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Marcela Wallgren 

Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att undersöka hur några mellan- och högstadielärare beskriver stödet från 
elevhälsan i sina verksamheter samt vilket stöd de skulle vilja ha av densamma. Insamlingen av data 
har skett genom halvstrukturerade intervjuer med sju lärare. Fem av lärarna arbetar på mellanstadiet 
och två på högstadiet. Intervjuerna utgick från en intervjuguide med öppna frågor. Frågorna var 
formulerade på ett sådant sätt att lärarna skulle beskriva vad för stöd de får kontra vad för stöd de vill 
ha av elevhälsan.  
 
Resultatet redovisas utifrån tre teman: stöd i form av samarbete, stöd i form av tillgänglighet och stöd i 
form av handledning. Samtliga lärare uttrycker att när elevhälsan samarbetar med dem kan de bemöta 
elevers svårigheter på ett mer professionellt sätt. De har olika erfarenheter av samverkan med 
elevhälsan. Alla deltagare tycker att det är mycket viktigt att elevhälsan finns tillgänglig i 
verksamheten eftersom de anser att elevhälsans funktion till stor del handlar om att avlasta dem med 
svårare elevärenden. De har delade erfarenheter av elevhälsans tillgänglighet i sina verksamheter. Ett 
gemensamt drag är att alla informanter uttrycker ett behov av regelbunden handledning från elevhälsan 
och då särskilt av specialpedagogen. De menar att handledning från elevhälsan förbättrar deras 
professionalitet och att de når fler elever, både i och utanför klassrummet. Några har regelbunden 
handledning medan andra har det mycket begränsat. Samtliga lärare yttrar att när de får stöd av 
elevhälsan i form av samarbete, tillgänglighet och handledning blir de bättre på att stödja elever som är 
i behov av särskilt stöd. 
 
Undersökningen visar att huvudparten av lärarna upplever att det inte förekommer någon tydlig 
struktur för hur elevhälsan ska stödja dem i den dagliga verksamheten. Drygt hälften upplever att 
stödet är otillräckligt medan övriga anser att de får bra stöd från stora delar av elevhälsan. En 
övervägande majoritet av lärarna är dock missnöjda med stödet de får av specialpedagogen. 
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Inledning 

När jag hade arbetat i några år som lärare började jag fundera på alternativa karriärmöjligheter. Jag 
trodde till en början att jag ville arbeta som biträdande rektor och kom därför att samtala med en 
tidigare kollega som vid tillfället arbetade som just det. Samtalet slutade med att hen tyckte att jag 
skulle undersöka om specialpedagogsyrket var något för mig eftersom hen uppfattade att jag hade 
visioner om att arbeta specialpedagogiskt. Vid det tillfället hade jag en nästintill obefintlig erfarenhet 
av vad en specialpedagog arbetar med trots att min dåvarande skola hade en i sitt elevhälsoteam. Jag 
upplevde att specialpedagogen och elevhälsan var aktörer på skolan som verkade i det dolda och hade 
inte klart för mig vad de arbetade med. Sedan dess har jag hunnit gå stora delar av 
specialpedagogutbildningen och även arbeta som specialpedagog i skilda verksamheter. Jag har fått 
erfara hur olika elevhälsoteam kan arbeta vilket har väckt tankar hos mig och då funderat på vad det är 
som gör att elevhälsoteam arbetar så olika.  
 
Både i skollagen (2010) och läroplanen för grundskolan (Lgr 11) framgår det att elevhälsan ska arbeta 
hälsofrämjande, förebyggande och samverka inom elevhälsan men även med övrig skolpersonal. 
Enligt Törsén (2011) innebär det sistnämnda att elevhälsans aktörer ska verka på lärarnas traditionella 
huvudarena.  
 
Enligt Einarsson (2011) finns det lite forskning kring hur samverkan sker inom elevhälsan och 
hänvisar till Hjörne och Säljös studie (2004) som har studerat hur elevhälsoteam samtalar under sina 
möten då de avhandlar aktuella elevärenden. Författarnas resultat visar att teamen ofta utgår från 
individcentrerade förklaringsmodeller när de redogör för elevens svårigheter, det vill säga att det är 
elevens egenskaper och beteenden som gör att den har svårigheter (2014). Guvås (2014) studie av 
elevhälsan visar att flera av dem tenderar att fokusera på individen utifrån ett patogent perspektiv, det 
vill säga att man ägnar sig åt att undersöka enskilda elever med ett sjukdomstänkande i botten. Enligt 
skollagen (2010) ska elevhälsan ha ett salutogent förhållningssätt, det vill säga att man har ett 
hälsofrämjande perspektiv. 
 
Skolinspektionens granskning (2015) av elevhälsans arbete i årskurs 6-9 på 25 grundskolor visar att 
elevhälsoarbetet inte är anpassat till elevers behov. Granskningen visar att orsaken varför eleverna inte 
själva söker sig till elevhälsan beror på att de inte känner till den. Ett annat resultat av granskningen är 
att elevhälsan agerar händelsestyrt i stor utsträckning och rycker in när det redan har uppstått 
svårigheter. En konsekvens blir att det förebyggande arbetet hamnar i skymundan och att elevhälsan 
därmed inte verkar för alla elever i skolan (ibid). Granskningen visar även att skolornas 
hälsofrämjande och förebyggande arbete initieras av lärare och då oftast utan att elevhälsan är 
involverad i detta arbete. Detta finner jag särskilt intressant och undrar vad det kan beror på. Jag har 
därför valt att i denna uppsats rikta fokus på lärarnas röster gällande elevhälsans stödjande funktion. 
Denna uppsats kommer därför att utgå från lärares upplevelser av elevhälsan. Vad för typ av stöd anser 
de sig få av elevhälsan? Hur tycker de att stödet fungerar? På vilket sätt kan elevhälsan stödja dem? 
Det här är några av de frågor som behandlas i denna uppsats. 
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Begreppsförklaring  

Elevhälsan  

Den nya skollagen (2010:800) trädde i kraft 1 augusti 2010 och kom att ersätta 1985 års skollag 
(Johnsson, 2013). I och med den nya skollagen samlades skolhälsovården, den särskilda elevvården 
och de specialpedagogiska insatserna i en samlad elevhälsa (ibid). Enligt skollagen (2010:800) ska 
elevhälsan bestå av följande professioner: 
 

För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till 
skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till 
personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser 
kan tillgodoses. 

 
Professionerna inom elevhälsan ska samverka med och utanför skolan samt övriga professioner inom 
elevhälsan (Socialstyrelsen & Skolverket, 2014). Elevhälsan ska finnas inom förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola (ibid). 
 
Elevhälsans främsta uppgift är enligt Johnsson (2013) att verka förebyggande och hälsofrämjande i 
skolan. Författaren skriver att elevhälsan har till uppgift att stödja den pedagogiska verksamheten och 
ska med sin specialkompetens främst bidra till att skolans mål uppnås. Elevhälsans funktion ska till 
stor del handla om att stödja eleverna för att de ska ha ”… en bra miljö för sin kunskapsutveckling och 
personliga utveckling” (ibid, s. 17). Socialstyrelsen och Skolverket (2014) uttrycker även att 
elevhälsan ska förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter inom skolan.  
 

Elevhälsoteam  

Inom skolan ska det finnas en enhet som ska analysera, förbereda samt fatta beslut i elevhälsofrågor 
inom skolverksamheten (Hjörne & Säljö, 2013). Denna grupp kallas för elevhälsoteamet (EHT) och 
består av olika företrädare som representerar skilda professioner (ibid). Hjörne och Säljö (2013) menar 
att avsikten med att ha olika aktörer representerade inom elevhälsoteamet är att de olika specialiteterna 
ska ge en bred uppfattning om elevers problematik och komma med olika förslag till lösningar. 
Författarna menar att beroende på vilka behov skolan har finns skilda kompetenser representerade 
inom EHT.  
 

Elevhälsoteammöten 

I Einarssons (2011) studie beskrivs hur ett ärende blir till inom elevhälsan. Den vanligaste proceduren 
är att läraren uppfattar att det finns ett problem kring en särskild elev och lyfter detta för rektorn som 
ska avgöra om det ska bli ett ärende eller inte (ibid). Rektorn fungerar som en slags grindvakt och 
avgör vilka ärenden som anses vara aktuella för elevhälsan, konstaterar författaren. När fallet lyfts av 
rektorn blir det ett ärende för elevhälsan att hantera (ibid).  
 
I Hjörnes och Säljös (2013) studie av elevhälsoteamsmöten framgår det att flera skolor använder sig 
av snarlika metoder. Mötena sker med jämna mellanrum och i detta forum tas enskilda elevärenden 
upp (ibid). Ett viktigt inslag författarna upptäckte var att de samtal som förs handlar om att diskutera 
händelser som upplevs som problematiska inom verksamheten. Aktörernas uppgift handlar enligt 
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författarna om att komma med förslag på åtgärder där man direkt eller indirekt samtalar om hur 
skolans resurser ska användas. Hjörne och Säljö (2013) uppfattar att dessa möten karaktäriseras av det 
narrativa, det vill säga att deltagarna berättar om vad som har hänt, om olika svårigheter och händelser 
i skolan. Ett annat vanligt inslag är att deltagarna utbyter tankar med varandra i ett relativt öppet 
forum, skriver författarna.  
 

Den som har varit med en rad möten, vet hur man skall agera, hur man presenterar 
vad man har att säga och vad som är relevanta åtgärder att föreslå. Man vet vilka 
initiativ man kan ta och vilka som inte är förväntade. Man lär sig ”hur det är”, ”hur 
det måste vara” och vilka verklighetsuppfattningar som är relevanta (Hjörne & 
Säljö, 2013, s. 103). 

 
Elevhälsoteammötena blir en lärmiljö där deltagarnas erfarenheter och kunskaper förmedlas vidare 
inom verksamheten, skriver Hjörne och Säljö (2013). 
 
Författarna uppfattade att dessa möten innehöll tre faser: introduktion av ärendet, diskussion av 
ärendet och slutligen någon form av konklusion. Introduktionsfasen karaktäriserades av att en 
representant inom EHT vanligtvis gav en kort presentation av eleven och vad problemet var. 
Diskussionsfasen bestod i de flesta av fall av en diskussion där några av aktörerna kom med 
kommentarer. Konklusionsfasen avslutades oftast med någon form av slutsats och bestod ibland av en 
åtgärd (ibid).  
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Syfte och frågeställningar 

Inom elevhälsan ska olika professioner ingå så som skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, 
skolkurator, specialpedagog samt rektor. Elevhälsan förväntas enligt gällande skollag ha en stödjande 
funktion inom verksamheten. 
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur några mellan- och högstadielärare beskriver stödet från 
elevhälsan i sina verksamheter samt vilket stöd de skulle vilja ha av densamma.  
 
Jag utgår från följande frågeställningar: 

1. Hur beskriver lärarna elevhälsans stöd i sina verksamheter? 
2. Vad för typ av stöd vill lärarna ha av elevhälsan? 
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Bakgrund 

I denna del beskrivs vilka styrdokument som finns för barnets rätt till stöd och likvärdig utbildning 
samt en kortare redogörelse för begreppet inkludering utifrån tidigare forskning. Det finns även en 
beskrivning av hur den nuvarande elevhälsan har vuxit fram, vad elevhälsans uppdrag består i samt 
hur dess organisation ser ut utifrån tidigare forskning. I denna del finns även en redogörelse av 
specialpedagogens uppdrag med fokus på den handledande funktionen. Denna del avslutas med en 
kort beskrivning för hur olika professioner uppfattar hanteringen av elevärenden. 
 

Skolans samhällsansvar 
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna (1948) betonar att alla människor har rätt till 
utbildning. Denna deklaration utgör grunden för ett antal konventioner, exempelvis barnkonventionen. 
Enligt Socialstyrelsen och Skolverket (2014) är artiklarna 191, 232, 243, 284 och 295 i 
barnkonventionen relevanta för elevhälsans arbete. Johnsson (2013) menar att de mänskliga 
rättigheterna bör vara vägledande inom det svenska skolväsendet och anser att lärarna, annan 
skolpersonal och eleverna måste ha kunskap om ”… att utbildningen ska förmedla respekt och 
förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värderingar” (s. 26). 
 
Skolans uppdrag består enligt Johnsson (2013) i att alla ”… elever ska ges bästa möjliga 
förutsättningar att utifrån sina behov och förutsättningar utvecklas så långt som möjligt i enlighet med 
utbildningens mål” (s. 26).  Skolan har, enligt författaren, ett kompensatoriskt uppdrag avseende 
elever som har sämre förutsättningar än andra. Varje elev ska ges stöd och stimulans så att den kan 
utvecklas så mycket som möjligt (ibid). Huvudmännen måste ta hänsyn till detta i samband med 
exempelvis resursfördelningen (ibid).  Författaren skriver att även val av metoder och arbetssätt ska 
utgå ifrån elevernas skilda förutsättningar och behov och behöver därför anpassa dem utifrån 
elevunderlaget. Skollagen uttrycker enligt Johansson (2013) att utbildningen ska vara likvärdig inom 
varje skolform oavsett var i Sverige den anordnas.  
 
Läroplanen för grundskolan (Lgr 11) uttrycker att skolans uppdrag består i att stödja elevens lärande 
och kunskapsinhämtning- och utveckling. Vidare ska alla som arbetar på skolan uppmärksamma och 
stödja elever som är i behov av särskilt stöd (ibid). Dessutom uttrycker Lgr 11 att en samverkan ska 
förekomma mellan de som arbetar inom skolan för att skapa goda miljöer för utveckling och lärande.  
 
En kvalitetsgranskning genomförd av Skolinspektionen (2010) visar att skolorna generellt har blivit 
sämre på att realisera sitt kompensatoriska uppdrag gentemot eleverna. Det är undervisningens 
genomförande som har den största betydelsen för elevernas resultat, skriver Skolinspektionen (2010). 
                                                        
1 https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#short: ”Varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt 
våld, övergrepp, vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller annan som har hand om barnet.” 
2 Ibid ”Ett barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv och hjälp att delta i 
samhället på lika villkor.” 
3 Ibid ”Varje barn har rätt till bra hälsa och rätt till sjukvård. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns 
hälsa ska avskaffas.” 
4 Ibid ”Varje barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara gratis.” 
5 Ibid ”Skolan ska hjälpa barnet att utvecklas och lära sig om mänskliga rättigheter.” 
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Många elever får inte den undervisning de har rätt till visar granskningen och en av 
orsaksförklaringarna är att undervisningen inte är anpassad efter elevernas förutsättningar. Lärarna 
framhäver att de har svårigheter att bedriva en undervisning som är anpassad för alla elever och menar 
att de försöker lösa den upplevda utmaningen genom att finna särlösningar, skriver Skolinspektionen 
(2010). 
 

Inkludering 

I samband med 1980 års läroplan uppstod begreppet en skola för alla (Ahlberg, 2013). Författaren 
skriver att detta var en markering som innebar att de obligatoriska skolformerna skulle verka för att 
alla elever ska känna sig välkomna och där undervisningen skulle anpassas efter elevens 
förutsättningar. I dagens läroplan för grundskolan (Lgr 11) betonas även att skolan är skyldig att arbeta 
för en skola för alla och att elevens individuella bakgrund ska tillvaratas och ses som en tillgång. 
 
Inkluderingstanken beskrivs av Nilholm (2005) som ett synsätt där individers olikheter anses vara en 
tillgång men att inkludering ställer särskilda krav på skolans organisation. Författaren skriver att en 
inkluderande verksamhet anpassar sig efter elevernas olikheter för att på så vis bli en inkluderande 
organisation. 
 
Salamancadeklarationen (2006) uttrycker att individens unika egenskaper, engagemang, talanger och 
inlärningsbehov ska tillvaratas av skolan och möta de olika behoven. Assarson (2009) hänvisar till 
deklarationen när inkluderingsbegreppet beskrivs av författaren och poängterar att det länge varit 
omtvistad att undervisa alla elever gemensamt. Författaren uppfattar att många lärare i dagens skolor 
har svårt att ta till sig inkluderingstanken och att de inte arbetar aktivt för att genomföra en skola för 
alla. Assarson (2007) skriver att forskning om inkludering sällan handlar om de didaktiska frågorna 
och hänvisar till Lärarutbildningskommittén (SOU 199:63) som konstaterar att lärarna har svårt att 
bedriva en inkluderande undervisning (Assarson, 2009). Många lärare hänvisar enligt Assarson (2007) 
till tidsbristen som orsaksförklaring varför de misslyckas bedriva en inkluderande verksamhet. 
Författaren anser att rektorerna behöver sanktionera och strukturera hur tiden ska nyttjas i skolan. 
 
Enligt Ainscow m.fl. (2012) behöver skolor på olika sätt arbeta för att lyckas genomföra en 
inkluderande verksamhet. Författarna hävdar att skolorna behöver fokusera särskilt på 
rättvisebegreppet för att lyckas nå alla elever. De menar att det finns tre olika sätt att göra detta på: 
inom skolan (hur undervisning bedrivs och vilka metoder lärarna använder sig av), mellan olika skolor 
(att man fokuserar på samarbete) och utanför skolvärlden (att skolan använder samhället som resurs 
för eleven). Enskilda skolor kan göra mycket för att hantera utmaningar som finns inom verksamheten, 
hävdar författarna. Sättet skolan väljer att bemöta utmaningarna kommer i förlängningen påverka 
eleverna på ett omfattande sätt (ibid). 
 

Från elevvård till elevhälsa 
I början på 1900-talet fokuserade den dåvarande elevhälsan inom skolan mycket kring på kroppsliga 
hälsan där man arbetat för att motverka exempelvis undernäring och bristande hygien (Hjörne & Säljö, 
2013). Den tidigare skolhälsovården från föregående skollag motsvarar närmast den nuvarande 
elevhälsans medicinska gren (Johnsson, 2013). Begreppet elevvård kom att användas i samband med 
1957 års skolberedning i betänkandet Grundskolan (Guvå, 2009). I 1962 års läroplan beslutades det att 
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rektor och varje lärare ansvarade för den elevvårdande verksamheten (ibid). År 1978 tillsattes enligt 
Guvå (2009) en statlig utredning vars syfte var att ytterligare klargöra ansvarsfrågorna. Redan då fanns 
en tanke om att elevvården skulle vara integrerad med skolverksamheten, skriver författaren. Det var 
först i samband med Lgr 80 som elevvården ansågs omfatta all verksamhet inom skolan, det vill säga 
samtidigt som begreppet en skola för alla myntades (Guvå, 2009). 
 
Enligt den nya skollagen (2010:800) kom begreppet elevhälsa att ersätta de tidigare begreppen 
elevvård, skolhälsovård och specialpedagogiska insatser. Elevhälsoarbetet ska enligt rådande skollag 
fokusera kring det psykosociala, relationsmässiga och pedagogiska svårigheter, skriver Hjörne och 
Säljö (2013).  
 
I sin forskning har Guvå (2009) undersökt hur olika yrkesgrupper inom skolan uppfattar vad för 
betydelse begreppsbytet har haft för dem. Sammanlagt har 77 personer ingått i denna studie där 
skolläkare, skolsköterskor, psykologer, kuratorer, specialpedagoger, rektorer och lärare har samtalat i 
fokusgrupper. Deltagarna beskriver att den tidigare elevhälsan var riktad på det som inte fungerade 
men att den nuvarande elevhälsan ska ha en hälsoinriktning (Guvå, 2009). Å andra sidan menar flera 
att begreppet elevhälsa bara är en ny benämning men att verksamheten i sig inte har förändrats på 
grund av namnbytet, skriver Guvå (2009). Författaren konstaterar även att olika deltagare ”… verkar 
också vara olika insatta och olika medvetna om den förändring som en övergång till begreppet 
elevhälsa är tänkt att innebära” (ibid, s. 12). En möjlig orsak till varför elevhälsobegreppet inte är mer 
enhetligt kan enligt Guvå (2009) bero på att det under en längre tid har pågått mer eller mindre 
omfattande förändringar i arbetet kring elevhälsofrågor i verksamheterna.  
 

Det patogena och salutogena synsättet 

Forskning på hur elevhälsans professioner (Guvå, 2014) ser på sitt uppdrag visar att själva 
begreppsbytet, det vill säga från elevvård till elevhälsa, inte automatiskt har förändrat synen på 
elevhälsa. Studier (ibid) visar att nya benämningar går sida vid sida med gamla som till exempel 
elevvårdsgrupp, elevvårdsteam, elevvårdskonferens och elevvårdsmöte. Det råder även olika synsätt 
på elevhälsans inriktning och insatser där författaren menar att det antingen råder ett patogent eller ett 
salutogent perspektiv: 
 

• Generella insatser utifrån en patogen inriktning innebär att fokus är ohälsa och att arbetet är 
inriktat på barn i riskzon.  

• Särskilda insatser utifrån en patogen inriktning innebär enligt författaren att elevhälsan letar 
efter orsaker som anses ligga hos individen eller inom familjen.  Fokus ligger på utredningar 
och individinriktade åtgärder som diagnoser och remisser. 

• Generella insatser utifrån en salutogen inriktning innebär att fokus ligger på alla barns hälsa 
och välmående, att skolan arbetar proaktivt och att elevhälsans arbete riktar sig på skolans 
klimat och arbetsmiljö.  

• Särskilda insatser utifrån en salutogen inriktning innebär att elevens svårigheter analyseras 
utifrån skolan som arbetsmiljö, relationer till lärare, lärarens kompetens etcetera. Fokus är 
barnets starka sidor och stödet för eleven betonas. Stödet riktas till lärarna i form av 
handledning eller till eleven i form av åtgärdsprogram. Socialstyrelsen och Skolverket (2013) 
skriver att det är så elevhälsan ska arbeta och hänvisar till den nya skollagen. 
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Även om yrkesgrupperna inom elevhälsan är ense om att synen på elevers svårigheter ska utgå från ett 
salutogent perspektiv (fokus på miljön och inte individen) så uppstår det ett patogent synsätt 
(skolsvårigheter beror på individen) i praktiken, konstaterar Guvå (2014) i sin forskning. 
 

Olika synsätt kan skapa konflikter 

Det framkom i Guvås (2014) studie att lärarna och elevhälsan inte delade synsätt för hur elevernas 
svårigheter skulle förklaras eller bemötas. Lärarna hade ett patogent synsätt medan elevhälsan 
förespråkade ett salutogent förhållningssätt (ibid). En risk författaren kan skönja är att det föreligger en 
risk för framtida konflikter mellan de olika professionerna:  
 

Skillnader mellan olika synsätt kan även riskera att uppfattas som konflikter 
mellan olika personer eller olika yrkesgrupper. Att samverka utan den samsyn som 
den nya elevhälsan förespråkar leder sannolikt till delade uppfattningar om och hur 
elevens svårigheter ska förstås och åtgärdas. Om dessa olikheter inte synliggöras 
som perspektiv på elevhälsoarbetet utifrån olika kompetenser eller synsätt finns 
risk att professioner eller personer drar åt olika håll utifrån skilda perspektiv (ibid, 
s. 13). 

 
Det kan vara bra att synliggöra att det råder skilda synsätt inom skolans väggar, skriver Guvå (2014). 
Det viktiga blir att urskilda dessa olika perspektiv vilket möjliggör för konstruktiva interprofessionella 
dialoger mellan de olika aktörerna, anser författaren. 
 

Elevhälsans uppdrag 
Elevhälsans uppdrag sammanfattas av Socialstyrelsen och Skolverket (2014) med att den dels ska ha 
ett generellt riktat arbete och dels ett individuellt riktat arbete. I det generella arbetet menar de att 
elevhälsan ska arbeta för att: 

• främja elevers lärande, utveckling och hälsa 
• förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter  
• bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa  

 
I det individuella arbetet skriver Socialstyrelsen och Skolverket (2014) att elevhälsan ska arbeta för 
att: 

• bidra till att varje enskild elev ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt 
utbildningens mål 

• undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa 
• uppmärksamma och på rektorns uppdrag utreda orsaker till inlärningsproblem 
•  uppmärksamma och utreda orsaker till ohälsa  
• bidra med åtgärder och anpassning för varje enskild elev i behov av särskilt stöd 

 
Elevhälsans arbete ska enligt skollagen (2010) bland annat syfta till att elever ska få tillgång till en 
likvärdig utbildning. Socialstyrelsen och Skolverket (2014) skriver att elevens hälsa har stor betydelse 
för dess skolprestationer och välbefinnande. Elevhälsan är en resurs för skolan i arbetet för en 
hälsofrämjande skolutveckling och avsikten med att ha en samlad elevhälsa är att bland annat öka 
samverkan och framhålla det hälsofrämjande och förebyggande arbetet (ibid).  
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Centralt begrepp: samverkan 

Syftet med en samlad elevhälsa är att dess arbete ska leda till beslut om specialpedagogiska åtgärder 
för eleven (Socialstyrelsen & Skolverket, 2014). En viktig del i detta arbete blir att elevhälsan ska 
samverka med övrig skolpersonal: 
 

Arbete med elevhälsa förutsätter en hög grad av samverkan mellan elevhälsans 
personal och övrig personal i skolan samt att det finns kompetens att tillgå för detta 
arbete. Elevhälsoarbetet bedrivs i skolans alla miljöer, inte minst i klassrummet där 
läraren spelar en central roll. Elevhälsan behöver samverka med den pedagogiska 
personalen för att utveckla skolors arbets- och lärandemiljöer (ibid, s. 34).  

 
Lärarens roll och betydelse lyfts fram i detta citat men däremot framgår det inte hur denna samverkan 
ska se ut i praktiken. 
 
Jakobsson och Lundgren (2013) hänvisar till den gemensamma skriften från Myndigheten för 
skolutveckling, Rikspolisstyrelsen och Socialstyrelsen från år 2007 där begreppet samverkan 
definieras: ”någon eller några tillför sina specifika resurser, kompetenser och/eller kunskaper till en 
uppgift som man gemensamt har att genomföra (s.11)” (s. 16).  
 
Det systematiska kvalitetsarbetet som bedrivs inom skolverksamheten är enligt Socialstyrelsen och 
Skolverket (2014) en viktig del för att skapa möjligheter för samverkan i elevhälsan. I skollagen 
(2010) går det att läsa att det systematiska kvalitetsarbetet innebär att systematiskt och kontinuerligt 
planera, följa upp, analysera och dokumentera verksamheten för att förbättra den så att målen för 
verksamheten infrias.  
 

Samverkan mellan lärare och elevhälsa 

Guvås (2009) hänvisar till både internationella (Meyers et al. 1996; Knotek, 2003) och nationella 
(Thornberg, 2009) studier där det framkommer att lärare har såväl positiva som negativa erfarenheter 
av samarbete med elevhälsan. De negativa erfarenheterna bestod i lärarnas upplevelse av bristande 
respekt från vissa elevhälsoteam eller teammedlemmar. Resultaten från nationella studier visar att de 
mest framgångsrika teamen berodde på att lärarna var involverade och aktiva som deltagare i 
elevhälsoarbetet och inte handleddes av EHT (ibid). 
 
Att det finns en gemensam förståelse för varandras uppdrag som lärare och som aktör inom elevhälsan 
är av stor betydelse, skriver Partanen (2012). Om en förståelse saknas menar författaren föreligger det 
en risk att det uppstår ett spänningsfält bland skolpersonalen kring ansvar och roller. Därför bör lärare 
och personal inom elevhälsan ta del av varandras arbete för att ett lyckosamt elevhälsoarbete ska 
utvecklas, menar Partanen (2012). 
 

Specialpedagogens uppdrag 

Historiskt sett har skolläkaren och skolsköterskan länge varit två yrkesgrupper som är etablerade i den 
tidigare skolhälsovården, skriver Johnsson (2013). I och med den nya skollagen skriver författaren att 
två yrkesgrupper har specificerats, nämligen psykologen och kuratorn. Specialpedagogen å andra sidan 
uttrycks inte specifikt i skollagen, utan där benämns istället ”specialpedagogisk kompetens” (ibid). 
Denna aktör ska enligt Johnsson (2013) avgöra och planera hur elevens svårigheter bäst ska hanteras i 
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undervisningen. Författaren skriver att utöver specialpedagogen kan även specialläraren eller en 
skolledare med särskilt ansvar för de specialpedagogiska insatserna bistå med dessa uppgifter. 
 
Det som är utmärkande för specialpedagogens arbetsuppgifter är framför allt att ha en handledande 
roll i verksamheten vilket innebär att specialpedagogen behöver samverka med personal och ledning, 
skriver Johnsson (2013). Även Jakobsson och Lundgren (2013) menar att specialpedagogen kan 
fungera som stöd i form av handledare för enskilda lärare eller hela lärarlag och fungera som 
kvalificerad samtalspartner i pedagogiska frågor. Författarna hävdar att ett kunskapsutbyte mellan 
lärarna behöver förekomma för att tillgodose alla elevers behov och att specialpedagogen kan 
samverka med dem för att utgöra ett stöd i detta arbete. 
 
I sin avhandling har Lindqvist (2013) gjort fyra separata studier vars övergripande syfte var att öka 
kunskapen kring olika yrkesgruppers syn på arbetet kring barn i behov av särskilt stöd.  Förskollärare, 
assistenter, specialpedagoger, speciallärare, klasslärare och ämneslärare har deltagit i studien. En av 
slutsatserna är att det råder skillnader i uppfattningen mellan lärare och specialpedagoger om hur det 
specialpedagogiska arbetet ska utföras. Lärare förväntar sig att specialpedagogen ska arbeta med 
individuellt inriktad specialundervisning och i liten utsträckning med att utveckla skolan. 
Specialpedagogerna å andra sidan resonerar tvärtom, skriver Lindqvist (2013). Åsiktsskillnaderna 
förklaras av författaren med att specialpedagogerna har ett relationellt synsätt, vilket skiljer sig från 
den traditionella syn som råder inom svensk skola. 
 
Bladini (2004) har gjort en studie där elva specialpedagoger har talat om handledning som verktyg i 
deras dagliga arbete. Studiens syfte var att undersöka hur specialpedagogerna redogjorde och 
genomförde handledning med pedagoger på förskolan och grundskolan där författaren har utgått från 
specialpedagogernas perspektiv. Bladini (2004) menar att begreppet handledning är ett komplext 
fenomen eftersom det kan betyda olika saker i skilda sammanhang. Författarens studie visar att det 
råder två olika synsätt hos specialpedagogerna gällande de handledande samtalen. I det ena synsättet 
agerar specialpedagogen som en slags expert inom de specialpedagogiska frågorna. I det andra 
synsättet vill specialpedagogen få till stånd ett reflekterande samtal med läraren. Frågorna 
specialpedagogen ställer pedagogen handlar om att stödja hens utforskande av hur elevens eller 
barnets svårighet kan förstås (ibid). 
 
Hägg och Kuoppa (1997) skriver att det är ”vägledarens” uppgift att hjälpa deltagarna att reflektera, 
acceptera eller förändra sin situation men även att lyfta deltagarnas förmåga för att själva hantera 
problemet. Vidare skriver författarna att det är ”vägledarens” uppgift att forma samtalen och skapa ett 
förtroendefullt klimat. Samtalsledaren behöver enligt dem ha ett reflekterade förhållningssätt för att 
utvecklas som samtalare. Via detta förhållningssätt kan samtalsledaren rätta till eventuella misstag och 
även se sin klient “utifrån”, menar författarna. För att kommunikationen ska kunna fungera i 
handledande samtal behöver de inblandade parterna befinna sig på samma eller närliggande nivå 
(ibid). Missförstånd och störningar i kommunikationen beror enligt författaren på att en av parterna 
byter nivå och att detta upplevs som kränkande av den andre. 
 
Även Ahlberg (2007) beskriver handledande samtal och menar att när läraren uppmuntras att 
reflektera handlar det om att få läraren att våga ifrågasätta sin egen roll. Enligt författaren möjliggörs 
en fortsatt utveckling av den egna undervisningen eftersom läraren ser på den med ett kritiskt 
förhållningssätt. För att ett reflekterande samtal ska komma till stånd krävs det att det finns en fast 
struktur som är densamma varje gång, hävdar Normell (2002). En effekt blir enligt författaren att det 
skapas en trygghet bland deltagarna i gruppen eftersom det finns stor igenkänning i samtalen. 
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Specialpedagogen ska även bidra till skolans pedagogiska utveckling och verka för att skolan ska 
kunna erbjuda så goda lärmiljöer som möjligt men även ge stöd till de elever som är i behov av särskilt 
stöd (Jakobsson & Lundgren, 2013). Konkreta arbetsuppgifter är exempelvis att kartlägga elevers 
behov av särskilt stöd, screeningar av läsförmåga, ge pedagogisk vägledning till elever, handleda 
föräldrar och personal i pedagogiska frågor, agera samtalsledare i pedagogiska samtalsgrupper (ibid). 
 

Elevhälsans organisation 
Organisationen av skolans elevstödjande verksamhet kan lättast redogöras med hjälp av Johnssons 
(2013) sammanställning: 
 
Elevhälsans  
medicinska gren 

Annan elevhälsa Särskild elevstödjande 
verksamhet i övrigt 

(Tidigare benämning: 
Skolhälsovården) 

(Tidigare benämning:  
Den särskilda 
elevvården) 

(Tidigare benämning: 
Specialpedagogiska 
insatser) 

(Tidigare benämning: 
Elevvårdande verksamheten i 
övrigt) 

Skolläkare 
Skolsköterska 
Psykolog 

Psykolog 
Kurator 

Personal med 
specialpedagogisk 
kompetens 

Rektor 
Ämneslärare 
Studievägledare 
m.fl. 

 
Höögs (2011) har i sin studie genomfört 150 intervjuer med rektorer, elevhälsopersonal och lärare 
vilken bland annat visar att det finns stor variation i hur elevhälsans organisation är utformad. Ett 
påtagligt resultat är att elevhälsan kan ha en starkt centraliserad utformning eller en decentraliserad 
sådan. Författaren beskriver att det även råder delade meningar hur elevhälsan ska styras – vissa 
rektorer vill ha mer makt och befogenhet medan andra gärna överlåter elevhälsoarbetet till dem som 
anses vara experter. Ett annat gemensamt resultat för skolorna i studien är att få skolor har 
utvecklingsmål för elevhälsoarbetet. Författaren konstaterar att när inga mål är uppsatta för hur 
elevhälsoarbetet ska integreras i kvalitetsarbetet blir elevhälsoarbetet mer händelsestyrt.  
 
Enligt en kvalitetsgranskning gjord av Skolinspektionen (2015) av elevhälsans arbete i i årskurser 6-9 
visar den att elevhälsan agerar händelsestyrt. Granskningen är genomförd på 25 kommunala och 
fristående grundskolor i 23 kommuner, vilken omfattar 3 680 elever. Elevhälsoteam ägnar i stor 
utsträckning åt åtgärdande arbete och kommer in när det redan har uppstått svårigheter (ibid). 
Granskningen visar att skolpsykologen är den aktör inom elevhälsan som har minst schemalagd 
arbetstid och att hälften av de granskade skolorna anlitar psykolog endast ’vid behov’. Detta resulterar 
i att psykologen sällan deltar i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet (ibid). Granskningen visar 
även att skolornas hälsofrämjande och förebyggande arbete initieras av lärare och då oftast utan att 
elevhälsan är involverad i detta arbete. Elevenkäter genomförda i samband med granskningen visar att 
eleverna inte alltid känner till elevhälsans uppdrag och funktion. 
 

Hanteringen av elevärenden 
Einarsson (2011) har bedrivit en studie om hur olika yrkesprofessioner inom skolan upplever att 
problem kring elever hanteras inom elevhälsan och skolan. Rektorer, skolläkare, skolsköterskor, 
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kuratorer, specialpedagoger, skolpsykologer och lärare har intervjuats där sammanlagt 77 informanter 
deltog i studien. Nedan följer en sammanställning gjord av Einarsson (2011, s. 15) över olika de olika 
professionernas föreställningar om ärendehantering: 
 

Profession Föreställning om ärendehantering Föreställning om dess 
konsekvenser 

Lärare Formalisera problem Det tar lång tid 
Rektorer I elevhälsan blir problem ärenden Formalisering 
Specialpedagoger Utredningsbeställningar Förväntningar från lärare att agera 
Skolläkare Ineffektiva utredningar Tidigare insatser behövs 
Skolsköterskor Problem överlämnas och blir ärenden Risk att lärarna inte tar ansvar 
Skolpsykologer Rektorer avgör om elevproblem kommer till 

elevhälsan 
Lärare försöker gå vid sidan om 

Skolkuratorer I elevhälsa fördelas ärenden Alla kompetenser utnyttjas inte 
 
Einarsson (2011) konstaterar att det finns likheter och skillnader mellan professionerna i hur man 
anser att elevhälsan hanterar problem. En gemensam nämnare ”… är att man ser att problem blir till 
ärenden och där den formella hanteringen ofta gör att problemet riskerar att bli större innan dess att 
åtgärder sätts in för att hjälpa eleven” (ibid, s. 15). En annan gemensam beröringspunkt Einarsson 
(2011) beskriver är att samtliga professioner önskar en mer effektiv och informell hantering av 
elevärenden och att man använder varandras erfarenheter i större utsträckning för att bemöta aktuella 
problem.  
 

Teoretiska utgångspunkter 
Enligt Nilholm (2005) kan den specialpedagogiska forskningen delas in i två huvudsakliga perspektiv, 
det kategoriska och det relationella perspektivet. Det kategoriska perspektivet har sin utgångspunkt 
inom det medicinska och psykologiska fältet (ibid). Författaren skriver att inom detta perspektiv 
betraktas problemen som något inom individen. I skolans värld talar man om barnet som 
problembärare och är med behov av särskilt stöd (Nilholm, 2005). De lösningar skolan söker finna 
definieras som segregerande av författaren, vilket exempelvis innebär att eleven ska undervisas utanför 
klassrummet. Det relationella perspektivet beskrivs av Nilholm (2005) på motsatt sätt, det vill säga att 
de svårigheter eleven uppvisar beror på omgivningen och miljön individen vistas i. Här talar man 
istället om barn i behov av särskilt stöd och lösningarna består i att bedriva en inkluderande 
undervisning och att förändra lärmiljön (ibid). 
 
Ahlberg (2013) beskriver att individperspektivet liknar det kategoriska perspektivet. Problemen 
förklaras enligt författaren utifrån medicinska, neurologiska och psykologiska förklaringsmodeller. 
Ahlberg (2013) ställer sig kritisk till detta perspektiv och synen på diagnostiseringen eftersom dessa 
inte säger något om hur undervisningen ska bedrivas för att gynna elever med funktionsnedsättningar. 
Författaren anser att skolan istället bör belysa sin verksamhet utifrån olika perspektiv för att ge rätt typ 
av stöd till elever i svårigheter.  
 
Den samtalskultur som uppstår vid elevhälsoteammöten beskrivs av Hjörne och Säljö (2013) som ett 
forum där deltagarna i mycket hög utsträckning är snabba med att anse att de aktuella problemen som 
finns i verksamheten ligger hos den enskilde eleven. Deltagarna i elevhälsoteamen vill få till en 
diagnos för att få extra resurser och anser att exempelvis ADHD är orsaken till varför eleven har 
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skolproblem, enligt Hjörne och Säljö (2013). “(...) skolan, undervisningen och lärarna fungerar som de 
skall medan eleverna är problemet” (ibid, s. 145). Författarna menar att skolan varken synliggör 
lärarens roll vid dessa möten eller försöker utreda hur undervisningen är upplagd. “En konsekvens av 
detta blir att man resonerar som om organisationen av undervisningen inte har någon betydelse för hur 
elever lär eller utvecklas (…)” (ibid s. 147). Författarna efterlyser att fler elevhälsoteam ska granska 
sin verksamhet kritiskt och ställa frågor kring hur undervisningen bedrivs och vilka pedagogiska 
metoder läraren använder sig av. 
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Metod 

Enligt Westlund (2009) är hermeneutiken en forskningsansats som handlar om att tolka, förstå och 
förmedla upplevelser av olika fenomen.  
 

Hermeneutiken är lämplig att använda när syftet med studien är att få tillgång till 
informanternas egna upplevelser av fenomen samt när informanterna ska ges ett 
stort utrymme att själva välja vad de vill tala eller skriva om (Westlund, 2009, s. 
62).  

 
För att besvara undersökningen syfte och få svar på frågeställningarna har jag använt mig av en 
hermeneutisk ansats då jag är intresserad av att tolka och se mönster i lärarnas utsagor och förstå 
innebörden i dem. Forskarens uppgift beskrivs av Hartman (2004) som en strävan efter att få en 
förståelse för hur människor uppfattar världen och verkligheten, inte hur den faktiskt är. Jag har därför 
inte ifrågasatt lärarnas utsagor som har delgivits vid intervjuerna utan försökt förstå det de beskriver.  
 
Människans livsvärld är ett centralt begrepp i den hermeneutiska metodansatsen, inom vilken 
forskaren försöker tolka människors svar och på så vis få en bättre förståelse för hennes värld 
(Hartman, 2004). I denna undersökning har det inneburit att jag har försökt förstå hur elevhälsans stöd 
ser ut i olika skolverksamheter ur lärares synvinkel. Hur ser pedagogerna på elevhälsans stöd i sina 
verksamheter? Vad får de för stöd idag och vad för typ av stöd vill de ha? Står det upplevda och 
önskade stödet nära eller långt från varandra? 
 
Undersökningar med hermeneutisk ansats måste enligt Hartman (2004) kompletteras med en kvalitativ 
metod eftersom den talar om hur forskaren ska gå tillväga. Metoden för denna studie har varit 
kvalitativa intervjusamtal. Jag har använt mig av en semistrukturerad intervju, vilket enligt Dalen 
(2015) innebär att frågorna är bestämda på förhand. Jag ville inför intervjuerna ha en struktur för mitt 
givna ämne och formulerade en intervjuguide (se bilaga 2). Enligt Kvale och Brinkmann (2014) ska en 
sådan guide bestå av ett fåtal frågor med utgångspunkt i samma tema. Dalen (2015) menar att det är av 
vikt att ha en sådan guide då den fokuserar på det ämnesområde som ska redogöras för. Det krävs 
samtidigt att intervjuaren lyssnar aktivt och ställer meningsfulla följdfrågor för att lyckas se alla 
nyanser i intervjun (Kvale & Brinkmann, 2014). 
 
Då studien bygger på halvstrukturerade intervjuer, där syftet är att undersöka hur några mellan- och 
högstadielärare beskriver stödet från elevhälsan i sina verksamheter samt vilket stöd lärarna skulle 
vilja ha av elevhälsan, menar jag att den hermeneutiska ansatsen passar min metod. 
 

Studiens deltagare/urval  
Utifrån mitt syfte valde jag att intervjua både mellan- och högstadielärare. Sammanlagt har sju lärare 
deltagit i denna studie. Fem av lärarna undervisar idag på mellanstadiet och två på högstadiet. De 
arbetar i olika årskurser från åk fyra till nio. Fem av deltagarna har undervisat i båda stadierna under 
sin yrkeskarriär. De arbetar i sju olika skolor i fem kommuner. Lärarna har varierad 
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arbetslivserfarenhet; från 4 år upp till 30 år. Samtliga deltagare för studien arbetar heltid, är behöriga 
lärare och undervisar i minst två ämnen.  
 
Min ambition var att få skilda beskrivningar av elevhälsoteam och jag valde därför lärare som arbetar i 
olika skolor. Min bedömning var att lärare som arbetar i olika verksamheter kan ge skilda 
beskrivningar av elevhälsan. Enligt tidigare forskning (Hjörne & Säljö, 2013; Guvå, 2009) arbetar 
EHT på ett snarlikt sätt i olika skolor men hur man behandlar elevärenden kan skilja sig åt. Det synsätt 
elevhälsan har gällande elevernas svårigheter syns i hur de bemöter och åtgärdar problemen i 
verksamheten (ibid). 
 
Att hitta lämpliga deltagare för studien var förhållandevis lätt då jag har arbetat som lärare i drygt 7 år 
och därmed har många kontakter inom skolvärlden. Till en början hittade jag nio intervjupersoner för 
denna studie. Deltagarna kontaktades via e-post där ett missivbrev (se bilaga 1) bifogades. Samtliga 
gav sitt samtyckte till att delta i undersökningen och datum bokades för intervju. Däremot valde två 
lärare att avbryta sitt deltagande innan genomförd intervju. I båda fallen uppstod svårigheter att hitta 
en gemensam tid för att genomföra intervjun. 
 

Genomförande 
Lärarna fick bestämma tid och plats där intervjuerna skulle ske eftersom jag hoppades att detta skulle 
få dem att känna sig bekväma med intervjusituationen.  Intervjuerna dokumenterades med 
ljudinspelningar för att underlätta transkribering. Jag träffade en deltagare åt gången vid ett tillfälle 
och det förekom inga störningar eller andra avbrott under samtalets gång. Den kortaste intervjun 
varade i 19 minuter och den längsta i 39 minuter. Den kortaste intervjun beror förmodligen till stor del 
på att läraren har begränsad erfarenhet av elevhälsan trots att denna deltagare har arbetat som lärare i 
några år. En övervägande majoritet av intervjuerna hade en tidslängd på cirka 35 minuter.  

 

Samtalen utgick från intervjuguiden (se bilaga 2). Intervjuguidens inledande frågor kom att utökas 
under arbetets gång. Efter de två första intervjuerna lade jag till en fråga angående vilka kompetenser 
som finns inom elevhälsan men även en fråga gällande elevantalet i skolan. Jag uppfattade att svar på 
dessa frågor kunde vara av vikt i samband med analysarbetet. 

 

Då metodansatsen för denna studie är hermeneutisk till sin karaktär informerade jag deltagarna att jag 
ville höra deras åsikter, att det inte finns några rätt eller fel i deras svar utan att jag ville få en 
förståelse för deras tankar och uppfattningar utifrån det givna temat. Då intervjuerna var 
förhållandevis korta uppfattade jag att varken jag eller deltagaren tappade fokus.  
 

Bearbetning och analys 
Transkriberingen av den insamlade datan gjordes kort efter varje genomförd intervju. Ambitionen var 
att transkribera på ett sätt som skulle underlätta analysen, vilket innebar att hummande eller andra 
former av uttryck för tankepauser har uteslutits. Skratt har tagits med då dessa kan ha betydelse för 
innehållet (Fejes & Thornberg 2009) liksom längre pauser. Jag transkriberade i stort sett ordagrant vad 
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som sades men har formulerat mig på ett sådant vis att språket har gjorts begripligt för att underlätta 
analysen. Exempelvis har vardagliga uttryck så som “Asså” skrivits som “Alltså”. Kvale och 
Brinkmann (2014) beskriver det komplexa i att transkribera intervjuer vilket jag fick erfara. ”Försök 
till ordagranna intervjuutskrifter skapar hybrider, artificiella konstruktioner som inte är adekvata för 
vare sig det levda muntliga samtalet eller den skrivna textens formella stil” (ibid, s. 218). Det 
väsentliga för mina transkriptioner har därför varit att underlätta läsandet och därmed analysen, vilket 
har inneburit att det skriftliga språket har skrivits ned på ett sådant sätt som kan uppfattas som 
grammatiskt korrekt. 
 
På vilket sätt analys- och tolkningsprocessen ska genomföras inom den hermeneutiska forskningen är 
svårt att säga då det inte finns något generellt tillvägagångssätt (Fejes & Thornberg, 2009). I den 
hermeneutiska tolkningsprocessen behöver forskaren möta sin data med lyhördhet och fantasi (ibid). 
Författarna rekommenderar forskaren att läsa sitt material flera gånger och bekanta sig med det för att 
underlätta tolkningsprocessen. Vidare skriver de om vikten av att ge läsaren en inblick i forskarens 
tolkningsarbete eftersom då ökar möjligheterna att läsaren finner berättelsen trovärdig. De 
rekommenderar därför att beskriva analys- och tolkningsarbetet i flera olika steg. Nedan följer en 
beskrivning för hur jag har gått till väga i min bearbetning av datamaterialet samt hur analysprocessen 
har genomförts i denna studie. 
 

1. Analysen startade redan i samband med intervjuerna då jag sammanfattade och fångade upp 
det jag ansåg vara det väsentliga i deltagarens svar. En intervju kan ses som en social 
interaktion där intervjuaren och respondenten utformar kunskap tillsammans (Kvale & 
Brinkmann, 2014). 

2. Kort efter genomförd intervju transkriberades i princip allt som sades. Vid ett intervjutillfälle 
beskrev en deltagare ett elevärende på ett detaljrikt sätt. Jag valde att inte transkribera detta av 
det enkla skälet att jag uppfattade deltagarens utsaga som oväsentlig för studiens syfte. 
Därmed går det att hävda att ett selektivt arbete skedde i samband med transkriberingen. 

3. Rättningar och korrigeringar genomfördes en sista gång i samband med en sista avlyssning. 
Jag läste sedan igenom texten i sin helhet och bekantade mig med den.  

4. Widerberg (2002) skriver att när ett analyserande av det insamlande datamaterialet sker, 
förekommer det ett sökande efter olika begrepp i det empiriska materialet som sedan 
grupperas till olika teman. Ord och meningar som kunde tänkas representera ett särskilt 
mönster ringades in. Dessa klipptes sedan ut och sorterades i tänkbara teman. Slutligen 
skönjdes tre teman med kategorier som resultatet redovisas i. 

5. De utklippta citaten fungerade som ett stöd i samband med tolkningsarbetet och jag kunde gå 
tillbaka till dem för att kontrollera giltigheten i tolkningsprocessen. 
 

Trovärdighet/Validitet/Reliabilitet 
Studien har en hermeneutisk ansats vilken innebär att jag i mitt analysarbete har tolkat lärarnas 
redogörelser. Kvale och Brinkmann (2014) skriver att en vanlig kritik av forskningsintervjuer är att 
resultatet anses vara ogiltigt eftersom deltagarnas skildringar kan vara falska. Författarna hänvisar till 
Dean och Whyte (1969) som skriver att man i sådana fall behöver kontrollera detta i varje enskilt fall. 
Jag har därför valt att använda mig av många citat för att läsaren ska ha möjlighet att bedöma 
resultatets giltighet. 
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Begreppen reliabilitet och validitet tolkas av Kvale och Brinkmann (2014) ”… att de lämpar sig för 
produktionen av kunskap i intervjuer” (s. 295). De menar att reliabilitet handlar om resultatets 
tillförlitlighet och ger exemplet om huruvida deltagaren för intervjun kommer att ge skilda svar till 
olika intervjuare. I resultatdelen har jag därför försökt återge så mycket detaljerad information om vad 
som sades i samband med intervjuerna för att läsaren ska få en så god uppfattning som möjligt. 
 
Kvale och Brinkmann (2014) hävdar att om forskaren fokuserar allt för starkt på resultatets reliabilitet 
kan det motverka kreativitet och skriver att intervjupersonen får använda sin personliga intervjustil 
och improvisera. Gällande begreppet validitet, som i vardagligt tal benämns som giltighet, är det 
betydligt svårare att fastställa intervjuutskriftens validitet (ibid). Vad som är avgörande för en 
kvalitativ studies tillförlitlighet är att den beskriver de skilda metodologiska beslut som har fattats för 
att komma fram till studiens resultat (ibid).   
 

Forskningsetiska aspekter  
Enligt Vetenskapsrådet (2002) ska genomförandet av en forskningsstudie utgå från etiska riktlinjer och 
man talar om fyra forskningsetiska huvudprinciper : 
 
Informationskravet innebär att forskaren ska informera deltagarna om aktuella forskningens syfte samt 
vad deras uppgifter kommer att användas till. Jag informerade deltagarna att jag ville undersöka hur de 
beskriver stödet de anser sig få av elevhälsan men även vad för typ av stöd de önskar få.  
 
Samtyckeskravet innebär att deltagaren har rätt att bestämma över sin medverkan i forskningen, hur 
länge och på vilka grunder den ska delta. Om deltagaren väljer att avbryta sin medverkan ska det ske 
utan några negativa följder i form av påtryckningar eller påverkan från forskaren.  
 
Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna i en undersökning ska ges största möjliga konfidentialitet 
där inga deltagare ska kunna identifieras av utomstående. De medverkande nämns i resultatdelen som 
”läraren”, ”pedagogen”, ”deltagaren” eller ”informanten”. Jag har även valt att använda ordet ”hen” 
för att ytterligare verka för största möjliga konfidentialitet då enbart två av deltagarna var män. 
 
Nyttjandekravet innebär att datainsamlingen får endast användas för studiens ändamål och inte spridas 
eller utlånas för kommersiellt bruk. 
 
I samband med mina intervjuer gick jag igenom de ovannämnda principerna tillsammans med 
deltagarna. För att tillmötesgå Vetenskapsrådets forskningsetiska principer valde jag exempelvis att 
intervjua lärare från skilda skolor. För att uppfylla konfidentialitetskravet har jag valt att inte ange 
vilken av respondenterna som har sagt vad. Jag har gjort bedömningen att det är irrelevant för studiens 
syfte och har istället fäst analysen vid att hitta gemensamma mönster i lärarna utsagor då detta är en 
del av min valda metodansats. 
 
Ahlberg (2009) beskriver att även om forskaren enligt högskolelagen har stor frihet i sitt 
forskningsarbete råder det vissa begränsningar. Författaren menar att forskaren måste ta de 
forskningsetiska frågorna i beaktande vilket bland annat innebär att deltagarna i en forskningsstudie 
måste skyddas. Vidare beskriver författaren andra forskningsetiska frågor rörande hur exempelvis 
publicering kan påverka deltagarna. Ahlberg (2009) hänvisar till Vetenskapsrådets forskningsetiska 



19 
 

principer. Till en början skulle nio lärare ingå i denna studie men två utav dem ställde in på grund av 
tidsskäl. Samtliga deltagare hade vid första kontakten blivit informerade om informations- och 
samtyckeskraven via missivbrevet. I detta brev kommunicerades även konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. 
 
Ahlberg (2009) menar att forskaren behöver reflektera över sin position och relation till deltagarna för 
studien och beskriver en maktdimension som kan betyda att forskaren påverkar dem som medverkar. 
Samtliga lärare i denna studie känner till min bakgrund som lärare och mina nuvarande studier på 
specialpedagogsprogrammet. Huruvida detta har påverkat deltagarna negativt kan jag inte uttala mig 
om men jag kan å andra sidan lyfta denna fråga hypotetiskt. I denna studie ska lärare uttala sig om 
elevhälsan i sin verksamhet. Deltagarna vet att jag är specialpedagogsstudent och kommer därför i 
framtiden arbeta inom elevhälsan. Här kan det uppstå en inre konflikt hos deltagaren i form av att de 
upplever att de ”hänger ut” en kollega som råkar vara specialpedagog och att jag eventuellt försvarar 
vederbörande specialpedagog. Deltagarna kanske även upplevde att jag besitter bättre kunskaper 
gällande elevhälsans funktion och att det därför kan vara obekvämt att visa på sin eventuella okunskap 
hur elevhälsan bör arbeta. I min första kontakt informerade jag deltagarna att jag var intresserad av 
deras subjektiva verklighet och att jag inte krävde att de skulle ha kunskaper gällande hur en elevhälsa 
ska arbeta i en skolverksamhet. 
 
Vetenskapsrådet (2011) skriver att oavsett vad för typ av samarbete som ska förekomma mellan 
forskaren och den medverkande är det av största vikt att forskaren funderar över sina motiv. Dessutom 
ska det framgå tydligt vad man förväntar sig av varandra och vad man kan bidra med (ibid). I detta fall 
anser jag mig ha varit tydlig för lärarna jag intervjuade då jag beskrev undersökningen syfte och att jag 
ville få lärarens subjektiva verklighet. Jag klargjorde att de skulle beskriva sina erfarenheter och 
önskningar av elevhälsan och att fokus inte låg vid att de skulle ha några direkta kunskaper om hur 
elevhälsan bör arbeta.  
 
Frågorna i intervjuguiden har en öppen karaktär och jag förstod efter första genomförda intervjun att 
det förelåg en risk att läraren kunde beskriva kollegor på ett ofördelaktigt vis. Av denna anledning 
ansåg jag att det var av yttersta vikt att ställa följdfrågor som motverkade detta och att fokus istället 
skulle ligga på att beskriva kollegans arbetssätt och inte dess personliga egenskaper. Att hänga ut en 
kollega som arbetar inom elevhälsan bör anses som ett etiskt dilemma. Å andra sidan upplevde jag att 
samtliga lärare var sakliga i sin redogörelse de tillfällen de beskrev varför man exempelvis var 
missnöjd med hur någon deltagare ur elevhälsan arbetade. Missnöje hos läraren hänvisades till 
organisatoriska problem och utmaningar inom skolvärlden. 
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Resultat 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur några mellan- och högstadielärare beskriver stödet från 
elevhälsan i sina verksamheter samt vilket stöd lärarna skulle vilja ha av densamma. Sju 
grundskollärare anställda på sju olika skolor och med varierande arbetslivserfarenhet har intervjuats.  
De arbetar i olika årskurser från åk fyra till nio. Jag har valt att inte redovisa resultatet på individnivå 
då jag är intresserad av deras gemensamma upplevelser och hur de uttrycker sin verklighet.  
 
Resultatet redovisas utifrån tre teman (se figur 1) vilka är formulerade utifrån min analys. Jag 
uppfattar att de är kopplade till studiens syfte och frågeställningar. De olika temana utgår inte från 
några specifika frågor i intervjuerna utan trädde fram ur pedagogernas framställningar. Det råder ingen 
hierarki mellan dem utan har tolkats som jämlika utifrån lärarnas utsagor. 
 
Efter varje redogjort tema finns en kort sammanfattning med mina tolkningar. 

 
Figur 1. Elevhälsans stödjande funktion 

Stöd i form av samarbete 
Lärarna som deltagit i denna studie menar att elevhälsan kan stödja pedagogerna i verksamheten 
genom att samarbeta med dem. De resonerar att ett gott samarbete är av stor betydelse eftersom det 
påverkar deras bemötande av eleven i stor utsträckning. Samtliga uttrycker på olika sätt att en god 
samverkan mellan pedagoger och elevhälsan gynnar alla elever i skolan. Några har god samverkan 
med hela eller delar av elevhälsan medan andra tycks ha ett begränsat samarbete. Även om de har 
delade erfarenheter av samarbetet med elevhälsan ställer sig samtliga positiva eller mycket positiva till 
en samverkan. Det gemensamma är att samtliga uttrycker ett starkt behov av kontinuerliga och 
regelbundna möten. 
 
 

Elevhälsans stödjande 
funktion

Stöd i form av samarbete Stöd i form av 
tillgänglighet

Stöd i form av 
handledning
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När stödet brister  

Lärare som arbetar på större skolor anser att detta är en bidragande orsak varför ett gott samarbete 
mellan pedagoger och elevhälsan är ogenomförbar. De uppfattar att elevhälsan har många elevärenden 
att hantera och därför inte mäktar med sitt uppdrag så som den förmodligen skulle vilja. En lärare ser 
sambandet mellan det stora elevantalet och att elevhälsan har för lite personal. Många elever i en skola 
leder till fler elevärenden för elevhälsan konstaterar olika lärare. En informant påpekar att detta leder 
att man endast lyfter elever med särskilda svårigheter och att de ”halvsvåra fallen” hamnar i 
skymundan. Flera deltagare beskriver hur de på egen hand får ta hand om de ”halvsvåra fallen” men 
att de oftast söker stöd hos sitt arbetslag. Många lärare beskriver hur dessa möten oftast handlar om att 
tala om problemet och att man sällan kommer vidare till att samtala om lösningarna. Därmed skapas 
en negativ samtalskultur kring vissa elever och då särskilt de elever som utmanar verksamheten, 
vittnar flera informanter.  

 
Många lärare uttrycker att de vill ha pedagogiska samtal med specialpedagogen eftersom de vill ha 
stöd i att forma en undervisning som är anpassad efter elevernas behov. Idag får de inte det anser flera 
deltagare som ingått i denna studie. Många lärare resonerar att detta förmodligen beror på att 
specialpedagogen prioriterar de svåraste elevfallen. Lärarna, som vill ha ett samarbete med 
specialpedagogen, men inte får det, uttrycker en frustration. De gånger lärarna är i kontakt med 
specialpedagogen är oftast via mail. Vanligtvis handlar det om ett aktuellt åtgärdsprogram. Ett 
åtgärdsprogram är ett verktyg som ska beskriva vad som ska åtgärdas för att eleven ska nå sina mål. 
Många gånger innehåller den åtgärder som ska ske i klassrummet. En informant uttrycker att hen 
saknar förståelse för hur åtgärderna ska genomföras och menar att det därför är viktigt att lärarna 
samverkar med specialpedagogen.  
 
Det finns lärare som uttrycker att elevhälsan har en begränsad uppfattning om hur det faktiskt är att 
arbeta som lärare. På grund av detta anser flera att elevhälsan ställer orimliga krav på pedagogerna och 
att detta i sin tur inte gynnar ett samarbete mellan pedagoger och EHT. Det finns lärare som även anser 
att deras lärarkollegor har liten kunskap om vad elevhälsans uppdrag går ut på. ”De förväntar sig att 
EHT ska vifta med något trollspö och att allt ska bara lösa sig.” Läraren menar att det är viktigt att 
kollegorna har en förståelse hur elevhälsan arbetar och vilken funktion de har för att på så vis kunna 
ställa rimliga krav. En annan deltagare uppfattar att lärarkollegorna har orimliga förväntningar på EHT 
för hur de ska arbeta med elever i behov av stöd.  
 

Ja, det är väl att lärare kanske känner och upplever att de som jobbar inom 
elevhälsoteamet, merparten av dem saknar förståelse för hur det är att undervisa, 
stress, begränsad med tid. Och att man faktiskt vill att elevhälsoteamet ska in, 
hämta eleven, fixa det, komma tillbaka med en fixad elev. 

 
En ”fixad elev” innebär att eleven inte längre har några inlärningssvårigheter, förklarar informanten. 
EHT ska lösa elevens problematik på något vis, uppger hen. Hur detta ska ske är oklart för 
informanten. Pedagogen beskriver att lärarkollegorna har ett synsätt som innebär att elevens 
svårigheter beror på personliga egenskaper och brister. 
 
Deltagarna uppger att elevhälsan behöver få en förståelse för vad som faktiskt sker i klassrummet och 
behöver därför lyssna på pedagogernas erfarenheter när de ska fatta ett beslut gällande en viss elev. 
Pedagogerna berättar att när de uppfattar att EHT saknar kunskap om deras verklighet uppstår det en 
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irritation hos pedagogerna. De tycker då att elevhälsan fattar orimliga beslut som varken gynnar eleven 
eller lärarens situation i klassrummet. 
 

När stödet fungerar 

Alla lärare nämner på olika sätt vikten av att ha ett prestigelöst förhållningssätt eftersom det skapar 
möjligheter för ett gott samarbete mellan elevhälsan och lärarna. Ett par lärare menar att de måste bli 
bättre på att be om råd och hjälp. En informant definierar prestigelöshet och menar att det handlar om 
att våga erkänna sina brister för andra men även att man måste förmedla vad man kan. En annan 
pedagog anser att prestigelöshet också innebär att våga be om hjälp men då måste det finnas ett 
förtroende. 
 

En vanlig grej i skola är att antingen är eleven rädd eller så är lärarna rädda. Är 
man rädd sker inte inlärning. Om det är prestigelöshet som råder finns det inte en 
rädsla. Då finns det en förutsättning för en pedagogisk termik. 

 
Informanten pratar ofta om prestige under intervjuns gång och ger flera exempel på vad hen menar 
med detta begrepp. Hen förklarar att det handlar om att våga sänka garden, våga berätta vad man har 
svårt för och vad man behöver stöd i. Förmågan att nyttja varandras kompetenser genom ett 
prestigelöst samarbete gynnar både medarbetarna och eleverna, menar läraren. ”Det är som att spela 
TP ungefär. Alla bitarna tillsammans blir en helhet.” Den här metaforen, att spela TP, handlar om att 
alla ska förstå att alla kan bidra med något, förklarar deltagaren.  
 
Något som kan skapa goda förutsättningar för ett samarbete mellan elevhälsan och pedagogerna är hur 
mötesstrukturen ser ut inom organisationen, uppger flera deltagare. Fördelen med formella möten är 
att alla kompetenser finns representerade vilket möjliggör att ta upp alla aspekter av elevers 
välbefinnande, resonerar flera. Formella möten kan motverka grupperingar mellan elevhälsan och 
pedagogerna, anser de. Utgångspunkten är att ha eleverna i åtanke och att samverka kring deras trivsel, 
uppger några informanter. Elevhälsan får inte stå utanför och agera som en isolerad ö, förklarar en 
pedagog och menar att alla måste dra åt samma håll. Om elevhälsan och pedagogerna får mötestid för 
att mötas kan de planera verksamheten på ett tydligare sätt, hävdar flera.  
 
Ett par lärare nämner ”korridorsmöten” som givande eftersom de oftast leder till att ”det händer något” 
i ett aktuellt elevärende. 
 

Vi har dagliga informella möten, mötestid avsatt på schemat, ”Hur ska vi bemöta 
elever”, saker som har lyckats, varför det har lyckats, varför vi inte har lyckats, hur 
kan vi göra på något annat sätt. Ständig feedback. 

 
Den här läraren säger att informella möten är minst lika viktiga som de formella och efterlyser fler 
sådana just för att ”det händer något snabbt” vid dessa tillfällen. Elevärendet hinner inte ”kallna” och 
läraren håller sig à jour.  
 
Det är viktigt för samtliga deltagare att elevhälsan är tydlig med sitt uppdrag och sin funktion. När 
elevhälsan är tydlig med hur EHT-arbetet går till uttrycker flera lärare att de upplever dem som 
mycket professionella. När pedagogerna uppfattar att de vet hur de olika aktörerna inom EHT kan 
användas av lärarna känner de en stor trygghet, uppger flera. En lärare uttrycker att hen blir mer 
professionell i sitt bemötande med sina elever tack vare elevhälsans tydliga ramar. De tydliga ramarna 
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underlättar ett samarbete, hävdar flera. När de uppfattar att elevhälsan är tydlig skapas det ett 
förtroende hos pedagogerna för elevhälsan, förklarar flertalet lärare. 
 

Tolkning och reflektion 

Samtliga deltagare ställer sig positiva eller mycket positiva till samverkan med elevhälsan. Däremot 
poängterade några att samarbete ställer särskilda krav på alla inblandade eftersom man oftast måste 
förhandla och kompromissa med kollegorna. En tolkning blir att begreppet samverkan inte 
nödvändigtvis är ett positivt ord för alla människor. Några informanter berättade att de har kollegor 
som har svårigheter att samarbeta med elevhälsan vilket de uppfattar missgynnar elever som har 
svårigheter i skolan. En skola för alla blir med andra ord svår att genomföra, går det att tolka. 
 
Lärarna konstaterar att det finns faktorer som påverkar samarbetet negativt och positivt. En negativ 
faktor är skolans höga elevantal. Många elever i en skola leder till fler elevärenden, vilket i sin tur gör 
att elevhälsan får en högre arbetsbelastning. Detta kan tolkas som ett organisatoriskt hinder vilken 
försvårar samverkan mellan elevhälsan och lärarna. Aktörerna förblir därmed maktlösa vilket 
förmodligen skapar frustration bland flera. 
 
En organisatorisk faktor som gynnar samverkan uppfattas bland flera lärare vara mötesstrukturen. Idag 
råder de inte över de fasta mötestiderna eftersom ledningen styr över dessa, förklarar ett par 
informanter. En tolkning till varför dessa ”korridorsmöten” verkar ske kontinuerligt kan bero på att 
den formella mötestiden inte räcker till. En vidare tolkning är frågan vad som avhandlas vid de 
formella mötena. En informant uttrycker att kollegorna gärna talar om problemen och sällan om 
lösningarna. Detta kan möjligen vara en förklaring till varför ”korridorsmötena” sker regelbundet, 
eftersom de tyder på att ”det händer något” direkt efter dessa. 
 
Drygt hälften av lärarna använde orden prestige och/eller prestigelöshet när de talade om vilket stöd de 
får eller vill ha av elevhälsan. Det var framför allt när de talade om samverkan som dessa begrepp kom 
att användas. Ett prestigelöst samarbete handlar om att pedagogen ber om hjälp och att elevhälsan med 
rätt kompetens erbjuder sitt stöd, uttryckte flera. Ett par deltagare sa att läraryrket är fyllt av prestige 
eftersom det finns förväntningar på att pedagogen själv ska lösa problemen. En tolkning blir att be om 
hjälp är att erkänna att man inte själv kan lösa ett aktuellt problem. En prestigelös lärare å andra sidan 
ser samverkan som något positivt, menade flera. En tolkning blir att informanterna ser fördelar med att 
be om stöd eftersom det dels utvecklar deras pedagogiska roll men även att det gynnar eleverna. 
 

Stöd i form av tillgänglighet 
Lärarna som har deltagit i denna studie menar att elevhälsan kan stödja dem i verksamheten genom att 
finnas tillgänglig för både lärare och elever. När elevhälsan finns tillgänglig för eleverna avlastar de 
lärarna indirekt. Samtliga lärare anser att det är mycket viktigt att elevhälsan finns tillgänglig för 
verksamheten. De har däremot delade erfarenheter om elevhälsans tillgänglighet i sina verksamheter.  
 



24 
 

När stödet brister 

Drygt hälften av lärarna upplever att det är svårt att nå hela eller delar av elevhälsan i sina 
verksamheter. Det är framför allt specialpedagogen som är svårast att få tag på, berättar de. Några 
menar att det förmodligen beror på den höga arbetsbelastningen. Ett par informanter anser att 
specialpedagogen även har gjort sig anonym för eleverna, och flera lärare undrar om detta är ett 
medvetet val av specialpedagogen. Flera pedagoger menar att det är av största vikt att elevhälsan 
arbetar förebyggande och etablerar kontakt med eleverna ”innan något har hänt”. De anser att eleverna 
idag bara har kontakt med elevhälsan när situationen har blivit allvarlig och då kan det vara försent att 
tillsätta resurs eller komma med lämpliga åtgärder. Samtliga lärare menar att relationsbyggande är av 
största vikt för att eleverna ska få förtroende för läraren eller elevhälsan. Flera upplever att deras 
elevhälsa är dåliga på att bygga broar med eleverna. En lärare konstaterar följande: 
 

För nu förtiden fungerar läraren i många skolor som kurator, psykolog. Varför gör 
vi det? För att vi har en relation till eleven! 

 
Många deltagare hänvisar ofta till relationens betydelse och beskriver dess fördelar. Det gynnar 
eleverna, pedagogerna och elevhälsan om deras inbördes relationer är goda eftersom man i en god 
relation vill att den andra ska ha det bra, uppger de. 
 
Många elever känner inte till elevhälsan vilket är orsaken varför de inte söker sig till exempelvis 
kuratorn och istället väljer att vända sig till sin lärare, menar många lärare. Då får pedagogen ingen 
avlastning och risken är stor att hen blir för involverad och fattar felaktiga beslut, säger en lärare.  
 
Ett par deltagare uttrycker en viss frustration att kuratorn enbart tar kontakt med eleven när elevhälsan 
har bedömt att eleven befinner sig i någon slags svårighet. Då är det lätt hänt att eleven känner sig 
stigmatiserad, förklarar de. En pedagog resonerar att eleverna får en negativ erfarenhet vilket verkar 
sprida sig bland flera elever. Flera lärare säger att kuratorn måste bli bättre på att agera förebyggande 
och anser att en del i detta arbete är att etablera relationer till skolans elever och samtala ”innan det är 
för sent”. 
 
När elevhälsan blir otillgänglig för lärarna blir det svårt att samverka, konstaterar samtliga lärare. En 
pedagog börjar skratta när hen minns hur ledningen har uppmuntrat lärarna att kontakta 
skolsköterskan: 
 

Och vi har vid några tillfällen blivit uppmanade att kontakta henne för att kolla om 
några av våra mentorselever har utredningar men då tänker jag ”Men hon känns ju 
så otroligt frånvarande i EHT”, så där skulle jag också önska ett närmare 
samarbete med henne. Men jag fattar också, hon är en skolsyrra på den här 
gigantiska skolan (skrattar). 

 
Otillgängligheten förklaras med den höga arbetsbelastningen i detta fall. De tillfällen hen ser 
skolsköterskan i korridoren uppfattar hen skolsköterskan som arg och stressad. Flera lärare beskriver 
hela eller delar av elevhälsan som stressad och otillgänglig. Många vittnar att flera aktörer inom EHT 
enbart sitter i sina rum med stängd dörr. En informant tolkar den stänga dörren symbolisk – att de 
stänger lärare och elever ute. 
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När stödet fungerar 

Samtliga lärare uttrycker på olika sätt att när elevhälsan finns tillgänglig för eleverna avlastar 
elevhälsan lärarna indirekt. Knappt hälften av deltagarna anser sig dock ha en lättillgänglig elevhälsa. 
Deras uppfattning är att eleverna många gånger personligen vänder sig till någon aktör från elevhälsan 
när de känner behov av att prata med någon vuxen i skolan. Dessa informanter uppfattar att elevhälsan 
då avlastar läraren men också att eleven får rätt typ av stöd. En lärare ser hur kuratorn dagligen 
etablerar kontakt med eleverna utanför klassrummen och samtalar med dem i grupp eller individuellt. 
Hen beskriver också hur skolsköterskans närvaro påverkar elevernas välmående positivt.  
 

När man lyssnar med elever som har varit där, de känner att de har blivit sedda. 
Oftast handlar det om oro och hon tar den på allvar (…) Hon har förståelse för 
vilka svårigheter våra elever har. Hon bekräftar dem men kan sätta lite krav på 
dem. ”Du kan nog vara med på gympan ändå, det är inte så farligt det där.” Hon 
utmanar dem lite. 

 
Att ställa krav och utmana eleverna är inte farligt, menar denna pedagog. Det ska vara rimliga och 
genomförbara krav och här behöver den vuxne vara lyhörd för elevens förmåga, säger informanten och 
uppfattar att skolsköterskan är det. 
 
En annan pedagog beskriver hela elevhälsan i sin verksamhet i mycket positiva ordalag. Hen talar 
återkommande om hur elevhälsan arbetar förebyggande och beskriver hur EHT syns bland eleverna, 
både i och utanför klassrummet. Läraren beskriver att exempelvis specialpedagogen och kuratorn har 
pratat med alla klasser om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och hur det påverkar individen 
och dess omgivning. Därefter har de samtalat med eleverna om hur man bemöter varandras olikheter 
för att skapa en gemenskap. Läraren tycker att elevhälsan är insatt i hur det är att vara barn och 
ungdom idag och pratar om psykisk hälsa genom att samtala om nätmobbning. Detta är för läraren ett 
tydligt exempel på bra förebyggande arbete hos elevhälsan. 
 

För jag menar det som händer på fritiden, i diverse sociala medier, påverkar 
skolan. Det får vi ta hand om. Så det känns otroligt förebyggande, måste jag säga. 
Det är riktigt proffsigt, upplever jag det. Att de tänker till. 

 
Pedagogen uppger att hen upplever att elevhälsan och lärarna drar åt samma håll och att EHT stödjer 
lärarna på så vis. Att det är ”proffsigt” handlar om att elevhälsan ligger steget före och inte enbart 
arbetar händelsestyrt, uppger hen. 
 
Ett par informanter talar om de effektiva och spontana ”korridorsmötena” som sker mellan läraren och 
någon aktör från elevhälsan. Dessa möten uppkommer när den berörda pedagogen råkar träffar någon 
från elevhälsan vid exempelvis kopieringsrummet. De skildras som korta och informella samtal som 
förekommer i avskildhet. Lärarna känner sig bekräftade och sedda och upplever att de får stöd vid 
dessa samtal. Ett par lärare uttrycker att det är ”korta vägar” i kontakten med elevhälsan och beskriver 
att det positiva med ”korridormötena” är att man snabbt får svar på något man undrat över.  
 
En tillgänglig elevhälsa stöttar även lärarna vid svåra samtal med elever och vårdnadshavare, uppger 
flera pedagoger. En lärare menar att det är viktigt att mentorn har en god relation med föräldrarna och 
mentorseleverna och att det därför är bra om någon från elevhälsan ringer de ”svåra samtalen”. Risken 
är annars att mentorn får en dålig relation med eleven och vårdnadshavaren om hen exempelvis ska 
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ringa ett samtal som handlar om kränkande behandling. Då är det bättre att kuratorn ringer eftersom en 
kurator borde ha kompetens att förklara frågor som rör kränkande behandling, anser denna pedagog.  

Tolkning och reflektion 

Lärarna ser ett samband mellan elevhälsans tillgänglighet och det förebyggande arbetet. När 
elevhälsan syns bland eleverna och skapar en relation till dem ökar sannolikheten för att de på egen 
hand ska vända sig till elevhälsan i god tid. En direkt konsekvens blir att pedagogerna eller mentorerna 
får ägna tid åt det de har kompetens för, det vill säga att bedriva undervisning. En tolkning blir att 
elevhälsans relationsbyggande med eleverna skapar förtroende hos dem men också att eleven får rätt 
typ av stöd från en behörig aktör på skolan. En annan tolkning blir att ingen skolpersonal har 
kategoriserat och stigmatiserat eleven eftersom den själv har etablerat kontakten med elevhälsan. 
 
Idag erfar flera informanter att deras elevhälsa är dåliga på att bygga broar med eleverna. De upplever 
att eleverna har en negativ syn på elevhälsan eftersom EHT kontaktar dem när ”det har gått för långt”.  
Lärarna uppfattar att eleverna känner sig stigmatiserade. Att bli kontaktad av skolans kurator tolkas av 
eleven att den mår psykiskt dåligt, säger ett par lärare. En tolkning blir att elevhälsan förmedlar till 
eleven att den är ett slags offer, något fragilt. Ett offer i sin tur förmår inte att ta sig vidare på egen 
hand eftersom det på något vis är handlingsförlamat. Här går det att tolka att elevhälsan förmedlar ett 
kategoriskt och salutogent synsätt bland elever och lärare. 
 

Stöd i form av handledning 
Lärarna anser att elevhälsan kan stödja pedagogerna i verksamheten genom att vara handledare. När 
elevhälsan handleder lärare har det en indirekt positiv inverkan på eleverna, uttrycker de. De menar att 
goda råd från elevhälsan förbättrar deras professionalitet och att de når fler elever, både i och utanför 
klassrummet. De nämner främst specialpedagogen men ibland även kuratorn. Specialpedagogen ska 
fungera som en samtalspartner i pedagogiska frågor medan kuratorn ska vägleda läraren i att bemöta 
eleverna, förklarar de. Några har handledning regelbundet medan andra har det mycket begränsat. Det 
gemensamma är att samtliga uttrycker ett starkt behov av kontinuerlig och regelbunden handledning.  
 

Specialpedagogisk handledning 

Specialpedagogens roll och funktion är viktig för lärares professionella utveckling, uttrycker flera 
pedagoger. Det är viktigt att specialpedagogen lyssnar till lärarens behov och är lyhörd för var läraren 
befinner sig i sin professionalitet. Lärarna som ingått i denna studie menar att specialpedagogen måste, 
utöver sin specialpedagogiska kompetens, ha en social kompetens. Detta är viktigt eftersom 
specialpedagogen måste anpassa sig efter läraren och inte tvärtom, menar de. Dessutom är det många 
gånger svårt för en lärare att höra vad man behöver förbättra i sin pedagogiska utövning, uttrycker en 
lärare. 

 
Det är känsligt. Specialpedagogen behöver vara ödmjuk. Och så behöver den 
personen ha stor social kompetens, det är viktigt. Den personen måste ju anpassa 
sig för personalen, inte agera som myndighet. Man har en chef, man vill inte ha en 
till. 
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Den här deltagaren menar att specialpedagogen måste vara införstådd med att det är skillnad på att 
komma med förslag och att säga ”så här ska du göra”, så som en chef ibland kan göra. 
Specialpedagogen måste vara lyhörd för lärarens behov och vad den är mottaglig för, anser denna 
informant. Detta är ett mönster som också framträder i andra intervjuer. 
 
Ett annat påfallande mönster hos samtliga informanter är att de uttrycker att en god pedagog 
regelbundet funderar över sin undervisning. För att lyckas göra det på ett bra sätt behöver läraren stöd 
i detta och här spelar specialpedagogen en viktig roll, säger flera. Många menar att det är lätt att bli 
”hemmablind” och därför behöver man ha någon utomstående som uppmärksammar och utmanar en. 
En informant talar om vikten av att bedriva undervisning som ska vara anpassad efter eleverna och 
menar att detta är en svår konst.  

 
(…) man måste hela tiden omförhandla, jag lär mig något nytt hela tiden, sen har 
jag någon grund vad som funkar men man kan alltid bli tydligare. 

 
Den här pedagogen anser att specialpedagogen i sin profession kan stödja läraren för att utveckla hens 
pedagogiska metoder och påverka så att läraren bedriver undervisning som ska vara anpassad för fler 
elever. 
 
Informanterna hävdar att de gärna vill samarbeta med specialpedagogen och menar att de är 
prestigelösa i sitt arbete. De förklarar att om de har förtroende för elevhälsan och uppfattar att EHT har 
god kompetens vill de ha handledning av dem. Om lärarna inte anpassar undervisningen efter 
elevernas behov kommer de ha svårare med inlärningen och kunskapsutvecklingen, konstaterar flera. 
Lärarna säger sig vara villiga att kritiskt granska sin metodik och vill därför ha specialpedagogens stöd 
i detta.  
 

Regelbunden handledning 

Lärarna vill ha handledning med jämna mellanrum och några menar att förankringen ligger på 
skolledningens bord. Det är de som har befogenhet att genomföra denna åtgärd, menar flera. En lärare 
talar om handledning i ordnade former där samtalsledaren står för ramarna och ser till att de samtal 
som förs sker på en professionell nivå. Det är viktigt att det inte förekommer någon ”pajkastning” av 
eleverna säger denna pedagog eftersom det bara skapar frustration hos lärarna. Vidare anser hen att de 
formella handledningstillfällena kan ledas av olika EHT-kompetenser. 
 

Jag, i mitt drömscenario, skulle vi ha handledning minst en gång i månaden. Med 
antingen specialpedagogen, sjuksyrra eller kurator. Det kanske kan vara på rull. Vi 
kanske skulle behöva höra deras olika inblick i eleverna. Och de behöver lyssna på 
oss för att lära sig också. Alltså, vi är fyra olika kompetenser som behöver lyssna 
på varandra för att det ska bli så bra som möjligt för eleverna. 

 

Den här deltagaren anser att handledning som beskrivits ovan är ett exempel på hur ett prestigelöst 
arbete kan se ut inom skolverksamheten och menar att detta är en ”win-win situation” för alla inom 
skolverksamheten. I de strukturerade handledande samtalen kan pedagogerna lyssna till varandra och 
få ta del av varandras vardag, menar flera lärare. De kan stödja varandra att bli bättre pedagoger och 
orka vara professionella. Handledning i ”ordnade former” skapar möjligheter där kollegorna kan 
bekräfta varandra och att deltagarna känner sig tagna på allvar, anser de. Den enskilde läraren får en 
känsla av bekräftelse i dessa forum då kollegorna lyssnar på en och de kan stötta varandra, säger den. 
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Den positiva effekten blir att läraren får möjlighet att utveckla sitt professionella jag och orkar bemöta 
utmaningarna i klassrummet på ett mer konstruktivt sätt, förklarar en lärare. 

Tolkning och reflektion 

Alla lärare talar genomgående om handledning i sina samtal. De anser att handledning kan stärka deras 
yrkesroll och professionalitet. Specialpedagogen lyfts som viktig i detta sammanhang eftersom denna 
aktör står för lärarens pedagogiska utveckling. En tolkning kan vara att lärarna anser att detta är en av 
specialpedagogens viktigaste arbetsuppgifter och värdesätter den starkt. 
 
Trots att alla informanter uttrycker en önskan om att få handledning av elevhälsan, och då särskilt 
specialpedagogen, är det bara några som idag får det i sina verksamheter. En del påpekar att det är 
ledningen som ansvarar för att se till att lärarna får det medan andra personligen vänder sig till delar av 
elevhälsan och begär handledning. En tolkning blir att lärarna måste stå på sig för att få vägledning 
och därmed stöd av elevhälsan. En annan tolkning blir att flera upplever att de har liten befogenhet att 
påverka sin professionella utveckling med stöd av elevhälsan. Detta kan ses som en orsaksförklaring 
varför flera lärare upplever att de inte har möjlighet att ge eleverna en anpassad undervisning. 
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Metoddiskussion 

Empirin för denna studie har utgjorts av intervjuer med sju lärare som arbetar på mellan- och 
högstadiet. Jag bedömer att urvalet av lärare som undervisar på skilda stadier inte har påverkat 
resultatet i någon nämnvärd utsträckning. Det finns mellanstadie- och högstadielärare som säger sig 
vara nöjda med stödet, liksom mellan- och högstadielärare som anser att elevhälsans stöd inte är 
tillräcklig. 
 
Med hjälp av en intervjuguide har halvstrukturerade intervjuer genomförts där informanterna har fått 
tala relativt fritt kring det valda temat. Studiens syfte får anses vara uppnått då lärarnas upplevelser 
och tankar tydligt framgått i intervjuerna. Frågeställningarna har även besvarats då lärarna har 
beskrivit både vilket stöd de anser sig få av elevhälsan och vad för typ av stöd de önskar få. Vilket 
stöd de idag saknar eller värdesätter har tolkats fram ur deras uttalanden. 
 
Då syftet bedöms varit tydligt och intervjuguiden fungerat som ett bra stöd var genomförandet av 
intervjuerna förhållandevist enkelt. Samtalen varade mellan 19 och 39 minuter och därför blev det 
relativt lätt att behålla den koncentration som krävs i samband med intervjuer. En övervägande 
majoritet av intervjuerna hade en tidslängd på cirka 35 minuter. Lärarna som talade längst är de som 
har mångårig yrkesvana. De har även många erfarenheter av elevhälsan som exemplifierades under 
samtalens gång. Den kortaste intervjun beror förmodligen till stor del på att läraren har begränsad 
erfarenhet av elevhälsan men även att denna deltagare har arbetat som lärare i några år. 
 
Deltagarna har förmedlat sina erfarenheter av elevhälsans stödjande funktion på ett tydligt sätt med 
exempel från yrkeslivet. De hade särskilt lätt att beskriva drömscenarier för hur ett stöd från 
elevhälsan önskas vara samt förklara varför. Vad detta kan bero på kan tolkas som att informanterna 
medvetet eller omedvetet har funderat kring dessa frågor tidigare. 
 
Kvale och Brinkmann (2009) beskriver hur forskningsintervjun, som är till för att generera kunskap, 
kan ha en terapeutisk verkan vilket jag uppfattade skedde i ett par intervjuer. En lärare uttryckte 
exempelvis någon slags förvåning när hen insåg att hen faktiskt har ett gott samarbete med kuratorn 
och yttrade då glädje över att ha insett detta. En annan informant var till en början mycket nöjd med 
stödet hen får av sin elevhälsa. I slutet av intervjun kom läraren att uttrycka ett missnöje över dess 
elevsyn och ifrågasatte elevhälsans ärendehantering.   
 
Att ha en förförståelse för det undersökta kan ställa till med bekymmer för forskaren hävdar Fejes och 
Thornberg (2009) eftersom den ”… kan spela oss spratt…” (s. 71). Å andra sidan hävdar författarna 
att en förförståelse kan vara en tillgång i tolkningsprocessen. Som undervisande lärare har jag haft 
mycket litet samarbete med elevhälsan i de skolor jag har arbetat på. Av denna anledning hade jag en 
förståelse för den informant som ansåg sig ha begränsad kunskap och samarbete med elevhälsan när 
hen uttryckte sina tankar och erfarenheter. Vidare talade lärarna om sådant som var bekant för mig när 
jag arbetade som pedagog och jag kände ibland igen mig i deras beskrivningar. En risk jag kan se är 
att mina följdfrågor blev färre då jag antog mig förstå vad läraren talade om. Å andra sidan uppfattade 
jag att deltagarna kände sig bekräftade och lyssnade till när de beskrev sin arbetsbelastning och den 
frustration de emellanåt känner i sitt yrke. Här kan en så kallad terapeutisk verkan ha förekommit vid 
dessa samtal. 
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Enligt Kvale och Brinkmann (2009) brukar kritiska röster höjas när en studie har en hermeneutisk 
ansats eftersom det anses som att olika uttolkare kan hitta olika analyser i samma material. Även om 
det i samband med intervjuanalyser kan uppstå olika tolkningar av samma intervjuavsnitt är det inte 
vanligt förekommande, hävdar författarna. De liksom Hartman (2004) skriver att hermeneutiken 
tillåter olika tolkningar eftersom det inte finns en sanning eller verklighet. I min studie får det 
förmodas att olika läsare kan skönja skilda mönster än de jag har funnit och därmed göra andra 
tolkningar och reflektioner än de jag har gjort. 
 
Under studiens gång, och särskilt i samband med tolkningsarbetet, har det funnits en fundering hos 
mig kring hur min bakgrund som lärare och blivande specialpedagog kan ha påverkat deltagarnas 
utsagor. Kan det vara så att någon eller några informanter kände sig tvungna att tala om sådant de 
trodde jag vill höra? Då detta var en medveten fundering hos mig i samband med genomförandet av 
intervjuerna ansåg jag att det var viktigt att poängtera att jag ville få ta del av deras tankar och 
erfarenheter och att de inte förväntades ha kunskaper om elevhälsoarbetet i deras skolor. Dessutom 
talade flera informanter om specialpedagogens roll och betydelse, vilket även här kan få en att fundera 
om de kände sig tvungna att prata om detta på grund av min blivande yrkesroll som specialpedagog. 
 
Intervjupersonerna och jag är inte helt främmande för varandra. Detta kan tyckas inte helt 
oproblematiskt då det kan föreligga en risk att datakvaliteten blir undermålig eller att analysen blir 
ytlig. Ahlberg (2009)  anser exempelvis att forskaren behöver fundera över sin relation till deltagarna 
då det förekommer en slags maktdimension mellan parterna. Min kunskap om deltagarna är att de av 
kollegor anses vara yrkesprofessionella, vilket även framgick vid intervjuerna. Jag uppfattade att de 
svarade sakligt på mina frågor samt gav uttömmande svar. Under handledningen i samband med 
uppsatsskrivandet uttryckte några deltagare att det kunde vara en nackdel med att inte känna 
informanterna. De beskrev att intervjuerna förlorade i styrka på grund av en upplevd distans från 
intervjupersonerna gentemot den intervjuande.  
 
Kvale och Brinkmann (2009) ser ett problem med intervjuforskningen vilket handlar om 
subjektiviteten. Tendentiös subjektivitet innebär att: 
 

… forskaren lägger bara märke till saker som stöder deras egen uppfattning, tolkar 
selektivt och redovisar bara yttranden som rättfärdigar deras egna slutsatser och 
bortser från belägg som pekar i annan riktning (ibid, s. 228). 

 
I denna studie har ambitionen varit att inta en perspektivisk subjektivitet vilket innebär att forskaren 
ställer olika frågor till materialet för att på så vis få fram olika tolkningar (Kvale & Brinkmann, 2009).  
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Diskussion 

Syftet med denna studie var att få svar på hur några lärare på mellan- och högstadiet beskriver stödet 
från elevhälsan i sina verksamheter men även undersöka vilket stöd de skulle vilja ha av densamma. 
Resultatet redovisas utifrån tre teman vilka är formulerade utifrån min analys: stöd i form av 
samarbete, stöd i form av tillgänglighet och stöd i form av handledning. Flertalet lärare anser sig ha 
gott stöd av hela eller delar av elevhälsan medan ett par stycken är missnöjda med stödet. Det 
gemensamma är att samtliga uttrycker behov av kontinuerliga och regelbundna möten med elevhälsan 
som ska utmynna i någon form av samarbete. Alla anser att det är mycket viktigt att elevhälsan finns 
tillgänglig i verksamheten. Ett annat gemensamt drag är att alla informanter uttrycker ett starkt behov 
av kontinuerlig och regelbunden handledning av elevhälsan. Samtliga lärare yttrar att när de får stöd 
av elevhälsan i form av samarbete, tillgänglighet och handledning blir de bättre på att stödja elever 
som är i behov av särskilt stöd.  
 
Denna del innehåller diskussioner kring resultatet utifrån följande rubriker: ”god kunskap genererar 
prestigelöshet” och ”god samverkan ställer särskilda krav”. Här problematiseras några tankar som har 
uppstått under analys- och reflektionsarbetet.  
 

God kunskap genererar prestigelöshet 

Samtliga informanter ställde sig positiva eller mycket positiva till att få handledning av elevhälsan och 
då särskilt specialpedagogen. De beskrev på olika sätt hur en specialpedagog kan arbeta handledande 
vilket visar att de har goda kunskaper i hur en specialpedagog kan stödja dem i verksamheten. Deras 
förväntningar på specialpedagogen var höga av förklarliga skäl – de hade elevernas skolutveckling i 
tankarna. Flera deltagare menade att handledning av specialpedagogen är viktig eftersom läraryrket är 
en komplex profession som ställer särskilda och höga krav på utövaren. De upplevde att risken är hög 
att bli ”hemmablind” och just därför behöver de en handledande specialpedagog. Utifrån dessa utsagor 
går det att tolka att deltagarna har ett prestigelöst förhållningssätt till handledning. De kan åsidosätta 
sin prestige som lärare eftersom de någonstans förstår att specialpedagogens roll handlar om att verka 
för en skola för alla. Det handlar inte om att specialpedagogen ska hitta felen läraren gör – det handlar 
snarare om att utveckla lärarens starka sidor och stödja arbetet i att bedriva en inkluderande 
undervisning.  
 
När intervjuerna var genomförda och jag läste igenom det transkriberade materialet gick det att utläsa 
att samtliga lärare beskrev handledning på ett för mig positivt sätt. De önskade få handledning i 
mycket större utsträckning och beskrev hur den kan utveckla deras profession. I kursen Kvalificerade 
samtal på specialpedagogsprogrammet läste vi forskning om handledande och reflekterande samtal där 
exempelvis Normell (2002) beskriver hur samtalsledaren kan stöta på motstånd i de handledande 
samtalen. Det går därför att fundera hur resultatet hade sett ut om ett par deltagare hade uttryckt ett 
ifrågasättande av handledningen betydelse.  
 
Flera lärare beskriver hur deras möten med elevhälsan består i att tala om elevens problematik och att 
man sällan pratar om lösningar. De anser att det finns en negativ samtalskultur både bland flera 
kollegor men även hos elevhälsan, vilka enligt analysen tycks ha det kategoriska perspektivet. Guvås 
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(2014) forskning visar trots allt att det inte är helt ovanligt att elevhälsoteam i praktiken har ett 
kategoriskt förhållningssätt. Om man utgår från dessa lärares utsagor kan man anse att elevhälsan 
spelar en avgörande roll. Om de förmedlar ett kategoriskt och patogent perspektiv kan man hävda att 
dessa elevhälsoteam inte följer den aktuella läroplanen eller skollagen. Enligt dessa styrdokument ska 
elevhälsan förmedla och arbeta utifrån ett relationellt och salutogent perspektiv. En påfallande risk blir 
att lärarna som känner sig osäkra följer elevhälsans rekommendationer vilka motverkar en skola för 
alla.  
 
I analysarbetet har jag ställt mig frågan om ett par elevhälsoteam upplever att de svåra elevärendena är 
för utmanande för deras kompetens. Är det därför de väljer att tala nästintill uteslutande om elevens 
svårigheter? Kan det vara så att hela eller delar av elevhälsan känner att de saknar kompetens för att 
bemöta de svårare elevärendena och upplever en frustration? Forskning (Hylander, 2011; Lindqvist, 
2013) visar att förväntningarna på elevhälsan är höga. Att sedan inte lyckas infria dem bör rimligen 
sätta spår hos elevhälsoteamet. 
 
Guvå (2009) hänvisar till forskning (Meyers et al 1996; Knotek, 2003; Thornberg, 2009) som visar att 
de mest framgångsrika elevhälsoteamen hade lärare som var aktiva deltagare i teamen och inte blev 
handledda av elevhälsans professioner. Då inga lärare för denna studie nämnde denna arbetsform kan 
man ställa sig ett par frågor. Hur arbetar lärarnas elevhälsa med lärarnas delaktighet i elevhälsoarbetet? 
Finns det elevhälsoteam som resonerar att lärarna saknar kompetens att ingå i teamet? Om så är fallet, 
vad för slags kompetens behöver lärarna i så fall ha enligt dem? Eller kan det vara så att denna 
arbetsform, att lärarna ingår i elevhälsoteamen, inte är vanligt förekommande i svenska skolor?  
 
Enligt rådande skollag har rektorn ett särskilt ansvar kring hur elevhälsan ska arbeta med 
elevhälsofrågor. Det är ytterst få informanter som talar om rektorns roll i elevhälsoarbetet. Detta fann 
jag särskilt intresseväckande. Frågan är hur insatta lärarna är om ansvarsfördelningen i detta arbete. 
Kan det vara en förklaring  till varför flera lärare tycks acceptera hur elevhälsans stödjande funktion 
ser ut fastän de inte är nöjda med dess utformning? Det är särskilt deltagarna som uttrycker ett 
missnöje kring hur samverkan ser ut som inte tycks göra sina röster hörda hos ledningen. Varför 
verkar inga samtal förekomma mellan lärarna, elevhälsan och rektorn kring hur de anser att stödet ska 
se ut i deras verksamhet? Bottnar det i att lärarna tror att det är elevhälsans och ledningens domän och 
därför inte gör sina röster hörda?  
 

God samverkan ställer särskilda krav 
Analysen utifrån informanternas beskrivningar visar att samarbetet mellan lärarna och elevhälsan ser 
olika ut i skilda verksamheter. I flera fall tycks samverkan vara bristande och att det inte förekommer 
någon tydlig struktur för hur elevhälsan ska stödja lärarna i den dagliga verksamheten. Informanterna 
talade om vikten av att skapa en ömsesidig samverkan mellan de olika professionerna eftersom de 
anser att det gynnar eleverna i stor utsträckning. De talade inte bara om elever i behov av särskilt stöd, 
de talade om alla elever på skolan. En tolkning blir att samtliga deltagare vill verka för en skola för 
alla men att de behöver elevhälsans stöd i detta arbete. För att det ska bli genomförbart kan man hävda 
att de olika professionerna dels behöver delge varandra vilken slags kompetens man har men också 
samtala om hur man vill verka för en skola för alla. Först då kanske elevhälsan tillsammans med 
lärarna kan börja sätta upp mål för elevhälsoarbetet, vilket enligt Höög (2011) saknas i många skolor i 
Sverige.  
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Hylander (2011) skriver att skolans aktörer måste diskutera hur det hälsofrämjande arbetat ska 
gestaltas för att elevhälsoarbetet ska fungera optimalt. Här behöver varje kompetens inom EHT 
diskuteras men även teamet som helhet, skriver författaren. Utifrån detta resonemang kan man då 
hävda att lärare behöver samtala med elevhälsan där båda parter delger vilka förväntningar de har på 
varandra och börja samtala hur man kan mötas halvvägs i elevhälsoarbetet för att motverka falska 
förhoppningar eller missförstånd. 
 
I analysen av informanternas uttalanden skönjs en frustration bland flera. Elevhälsan tycks utifrån 
deras beskrivningar vara helt fokuserad på eleverna och verkar glömma bort att stödja lärarna. En del 
av frustrationen förefaller även bottna i att lärarna inte delar elevhälsans synsätt och därför tycker att 
elevhälsoarbetet inte är verksam för eleverna. I tolkningarna av lärarnas utsagor tycks elevhälsans 
åtgärder ha en kategorisk och/eller patogen prägel. Dessa elevhälsoteam förefaller resonera så som de i 
Hjörnes och Säljös (2014) studie. I analysen och tolkningarna av datamaterialet framgick det att en 
övervägande majoritet av lärarna gav uttryck för ett mer relationellt perspektiv. Kan detta vara en 
förklaring till varför samarbetet haltar i flera verksamheter? Enligt Guvå (2009) kan skilda synsätt 
orsaka konflikter inom och mellan de olika professionerna. En annan möjlig tolkning är att det redan 
råder implicita konflikter i några verksamheter som ingått i denna studie.  
 
I de fall där lärarna uppfattar att samarbetet fungera bra med hela eller delar av elevhälsan tycks det 
bero på att de delar samma synsätt. Det förefaller som att professionerna har ett salutogent och 
relationellt synsätt och vill verka för en skola för alla. I de fall där informanterna upplever att 
samarbetet inte är välfungerande förklaras det med hög arbetsbelastning hos elevhälsan. Det 
bristfälliga samarbetet kan även bero på att de olika professionerna har skilda synsätt. En annan möjlig 
tolkning är att elevhälsan saknar tydliga mål för elevhälsoarbetet. Enligt Höög (2011) behöver en 
organisation ha tydliga mål för att bli effektiv. Annars är risken att verksamheten arbetar mer 
händelsestyrt (ibid).   
 
De formella mötena med elevhälsan är något som lyfts av flera deltagare. Deltagarna ifrågasätter dess 
mötesstruktur och innehåll och uttrycker ett missnöje eftersom de anser att det inte ”händer något” 
med aktuella elevärenden. Här går det att fundera om lärarnas upplevelser möjligen kan förklaras med 
att elevhälsan på flera håll inte tycks återkoppla i tillräckligt stor utsträckning till lärarna. En tolkning 
blir att de med befogenhet, i detta fall skolledning, behöver se över rutinerna för att mötena ska kännas 
meningsfulla för de inblandade lärarna. 
 

Förslag till vidare forskning 
En ingång till vidare forskning kan vara att utföra intervjustudier med informanternas elevhälsa för att 
undersöka vilket stöd de anser sig ge lärarna. Elevhälsoteamens beskrivningar kan därefter jämföras 
med lärarnas utsagor och på så vis upptäcka likheter och skillnader mellan de olika aktörernas syn på 
elevhälsans stödjande funktion. 
 
Ett annat förslag på fortsatt forskning är att genomföra en intervjustudie med informanternas rektorer 
och undersöka hur de tänker kring elevhälsans stödjande funktion. Rektorerna har ett särskilt ansvar 
kring hur elevhälsoarbetet ska bedrivas inom verksamheten samt hur stöd och resurser ska fördelas för 
elever i behov av särskilt stöd (Johnsson, 2013).  
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Även en större kvantitativ studie skulle kunna genomföras för att undersöka vilket stöd lärare anser sig 
få av elevhälsan men även vilket stöd de önskar få.  

Avslutning 
Ett fåtal av de intervjuade lärarna uppfattar att deras elevhälsa har tydliga mål för hur elevhälsoarbetet 
ska bedrivas inom verksamheten. Övervägande del av lärarna uttrycker att deras elevhälsoteam är 
otydliga med att förmedla hur detta arbete bedrivs. Konsekvensen tycks vara att elevhälsan i flera fall 
agerar händelsestyrt och främst rycker ut vid akuta elevärenden. Följden av detta i sin tur blir att 
elevhälsan får begränsat med tid till att stödja lärarna i det dagliga arbetet. 
 
När läraren uppfattar att elevhälsans stöd är begränsat tycks två scenarier utspela sig. Antingen 
försöker läraren på egen hand eller med lärarkollegor lösa den uppkomna situationen, eller så låter 
läraren bli att finna en lösning på grund av att hen inte upplever sig ha rätt kompetens. Konsekvensen 
blir att eleverna, och framför allt ”de halvsvåra fallen”, faller mellan stolarna. Den likvärdiga skolan 
blir därmed en utopi för de inblandade. 
 
På vilket sätt kan elevhälsan arbeta inkluderande och därmed nå alla elever? Tidigare forskning (Guvå 
2014; Hjörne & Säljö 2013) visar att om elevhälsan arbetar hälsofrämjande och förebyggande kan det 
möjliggöra att verksamheten blir mer inkluderande. Även det relationella perspektivet spelar en 
avgörande roll för att skapa en inkluderande skola (Ahlberg 2013; Nilholm 2005). Det som har 
framkommit i denna studie är att elevhälsan bland annat behöver finnas tillgänglig för lärarna för att 
verka för en skola för alla.  
 
Jag vill avsluta denna uppsats med att citera delar av läraren och specialpedagogen Johan Edströms 
krönika som jag läste i Lärarförbundets tidskrift Specialpedagogik (december, 2015): 
 

Varje skola har säkert sin Zlatanpedagog. Kreativ och nyskapande med en 
personlighet som gör att hen alltid märks och syns. Men också skolan behöver en 
välorganiserad försvarslinje och i den finns det inte utrymme för några Zlatan-
typer. Här är den kollektiva insatsen viktigare. En välorganiserad elevhälsa 
påminner om fotbollens backlinje. Det är vi som ska hjälpa målvakten genom att 
samarbeta, prata med varandra och agera kraftfullt. Målvakten, som är den som 
dirigerar och styr backlinjen, är givetvis rektor och ledning. En elevhälsa som har 
tydliga rutiner för hur man fångar upp elever och utvärderar sitt arbete kommer att 
hålla rent framför målvakten och skapa ett lugn. (…) Men en backlinje, eller 
elevhälsa, som inte samarbetar effektivt kommer inte fylla sin uppgift. I fotbollens 
värld släpper man in mål och förlorar. I skolans värld når vi inte de elever som 
mest behöver oss. Bollarna kan inte heller stanna hos elevhälsan i backlinjen utan 
måste snabbt upp till mittfält och anfall. Passningarna från elevhälsan till skolans 
mittfältare och anfallare måste vara snabba och välriktade. I fotbollens värld når 
passningarna inte fram om avståndet mellan backlinje och anfall är för långt. I 
skolans värld måste elevhälsa och undervisande lärare också ligga tätt inpå 
varandra och se till att elever inte faller mellan stolarna. Om det samarbetet 
fungerar bra kan Zlatan dundra in drömmålen och i skolan kan vi få fler elever att 
nå sina mål (ibid, s. 50). 
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Bilaga 1 

Missivbrev 
 
Hej! 
Mitt namn är Marcela Wallgren och jag läser sista terminen på specialpedagogsprogrammet på 
Stockholms universitet. Påbyggnadsutbildningen till specialpedagoger sker på avancerad nivå. Det 
innebär att de studenter som är behöriga att söka måste ha en examen t.ex. som lärare eller 
förskollärare. Ytterligare ett krav är minst tre års arbete efter examen.   
 
Under HT15 kommer jag att skriva mitt examensarbete. Jag vill undersöka vilket stöd lärare i 
grundskolan anser sig få av elevhälsan samt vilket stöd lärarna skulle vilja ha av elevhälsan. 
Metoden jag har valt är kvalitativa intervjuer. Här finns inga rätt eller fel utan jag är endast intresserad 
av att utforska olika tankesätt utifrån mitt valda ämne.  
 
Samtalen kommer ta ca 30 minuter i anspråk och sker på tid och plats som passar Dig bäst. Samtalen 
kommer att ske veckorna 42-44. 
 
Sekretess och etiska synpunkter 
I mitt examensarbete kommer jag att beakta Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Jag kommer 
inte ge uppgifter som kan härledas till skola eller pedagog. Inte heller kommer de inspelade och 
nedskrivna intervjuerna att sparas eller spridas. Efter godkänt arbete kommer allt material att kasseras. 
Du kan avbryta ditt deltagande utan att känna något behov av att motivera varför. 
 
Om Du har några frågor eller funderingar är Du välkomna att kontakta mig för mer information. 
 
Vänligen, Marcela Wallgren marcela.wallgren@gmail.com     070-4382248 
 
För mer övergripande frågor kan Du kontakta min handledare, Hanna Ginner Hau, via mail: 
hginn@psychology.su.se  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 2 

Intervjuguide 
 
Inledning 
Kort om syftet med intervjun och inspelningen. Informera om etiska ställningstaganden: 

• Att det inte ska gå att härleda till pedagogerna samt deras arbetsplatser vid läsning av 
undersökningen. 

• Att den inspelade och nedskrivna intervjun kommer att kasseras efter godkänt arbete. 
• Att medverkan är frivillig och kan avbrytas utan motivering från deltagaren. 

 
Inledande frågor: 

1. Vilken utbildning har du? 
2. Hur många år har du arbetat som lärare? 
3. Vilka är dina nuvarande arbetsuppgifter? 
4. Hur många elever undervisar du? 
5. Hur många elever går det i den skola du arbetar? 
6. Vilka EHT-kompetenser finns i din skola? 

 
Huvudfrågor om vad pedagogen får för stöd av elevhälsan: 

7. Börja med att berätta om eleverna du undervisar! 
Passande följdfrågor:  

Hur upplever du att det är att undervisa dina elever? Finns det något du tycker är särskilt svårt? 
Vänder du dig till elevhälsan då? (Om nej, vem eller vilka vänder du dig till istället? Varför då?) När 
vänder du dig till EHT? Hur brukar det gå till? Hur tycker du att EHT-stödet fungerar? Varför ser det 
ut på det viset, tror du?  
 
Huvudfrågor om vad pedagogen vill ha för stöd av elevhälsan: 

8. (Jag börjar med att summera lärarens svar på fråga 7) 
Om du fick bestämma helt själv, hur skulle ditt dröm-EHT fungera? 
Passande följdfrågor:  

Varför vill du ha det på det där sättet? Hur skulle ett dröm-EHT påverka dig? Hur skulle ett dröm-
EHT påverka eleverna, tror du? 
 
Avslutning 

9. Har du något mer att tillägga eller förtydliga innan vi avslutar? 
 
Följdfrågor 
Berätta mera! 
När du sa…vad menade du då? 
Hur tänker du då? 
Vad betyder det för dig? 
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