata med 
särskolechef 

Hur raster fungerar, om 
rastvaktsschema finns 

Om elevvårdskonferens behövs för 
dyslexiutredning 

Hur agera om tänkt åtgärd inte 
fungerar 

Datum för åtgärdsprogram, var det 
finns blanketter, om det behövs varje år 
Vem som kallar till möte med föräldrar
 
Stöd från elevvårdsteamet 
Fråga om möjlighet till praktik för 
elever 
Om de kan ordna pojkgrupp
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Bilaga 11. Exempel på problemformuleringar från lärare (citat 
från observationsanteckningar) 

 

Kognitiva/skolarbetet Psykiska/sociala/ 

relationella 

Övrigt 

Kan inte räkna Stressad/ont i magen Stödbehov
En dålig problemlösare Ensam Behöver mikroskopisk  
Glömmer Deprimerad grupp
IV* är väl självklart Väldigt skoltrött Inte en chans han klarar  
Blir förvirrad Rispar sig klass
Har nån lucka nånstans Nedsatt social förmåga
Långsam Liknar ingen Egna känslor
Oerhört svag Orädd för vuxna Vi är så trötta på  
Praktisk Något har de honom
 Om elev: 
 Mamman orkar inte Har vi gett upp 
 Noll respons hemifrån
 Om syskon:
 Stort frågetecken 
* Gymnasiets  Svag
individuella program Har dyslexi
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