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Förord

Förord

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att alla 
barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsätt-
ningar att nå målen för sin utbildning. För eleverna i förskole-
klassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa1. 
Genom att organisera för samverkan inom elevhälsan men även 
mellan elevhälsan, lärare och övrig skolpersonal kan elevhälsans 
arbete bidra till att utveckla en tillgänglig lärmiljö som främjar 
elevernas lärande, utveckling och hälsa. För elever med funktions-
nedsättning är det av särskilt stor betydelse att denna samverkan 
fungerar.

Skollagen betonar det förebyggande och hälsofrämjande 
arbetet2, men både Skolinspektionen och Skolverket beskriver att 
många skolor brister i elevhälsans organisering samt i det före-
byggande och hälsofrämjande arbetet3. Specialpedagogiska skol-
myndigheten gjorde en kartläggning för att ta reda på vilket stöd 
rektorer och elevhälsoteam efterfrågar i arbetet med att utveckla 
förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i skolan4. Utifrån 
identifierade behov tog myndigheten fram en nätbaserad kurs, ”Att 
höja skolans elevhälsokompetens, ett processarbete för likvärdig 
utbildning”.

1 SFS 2010:800, kap. 2, 25 §

2 SFS 2010:800, kap. 2, 25 §

3 Skolinspektionen, 2017 och Skolverket, 2017

4 Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2015b
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Förord 

Den här boken handlar om att skapa förutsättningar för att 
främst5 kunna arbeta förebyggande och hälsofrämjande i skolan. 
Boken bygger på Specialpedagogiska skolmyndighetens erfaren-
heter av att ha följt deltagande skolor i den nätbaserade kursen och 
är en del av det stödmaterial som har arbetats fram i myndighetens 
treåriga projekt ”Elevhälsan – ett stöd för likvärdig utbildning”. 
I projektet har också en antologi arbetats fram i samverkan med 
fyra forskare, Elevhälsoarbete under utveckling – en antologi. Den 
kan med fördel läsas som fördjupning.

Vi vill rikta ett stort tack till de skolor som hittills har deltagit i 
den nätbaserade kursen och som har delat med sig av sina reflek-
tioner både via den digitala kursplattformen och i möten. Ett stort 
tack även till Eva Hjörne, professor, Göteborgs universitet, Ingrid 
Hylander, docent och leg. psykolog, Karolinska insti tutet, Pia 
Skott, fil. dr, Stockholms universitet, och Monika Törnsén, fil. dr., 
Umeå universitet, för vetenskaplig granskning och gott samarbete.  
Ett särskilt stort tack till Emelie Cramér-Wolrath, forsknings- och 
utvecklingssamordnare i östra regionen SPSM, för kvalitetsgransk-
ning och värdefulla synpunkter. Slutligen ett stort tack till kollegor 
och alla andra som tagit sig tid till att lyssna, läsa, samtala, inspi-
rera, utmana, och på så sätt bidragit till processen att utarbeta stöd 
för ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i skolor.

December 2017
Sarah Neuman och Erica Sjöberg

Sarah Neuman och Erica Sjöberg är rådgivare på Specialpedagogiska 
skolmyndigheten. De är kursansvariga för den nätbaserade kursen 
”Att höja skolans elevhälsokompetens – ett processarbete för likvärdig 
utbildning” och projektledare. 

5 SFS 2010:800, kap. 2, 25 §
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Inledning

Inledning

Elevhälsan ska enligt skollagen6 främst vara förebyggande och 
hälsofrämjande. I Vägledning för elevhälsan beskrivs att syftet 
med det förebyggande arbetet är att minska risken för ohälsa och 
hinder i lärandet7. Arbetet innebär att reducera riskfaktorers infly-
tande och samtidigt stärka skyddsfaktorer. Det hälsofrämjande 
arbetet utgår från ett salutogent perspektiv, det vill säga det utgår 
från det friska. Det syftar till att stärka eller bibehålla elevernas 
fysiska, psykiska och sociala välbefinnande och handlar om att 
utveckla en tillgänglig lärmiljö som främjar elevernas lärande, 
utveckling och hälsa. Läroplanens två första kapitel, ”Skolans 
värdegrund och uppdrag” och ”Övergripande mål och riktlinjer”, 
betonar att alla som verkar i skolan har ett främjande uppdrag8. 
Alla ska, enligt läroplanerna för de obligatoriska skolformerna, 
samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och 
lärande.

Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder en årligen åter-
kommande, nätbaserad kurs, ”Att höja skolans elevhälsokompe-
tens – ett processarbete för likvärdig utbildning”, som vänder sig 
till rektorer och elevhälsoteam och sträcker sig över ett helt läsår9. 
Kursen syftar till att utveckla ett mer förebyggande och hälso-
främjande arbete i skolan. Den nätbaserade kursen har vidareut-
vecklats i samverkan med flera referensgrupper samt vetenskapligt 
granskats av forskare. Hittills har drygt 400 skolor runt om i 

6 SFS 2010:800, kap. 2, 25 §

7 Socialstyrelsen & Skolverket, 2016

8 Skolverket, 2011a–d och Skolverket, 2013

9 Specialpedagogiska skolmyndighetens hemsida för vidare information
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Inledning

landet tagit del av kursens upplägg och innehåll. Skolorna som har 
deltagit representerar både stora och små verksamheter, grund-, 
grundsär-, gymnasie- och gymnasiesärskolor samt kommunala, 
fristående och statliga huvudmän. Kursens deltagare beskriver att 
en stor del av elevhälsoteamets arbetstid går åt till hastiga kor-
ridorslösningar, akuta individärenden och så kallade brandkårs-
utryckningar. Deltagarna uttrycker återkommande en vilja och 
ambition att organisera arbetet så att det blir mer förebyggande 
och hälsofrämjande, men att utmaningen är stor. Hur kommer det 
sig då att det är så svårt?

Den här boken är tänkt som ett bidrag till de diskussioner som 
kan ligga till grund för skolans ambition att röra sig bort från 
brandkårsutryckningar i riktning mot en mer långsiktig utveckling 
av hela skolan som verksamhet. Innehållet bygger på deltagande 
skolors processarbeten med att utveckla ett mer förebyggande och 
hälsofrämjande arbetssätt. I skolornas kursdokumentation blir 
det synligt att det lilla ordet främst i lagtexten behöver uppmärk-
sammas. Betydelsen av att elevhälsans uppdrag i huvudsak ska 
vara förebyggande och hälsofrämjande får konsekvenser, dels för 
elevhälsans arbete, dels för hela skolans arbetssätt och organisa-
tion. Elevhälsan kan inte lyckas med uppdraget på egen hand, utan 
alla i skolan behöver involveras. Skolorna som har deltagit i den 
nätbaserade kursen uttrycker ett stort behov av att skapa reflek-
tionsutrymme för rektor, elevhälsan, lärare och övrig personal att 
diskutera skolans gemensamma uppdrag kring hälsa och lärande.

Boken vänder sig till rektor och den samlade elevhälsan som 
tvärprofessionellt team. Skolors elevhälsoteam kan bestå av fler 
yrkespersoner än de som nämns i skollagen. I skolan är de olika 
professionerna viktiga för att tillsammans med lärare och övrig 
skolpersonal utveckla en bredare analys och en djupare förståelse 
av verksamhetens förmåga att möta elevernas olika och specifika 
behov. Boken kan därför med fördel även användas av lärare, övrig 
skolpersonal eller andra som är intresserade av hur ett förebyg-
gande och hälsofrämjande arbetssätt kan utvecklas.

Bokens första del ger en bakgrund till och en beskrivning av 
de utmaningar och möjligheter som deltagande skolor har när det 
gäller elevhälsans uppdrag att främst vara förebyggande och hälso-
främjande. Här finns också en redogörelse för faktorer som många 
skolor anser vara viktiga för att nå framgång i arbetet.
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Inledning

Den andra delen presenterar fyra praktiska reflektionsunderlag 
som tagits fram till kursen ”Att höja skolans elevhälsokompe-
tens – ett processarbete för likvärdig utbildning”. Underlagen kan 
användas av skolor som stöd i arbetet med att utveckla ett mer 
förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt.

 



Del 1
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Den samlade elevhälsans uppdrag

Den samlade elevhälsans 
uppdrag

”Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälso-
främjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål 
ska stödjas.”10

Sedan skollagsändringen trädde i kraft 2011 har många skolor 
brottats med att hantera den synvända det innebär att gå från skol-
hälsovård, elevvård och specialpedagogiska insatser till en samlad 
elevhälsa. Förändringen får konsekvenser för både arbetssätt 
och organisation. Uppdraget kan inte utföras på samma sätt som 
tidigare utan behöver förstås och organiseras på andra sätt11. Skol-
lagen säger dock ingenting om hur det ska gå till.

Däremot fokuserar lagen tydligt på sambandet mellan hälsa och 
lärande, genom att knyta den samlade elevhälsan närmare skolans 
uppdrag12. Den samlade elevhälsans uppdrag är att främja elev-
ernas hälsa och lärande samt att förebygga ohälsa och hinder för 
lärandet. Elevhälsans mål är enligt Vägledning för elevhälsan att 
skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för alla elever13. 
Den samlade elevhälsan behöver därför vara en integrerad del av 
skolans pedagogiska verksamhet. På så sätt kan elevhälsans arbete 
bidra till att utveckla en tillgänglig lärmiljö som stödjer elevernas 
utveckling mot utbildningens mål14.

10 SFS 2010:800, kap. 2, 25 §

11 Guvå & Hylander, 2017

12 SFS 2010:800, kap. 2, 25 §

13 Socialstyrelsen & Skolverket, 2016

14 Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2016
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Den samlade elevhälsans uppdrag

”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.”15

De olika professionerna i elevhälsan ska utifrån sina respektive 
kompetenser bidra till en bredare helhetslösning16. Kompetenserna 
behöver tydliggöras och ställas mot varandra för att en samlad 
kompetens ska kunna användas som en förklaringsgrund till och 
resurs för de utmaningar som skolan ställs inför. I samverkan är 
respekt och tillit till varandras profession nödvändigt17. Professio-
nernas olika kompetenser och perspektiv är grunden och styrkan 
i den samlade elevhälsan. Den samlade elevhälsans kompetens 
behöver synliggöras och förankras i den pedagogiska verksam-
heten för att den ska komma eleverna tillgodo18.

15 SFS 2010:800, kap. 2, 25 §

16 SOU 2000:19

17 Socialstyrelsen & Skolverket, 2016

18 Guvå & Hylander, 2017
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Hälsofrämjande skolutveckling

Hälsofrämjande  
skolutveckling

”Att utveckla elevhälsans arbete (…) blir ett skolutveck-
lingsprojekt för hela skolan, och elevhälsan kan bli rek-
tors kanske viktigaste arena för pedagogiskt ledarskap.”19

Hälsofrämjande skolutveckling syftar enligt Skolverket till att 
alla elever ska nå kunskapsmålen och omfattar allt det arbete 
i skolan som innebär att eleverna kan nå målen20. För rektor 
handlar det om att våga hävda att elevers lärande och utveckling är 
utgångspunkten och målet för alla professioners arbete i skolan21. 
Elevhälsan är en resurs för hälsofrämjande skolutveckling och ska 
tillsammans med lärare och övrig skolpersonal bidra till att skapa 
miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa22. Det 
arbetet förutsätter en hög grad av samverkan inom elevhälsan men 
också mellan elevhälsan, lärare och övrig personal i skolan. Sam-
verkan mellan olika professioner är nödvändig för att kunna förstå 
och stötta elever i det sammanhang eleverna befinner sig i23. För 
elever med funktionsnedsättning är det av särskilt stor betydelse att 
denna samverkan fungerar24.

19 Hallberg, 2017

20 Socialstyrelsen & Skolverket, 2016

21 Törnsén, 2013

22 Socialstyrelsen & Skolverket, 2016

23 SOU 2000:19

24 Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2014
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Hälsofrämjande skolutveckling

Det starka sambandet mellan hälsa och lärande framkommer i 
en kunskapsöversikt som Kungliga Vetenskapsakademien har sam-
manställt25. Den visar att elever som mår bra och känner sig trygga 
och delaktiga i skolan har bättre förutsättningar för utveckling 
och lärande. Det framkommer även att de elever som får det stöd 
och den stimulans de behöver för att lyckas i skolan har bättre 
förutsättningar för att må bra. Den viktigaste skyddsfaktorn för 
elevers hälsa är att gå ut grundskolan med fullständiga betyg26. 
Även den internationella studien PISA visar att en skolmiljö med 
goda relationer och ett tillitsfullt klimat är en förutsättning för att 
eleverna ska uppnå bra skolresultat27. Eftersom hälsa och lärande 
så tydligt påverkar varandra blir en god elevhälsa ett gemensamt 
uppdrag och ansvar för alla i skolan.

Hälsofrämjande skolutveckling kännetecknas av ett salutogent 
förhållningssätt som utgår ifrån teorier och begrepp som fokuserar 
på resurser och hälsa. Det innebär att fokus flyttas från det som 
inte fungerar till det som möjliggör förändring28. Förhållningssättet 
genomsyras av dialog och delaktighet och utgår från ett helhetsper-
spektiv där elevernas resurser och styrkor lyfts fram. Ett salutogent 
förhållningssätt utesluter inte ett patogent perspektiv, det vill säga 
att man tar reda på vad som orsakar ohälsa och hinder i lärandet. 
Hälsofrämjande skolutveckling innehåller både förebyggande och 
hälsofrämjande arbete29.

25 Gustafsson et al, 2010

26 Socialstyrelsen, 2010

27 Skolverket, 2017

28 Antonovsky, 2005

29 Socialstyrelsen & Skolverket, 2016
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Att främst vara förebyggande och hälsofrämjande

Att främst vara  
förebyggande  
och hälsofrämjande

Utifrån Specialpedagogiska skolmyndighetens erfarenheter av att 
följa skolor i den nätbaserade kursen har det blivit synligt att det 
lilla ordet främst i lagtexten behöver uppmärksammas mer. Elev-
hälsans uppdrag att i huvudsak vara förebyggande och hälsofräm-
jande får konsekvenser, dels för elevhälsans arbete, dels för hela 
skolans arbetssätt och organisation. Elevhälsan kan inte lyckas 
med sitt uppdrag på egen hand, utan alla i skolan behöver invol-
veras. Genom att förstå elevhälsans uppdrag i förhållande till hela 
skolans elevhälsoarbete, skolans samtalskultur, de strukturer som 
bygger upp verksamheten samt skolans systematiska elevhälsoar-
bete kan skolan skapa förutsättningar för ett mer förebyggande 
och hälsofrämjande arbetssätt.

Skolans elevhälsoarbete

I deltagande skolors elevhälsoarbete har det blivit tydligt att elev-
hälsans uppdrag att främst vara förebyggande och hälsofrämjande 
behöver förankras i den pedagogiska verksamheten. Flera delta-
gare uttrycker behovet av samsyn för att samverkan ska bli möjlig, 
dels inom elevhälsan, dels mellan elevhälsan, lärare och övrig 
skolpersonal. I skolans elevhälsoarbete blir det därför viktigt att 
definiera roller, begrepp, elevhälsans uppdrag och skolans gemen-
samma uppdrag kring hälsa och lärande30.

30 Guvå & Hylander, 2017
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Att främst vara förebyggande och hälsofrämjande

Skolans samtalskultur

För att elevhälsan främst ska kunna vara förebyggande och hälso-
främjande blir samtalskulturen central, då elevhälsoarbete i mycket 
stor utsträckning är en språklig verksamhet31. Samtal och relation 
har stor betydelse för både hälsa och lärande32. Samtalskulturen i 
skolan definieras av vad man pratar med varandra om, men också 
hur man pratar med varandra. Alla i skolan har därför ett ansvar 
för skolans samtalskultur.

I kursen har det blivit tydligt att samtalen behöver fokusera på 
vilka förändringar som kan göras i lärmiljön snarare än att pro-
blematisera kring brister och tillkortakommanden hos eleverna. 
Flera deltagare uttrycker att ett salutogent förhållningssätt är en 
utmaning och ibland kan upplevas som provocerande. Samtidigt 
betonar de att förhållningssättet påverkar vilka insatser som pla-
neras och hur det på längre sikt får konsekvenser för resultat och 
måluppfyllelse.

Skolans strukturer

Skolor behöver, liksom andra organisationer, strukturer för att 
bygga upp verksamheten utifrån givet uppdrag och uppsatta mål. 
Exempel på strukturer i skolan kan vara möten, planer, rutiner, 
policyer eller liknande. Genom att förtydliga strukturerna så att 
de ger stöd och vägledning i det vardagliga arbetet ökar skolan 
chanserna att utveckla organisationen och det gemensamma elev-
hälsoarbetet över tid33.

För att elevhälsan främst ska kunna vara förebyggande och 
hälsofrämjande har det i kursen blivit synligt att skolan behöver 
betrakta sin verksamhet utifrån ett helhetsperspektiv.  

31 Hjörne & Säljö, 2013

32 Iwarsson, 2014

33 Partanen, 2012
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Att främst vara förebyggande och hälsofrämjande

Med utgångspunkt i ett systemtänkande är strukturer något som 
knyter samman verksamheten34. Systemtänkandet kan ses som ett 
komplement till det rationella tänkande som skolan av tradition 
bygger på. Flera deltagare beskriver arbetet i skolan utifrån ett rati-
onellt tänkande i termer av individer, enstaka händelser, mål och 
åtgärder. Det systemiska tänkandet handlar snarare om att förstå 
skolan i termer av helheter, strukturer, relationer, funktioner, sam-
manhang och mönster. Systemtänkandet betonar hur allting hänger 
ihop och hur allt samspelar. För att åstadkomma förändringar i 
organisationen behöver hela systemet uppmärksammas35.

Skolans systematiska elevhälsoarbete

Flera skolor i den nätbaserade kursen beskriver att deras elevhälso-
arbete består av att ständigt ”släcka bränder”. I arbetet med att 
utveckla ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt 
uttrycker deltagare att de till en början har ett behov av att defi-
niera vad förebyggande respektive hälsofrämjande arbete kan vara. 
De lyfter screening, arbete mot mobbning och antidrogprogram 
som exempel på förebyggande arbete, och trygghet, trivsel och 
arbetsro som exempel på hälsofrämjande arbete. Samtidigt blir det 
tydligt att det förebyggande och hälsofrämjande arbetet inte få ske 
på bekostnad av elevers rätt till särskilt stöd.

För att elevhälsan främst ska kunna vara förebyggande och 
hälsofrämjande har det i kursen framkommit att arbetet behöver 
utgå från de utmaningar skolan ställs inför, de akuta brandkårs-
utryckningarna och elevers olika och specifika behov. Med dem 
som utgångspunkt kan skolan sedan göra en analys för att kunna 
planera vilket förebyggande och hälsofrämjande arbete som blir 
relevant på organisations-, grupp- och individnivå. Elevhälsans 
insatser kan på så sätt bli effektivare och även gagna fler.

34 Öqvist, 2008

35 Granberg & Ohlsson, 2016
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Att främst vara förebyggande och hälsofrämjande

I skolornas systematiska elevhälsoarbete blir det tydligt att elev-
hälsans arbete kontinuerligt och systematiskt behöver följas upp, i 
syfte att ständigt utveckla skolverksamheten. Både elevernas hälsa 
och deras kunskapsresultat ska påverka skolans utvecklingsarbete, 
där elevhälsan kan bidra till en mer hälsofrämjande och långsiktig 
skolutvecklingsprocess36.

 

36 Socialstyrelsen & Skolverket, 2016



19Specialpedagogiska skolmyndigheten • Det lilla ordet främst
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Att höja skolans  
elevhälsokompetens

Under arbetet med att utveckla den nätbaserade kursen ”Att höja 
skolans elevhälsokompetens – ett processarbete för likvärdig 
utbildning” växte benämningen elevhälsokompetens fram. Benäm-
ningen är ett försök att beskriva komplexiteten i arbetet med att 
utveckla ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i 
skolan.

I den nätbaserade kursen utgår deltagande rektorer och elev-
hälsoteam från sitt nuläge. De får sedan ta del av och tillsammans 
diskutera de författningar och riktlinjer som ligger till grund för 
elevhälsans arbete och även vad som ligger till grund för skolans 
gemensamma uppdrag kring hälsa och lärande. Vidare får de 
reflektera kring roller, begrepp och skolans samtalskultur. Delta-
garna får också arbeta med att utveckla stödjande strukturer för 
det förebyggande och hälsofrämjande arbetet samt synliggöra allas 
ansvar i skolans elevhälsoarbete. Utifrån sin analys formulerar del-
tagarna förslag på mål för elevhälsans fortsatta arbete och kopplar 
elevhälsans insatser till skolans utmaningar och behov. Skolans 
gemensamma elevhälsoarbete dokumenteras därefter i en plan. 
Avslutningsvis får rektorer och elevhälsoteam beskriva sitt nya 
nuläge i ett fortsatt systematiskt elevhälsoarbete.

Deltagande skolor beskriver olika förutsättningar, utmaningar 
och behov. Det framkommer att varje skola befinner sig i ett unikt 
sammanhang som påverkar det inre arbetet. Utmaningar som lyfts 
handlar exempelvis om hur skolor kan arbeta med nyanlända 
elever, elever med långvarig frånvaro, psykisk ohälsa eller låg mål-
uppfyllelse. Oavsett utmaningar blir det tydligt att skolor behöver 
organisera för ett gemensamt lärande där rektor, den samlade 
elevhälsan, lärare och övrig skolpersonal ges möjlighet att tillsam-
mans förstå, hantera och utveckla ett mer förebyggande och hälso-
främjande arbetssätt. Alla på skolan behöver involveras för att 
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utifrån olika perspektiv bidra till en god elevhälsa där den samlade 
elevhälsans kompetens blir en viktig resurs.

Sammanfattningsvis innebär arbetet med att höja skolans elev-
hälsokompetens en lärande process där alla behöver bidra till att 
systematiskt utveckla verksamhetens förmåga att möta alla elevers 
olika och specifika behov.

Erfarenheter från deltagande skolor

En del skolor uttrycker att de har kommit långt i sitt processarbete 
med att höja skolans elevhälsokompetens, andra att de har kommit 
en bit på väg, är i en uppstartsfas eller behöver göra en omstart. 
Oavsett var i processen skolorna befinner sig är det vissa gemen-
samma faktorer som deltagarna lyfter som betydelsefulla i arbetet 
med att utveckla ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbets-
sätt. De gemensamma faktorerna är tid, rektors roll, den samlade 
elevhälsans kompetens, samverkan på skolan, det salutogena 
förhållningssättet, elevernas delaktighet, samverkan med andra 
aktörer och det systematiska elevhälsoarbetet.

Citaten nedan är hämtade från deltagare i den nätbaserade 
kursen. Deltagarna representerar flera olika yrkeskategorier i  
skolornas elevhälsoteam samt rektorer.

Tid
En avgörande faktor som alla skolor ger uttryck för är att det 
avsätts tid för gemensamma diskussioner. Deltagare menar att 
rektor behöver skapa förutsättningar för samverkan inom den 
samlade elevhälsan men också mellan elevhälsan, lärare och övrig 
skolpersonal. Tid behöver prioriteras och samverkan organiseras 
för att en gemensam reflektion och analys ska bli möjlig.

Elevhälsan behöver tid att träffas, dels träffa varandra, dels träffa lärare 
på skolan, så att vi inte bedriver parallella spår.
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Vi har blivit tvingade att sitta ner tillsammans och diskutera.  
Det har givit oss mycket och vi har fått en bättre samsyn.

Att implementera elevhälsans nya uppdrag med fokus på främjande 
och förebyggande är ett långsiktigt arbete som det behöver avsättas tid 
för, både på lokal och central nivå.

Rektors roll
En annan betydelsefull faktor som skolor lyfter fram är rektors roll 
som ledare för skolans elevhälsoarbete. Flera deltagare betonar 
vikten av att rektor använder den samlade elevhälsan för att driva 
skolutvecklingen framåt, genom att ta vara på den kompetens som 
finns. Flera rektorer beskriver att de inte är chef över elevhälsans 
personal och att det kan vara problematiskt när det gäller att 
leda elevhälsoteamet på skolan. Utan en rektor som tydligt leder 
skolans elevhälsoarbete uttrycker flera skolor att det är svårt att 
utveckla ett förebyggande och hälsofrämjande arbete.

Jag behöver bli bättre på att ta vara på den klokskap som finns i 
teamet.

En utmaning blir att få alla i elevhälsan att betrakta mig som ledare för 
teamet. Det är tydligt att jag inte är deras chef …

Utan någon ledare för skolans elevhälsoarbete står vi och stampar på 
samma ställe.

Den samlade elevhälsans kompetens
En annan betydelsefull faktor som skolor framhåller är vikten 
av att utveckla det inre arbetet inom elevhälsan. Oavsett om 
teammedlemmarna har lång eller kort erfarenhet av att arbeta i 
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skolverksamhet uttrycker de hur viktiga diskussionerna är för att 
utveckla en samsyn kring elevhälsans uppdrag. Elevhälsans olika 
perspektiv behöver brytas mot varandra för att åstadkomma en 
samlad kompetens som kan vara en stark resurs i skolans utveck-
lingsarbete. Rektorer och elevhälsoteam beskriver att de behöver 
utmana varandra och det förgivettagna. Många elevhälsoteam 
uttrycker att det är väsentligt att definiera roller och gemensamma 
begrepp, eftersom teammedlemmarna har olika yrkesprofessioner 
i en pedagogisk verksamhet. Definitionsarbetet blir viktigt för att 
ge teamet tydlig identitet både inåt och utåt. Flera elevhälsoteam 
lyfter fördelen med att det även ingår andra professioner än de 
som skollagen kräver, som exempelvis studie- och yrkesvägledare 
(SYV), fritidspersonal eller förstelärare.

Elevhälsoteamet behöver mötas för att kunna utveckla det inre arbetet 
och för att hålla styrfarten. 

Att se elevhälsan som ett tvärprofessionellt team, där vi ibland ger oss 
ut i heta diskussioner utifrån olika perspektiv, är nödvändigt och ett 
måste för att komma framåt. Därför behövs våra diskussioner. Samsyn 
är otroligt viktigt.

Vi måste vara nyfikna på varandras olikheter i teamet och verkligen 
använda varandras kompetens för att skapa en helhetsbild av situa-
tionen.

Många deltagare poängterar behovet av struktur i diskussio-
nerna, i form av exempelvis en bestämd dagordning, en samtals-
ledare eller att någon för mötesanteckningar för uppföljning. Det 
blir tydligt att utan struktur finns det en risk att diskussionerna inte 
breddas och fördjupas eller att de inte leder till någon förändring.

Vi kommer att ändra våra EHT-möten och hur dagordningen ser ut för 
att skapa förutsättningar för vårt arbete.
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I början förstod vi inte riktigt vad vi skulle göra men nu arbetar vi väl-
digt bra tillsammans och diskussioner kring elevärenden minskar hela 
tiden.

Utan samtalsledare hade alla bara pratat på om sitt. Nu blir vi alla lite 
klokare varje gång vi har haft möte. 

Samverkan på skolan
En annan faktor av stor betydelse som skolor lyfter är samverkan 
mellan elevhälsan, lärare och övrig skolpersonal. Skolorna 
beskriver att samverkan behövs både för att synliggöra och för-
ankra elevhälsans uppdrag men också för att tydliggöra skolans 
gemensamma uppdrag kring hälsa och lärande. Många uttrycker 
en frustration över att det inte finns förståelse för varandras roller 
och vad samverkan kan leda till.

Vi behöver bli ett ”vi” som tillsammans arbetar för elevernas bästa, 
både ett ”vi” på skolan i stort och ett ”vi” inom elevhälsan.

Elevhälsa kan inte skötas av några få utan hela skolan ska vara med i 
arbetet. Elevhälsan ska arbeta förebyggande, inte bara släcka bränder, 
och det görs i samverkan mellan flera professioner.

Vi saknar en diskurs kring främjande insatser med hela personal-
gruppen. Vi pratar överlag lite kring hur lärare och elevhälsoteamet kan 
samarbeta och komplettera varandra. Vi diskuterar inte kring lärande 
och hälsa och hur det hänger ihop.

Vi ska få till tänket att det är allas våra elever. Det är inte en som ska 
lösa ”problemet”, utan vi har alla ansvar att förändra och förbättra vårt 
arbetssätt och möta eleven där den befinner sig.
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Det finns flera exempel på hur skolor valt att organisera sig för 
att få till samverkan mellan elevhälsan, lärare och övrig skolper-
sonal. Några beskriver det som att elevhälsan är en integrerad del 
av övrig verksamhet, andra att lärare och övrig skolpersonal har 
möjlighet att boka tid med elevhälsoteamet, ytterligare andra att 
elevhälsan besöker arbetslagen eller klassrummen kontinuerligt. 
Oavsett samverkansform är det tydligt att skolor prövar sig fram. 
De olika samverkansformerna blir lärande exempel som inspira-
tion skolor emellan.

Viktigt att personal inte ska känna att de blir dömda för att de miss-
lyckats på något sätt utan att elevhälsoteamet består av arbetskamrater 
med annan kompetens som kan tillföra något.

Den största vinsten med samverkan är att man inte är ensam. Både vad 
gäller deltagare i elevhälsoteamet och lärare.

Vi utvecklar vårt arbete lite mer när vi vågar tänka utanför boxen och 
prova lite olika lösningar.

Det salutogena förhållningssättet
Skolor framhåller hur det salutogena förhållningssättet är betydel-
sefullt för det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Många 
skolor beskriver utmaningen i att diskutera utifrån ett salutogent 
perspektiv eftersom det av tradition ofta är svårigheter och pro-
blem som lyfts, både i elevhälsoteamet och i samverkan med andra 
i skolan. Många beskriver att de behöver påminna varandra om 
det salutogena förhållningssättet för att få syn på det som möjlig-
gör en förändring.

Det viktiga i förändringsprocessen är att vi måste påminna varandra om 
att undersöka vad som faktiskt fungerar för eleven, klassen, skolan och 
eller organisationen för att hitta bra lösningar eller tillvägagångssätt.
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Det har blivit en del heta diskussioner om vad det innebär att sätta på 
sig de ”salutogena glasögonen”. Nyttigt!

Att inte fastna i att det är individen som ska utredas utan titta på miljön 
och analysera hur miljön påverkar individen och hur vi kan arbeta för 
att förändra de miljöer eleven vistas i.

Elevernas delaktighet
En annan faktor som många skolor ser har stor betydelse för elev-
hälsoarbetet är elevernas delaktighet. Skolor beskriver olika sätt 
att involvera eleverna i aktuella frågor. Det kan exempelvis handla 
om enkäter, elevråd, elevrepresentanter, trivselvandringar eller att 
elever görs delaktiga i arbetet med att utforma anpassningar och 
stöd. Flera skolor uttrycker att de behöver bli bättre på att ta till-
vara elevernas perspektiv. Det framkommer också hur viktigt det 
är att eleverna känner till var elevhälsan finns och vad de kan få 
hjälp med.

Många gånger tar vi inte in, eller glömmer av att involvera eleverna 
själva i arbetet.

Vid nästa elevråd som jag har kommer jag att mer noggrant gå igenom 
elevernas svar eller elevrådets svar på några enkäter som vi har gjort 
under året. Eleverna behöver få mer återkoppling på det de lämnar 
som enkätsvar eller andra synpunkter som vi fått.

Det kan vara så enkelt som att bara öppna dörren och fråga eleverna 
vad de tycker.

Eleverna vet inte var elevhälsan befinner sig eller vad de gör. Det är 
något som vi uppmärksammat på vår skola.
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Samverkan med andra aktörer
Många skolor betonar vikten av att samverka med aktörer utanför 
skolan, som på olika sätt har med elever och deras familjer att 
göra. Exempel på sådana aktörer är barn- och ungdomspsykiatrin, 
socialtjänsten och habiliteringen.

Samverkan med andra verksamheter utanför skolan kräver nätverks-
byggande och samarbete.

Ibland behöver vi även ta in andra professioner utanför skolan för att 
nå varje elev.

Skolor beskriver även hur viktigt det är att samverkan fungerar vid 
skolbyten och stadieövergångar.

Vi har erfarenhet av att flera elever som haft hög frånvaro i år 4–6 har 
fått ännu högre frånvaro på högstadiet. Samverkan behöver utvecklas 
för att kunna jobba mer främjande kring elever vi har stor oro för. Hur 
kan vi göra det bättre?

Det systematiska elevhälsoarbetet
Ytterligare en faktor som många skolor lyfter är betydelsen av 
struktur i ett systematiskt elevhälsoarbete, som stöd för analys och 
ett gemensamt lärande. Skolor uttrycker att de genom att synlig-
göra både elevhälsans arbete och skolans gemensamma elevhälso-
arbete i en plan får ett underlag som stödjer ett mer systematiskt 
elevhälsoarbete. Genom att de dokumenterar, utvärderar och följer 
upp arbetet blir det tydligare vad som behöver utvecklas, varför 
och på vilket sätt. Skolor beskriver att de på så sätt skapar möjlig-
heter att ligga steget före.
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Att följa upp och utvärdera elevhälsans arbete är bland det svåraste att 
genomföra. Ofta pratar man kanske i några minuter om det man gjort 
var bra eller dåligt, sedan kanske man förändrar. Men det krävs att man 
problematiserar, hittar vinklar och prövar nya arbetssätt för att det ska 
bli kvalitet. 

I vår elevhälsoplan ska vi sätta upp mätbara mål för elevhälsan som går 
hand i hand med skolans övergripande mål för att vi ska kunna syste-
matisera vårt arbete ännu mer.

Läsåren går så fort och terminerna upplevs så intensiva, så det är viktigt 
att ha en långsiktig planering för att kunna ligga steget före. Att inta 
ett helikopterperspektiv är viktigt. Vi har identifierat vad vi behöver 
arbeta med under nästa år, det känns bra.

Skolorna beskriver samtidigt att förutsättningarna ofta ändras 
under läsårets gång på grund av exempelvis personalomsättning, 
omorganisering eller andra omständigheter som påverkar skolans 
inre arbete. Många skolor menar att en övergripande plan kan 
vara ett stöd och något att utgå ifrån så att skolan slipper börja om 
när förutsättningar förändras. Planen beskrivs av många som både 
en karta och en kompass som vägleder arbetet mot de uppsatta 
målen.

Det kan kännas frustrerande att teamet ska förändras. Jag tror ändå att 
tillskottet av ny kompetens och energi kommer att leda utvecklingsar-
betet framåt i ännu högre takt. 

Vi håller nu på att utarbeta ett årshjul som tydliggör elevhälsoteamets 
arbete i elevhälsoplanen, vilket jag tror kommer att hjälpa oss att bli 
mer effektiva.
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Jag är glad över att vi nu kommer att ha en konkret elevhälsoplan att 
presentera i augusti och ser fram emot att se om den kan utgöra det 
stöd för kollegorna som vi hoppas på.

Flera skolor betonar hur viktigt det är att påminna varandra 
om att elevhälsoarbete är en ständigt pågående process. Deltagare 
uttrycker att det krävs uthållighet och tålamod, och att föränd-
ringsarbete måste få ta tid. De poängterar vikten av att prioritera 
några få utvecklingsområden, då det är många utvecklingsinsatser 
som konkurrerar om utrymme. Deltagare beskriver att det är de 
återkommande diskussionerna som gör det möjligt att analysera 
och kritiskt granska sin egen verksamhet.

Önskan är att vi orkar hålla i och hålla ut så att vi inte faller tillbaka i 
gamla hjulspår.

Det är viktigt att ”stöta och blöta” frågor för att komma framåt. Även 
om jag är otålig av mig inser jag att vissa saker måste få ta tid för att bli 
bra. De måste prövas och kanske omprövas.

Vi måste våga ifrågasätta vårt eget sätt att göra saker, omvärdera och 
låta saker ta tid för att det ska bli bra. Tydligast blir att vi GÖR en massa 
saker, men att vi inte alltid har kartlagt och tänkt igenom eller utvär-
derat och lärt av det vi gjort.
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Reflektionsunderlag

Specialpedagogiska skolmyndigheten har i samband med den nät-
baserade kursen utarbetat fyra reflektionsunderlag som stöd för de 
skolor som har som målsättning att utveckla ett mer förebyggande 
och hälsofrämjande arbetssätt. Underlagen har sin utgångspunkt i 
den samlade elevhälsans uppdrag och har tagits fram utifrån vad 
styrdokument, forskning och beprövad erfarenhet inom området 
säger. Utifrån deltagande skolors dokumentation och utvärderingar 
har materialet kontinuerligt vidareutvecklats i samverkan med flera 
referensgrupper samt vetenskapligt granskats av forskare.

Syftet med reflektionsunderlagen är att tillsammans få syn på 
och samtala om den egna verksamheten. Underlagen erbjuder en 
struktur för analys och gemensamt lärande. Genom att reflektera 
kring elevhälsans uppdrag att främst vara förebyggande och hälso-
främjande i förhållande till hela skolans elevhälsoarbete, skolans 
samtalskultur, de strukturer som bygger upp verksamheten samt 
till skolans systematiska elevhälsoarbete skapar skolan förutsätt-
ningar för ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt.

De fyra reflektionsunderlagen

Pyramiden – synliggör skolans elevhälsoarbete

Spelet – utforska fler perspektiv i skolans samtalskultur

Rummet – utveckla skolans strukturer

Hjärtat – systematisera skolans elevhälsoarbete
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Hur kan reflektionsunderlagen användas?

Alla reflektionsunderlag har samma upplägg med en sammanfat-
tande text, en illustration och en instruktion. Varje underlag kom-
pletteras också med citat från kursdeltagares erfarenheter. De fyra 
olika reflektionsunderlagen kan användas fristående, i sin helhet, 
i valfri ordning och återkommande över tid. De ska inte ses som 
fasta samtalsmodeller utan får anpassas så att de blir relevanta 
utifrån det sammanhang de används i. Använd underlagen för att 
tillsammans reflektera över hur verksamheten kan utvecklas. Litte-
raturen i referenslistan samt Elevhälsoarbete under utveckling – en 
antologi rekommenderas för fördjupning.
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Förutsättningar för gemensam reflektion

• Skapa reflektionsutrymme i tid och rum.

• Fundera över vilka som bör vara med i samtalen.

• Utse en samtalsledare.

• Låt alla komma till tals så att allas olika kompetens tillvaratas.

• Fokusera i samtalen på faktorer som möjliggör förändring och 
utveckling.

• Bestäm vad som behöver dokumenteras.

• Håll i och håll ut – processer tar tid.

• Reflektera, diskutera, utmana varandra, våga prova, utvärdera 
och diskutera igen!
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Reflektionsunderlag – Pyramiden

Pyramiden – synliggör skolans  
elevhälsoarbete

Syftet med Pyramiden är att synliggöra skolans elevhälsoarbete. 
Genom att synliggöra det gemensamma uppdraget kring hälsa och 
lärande skapar skolan förutsättningar för ett mer förebyggande 
och hälsofrämjande arbetssätt.

Den upp- och nedvända Pyramiden symboliserar de arbetssätt 
som många skolor beskriver som hastiga korridorslösningar, akuta 
individärenden och brandkårsutryckningar. Här är elevhälsans 
uppdrag inte förankrat i skolans verksamhet, och såväl elevhälsans 
personal som lärare och övrig skolpersonal upplever sig ensamma i 
sitt arbete. Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet hinns inte 
med.

Den rättvända Pyramiden illustrerar ett elevhälsoarbete som 
främst är förebyggande och hälsofrämjande. Arbetet vilar på sko-
lans gemensamma uppdrag kring hälsa och lärande. Elevhälsan 
samverkar med lärare och övrig skolpersonal för att tillsammans 
utveckla ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt. Alla 
bidrar till skolans elevhälsoarbete, och den samlade elevhälsans 
kompetens är en resurs i det arbetet.
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Hälsa och lärande
Pyramidens bas utgår ifrån skolans gemensamma uppdrag kring 
hälsa och lärande och de styrdokument som ligger till grund för 
elevhälsans, lärares och övrig skolpersonals arbete. Alla som 
arbetar i skolan ska verka för en likvärdig utbildning, tillgänglig 
lärmiljö och elevers delaktighet.

En likvärdig utbildning innebär enligt skollagen att skolan har 
ett kompensatoriskt uppdrag37. Elever som till följd av funktions-
nedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns 
ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funk-
tionsnedsättningens konsekvenser. Även i läroplanerna lyfts sko-
lans kompensatoriska uppdrag fram genom beskrivningen av en 
likvärdig utbildning för alla38. I FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning fastställs alla människors lika 
värde och rätt till utbildning39. Allt arbete på skolan ska dessutom 
präglas av ett genus- och normkritiskt perspektiv40.

Att utveckla en tillgänglig lärmiljö innebär att identifiera och 
undanröja hinder och skapa förutsättningar för lärande i den peda-
gogiska, fysiska och sociala lärmiljön41. I de allmänna råden för 
extra anpassningar och särskilt stöd går det att läsa att skolan har 
ansvar för att skapa en god lärmiljö för elevernas kunskapsutveck-
ling och personliga utveckling. I det arbetet behöver elevhälsans 
kompetens tas tillvara i ett tidigt skede, dels för att identifiera 
elevers behov, dels för att stödja lärare och övrig skolpersonal när 
det gäller anpassningar i olika lärmiljöer inom verksamheten42.

Elevers möjligheter till delaktighet i skolan är beroende av 
samspelet mellan de individuella förutsättningarna och lärmiljön43. 
Att uppleva och känna delaktighet är en förutsättning för lärande 

37 SFS 2010:800, kap. 2, 25 §

38 Skolverket, 2011a–d och Skolverket, 2013

39 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

40 Socialstyrelsen & Skolverket, 2016

41 Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2016

42 Skolverket, 2014

43 Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2015a
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och utveckling. Det är grundläggande i skolans alla sammanhang, 
i undervisning, fritidsaktiviteter och kamratrelationer. I FN:s kon-
vention om barnets rättigheter samt i skollagen står det att varje 
barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som 
rör henne eller honom44. Skolan ska, liksom andra verksamheter 
som riktar sig till barn och unga, präglas av barns rättigheter och 
barns bästa45.

Samverkan
I mitten av Pyramiden finns samverkan, som är centralt i skolans 
elevhälsoarbete. Viktiga förutsättningar för samverkan är skolans 
samtalskultur och de stödjande strukturer som bygger upp skolans 
vardagliga arbete. Samtalskulturen definieras av vad vi pratar med 
varandra om i skolan, men också av hur vi pratar med varandra. 
Utmaningen består i att utifrån ett salutogent förhållningssätt söka 
efter faktorer som möjliggör förändring och utveckling, genom att 
i samtalet flytta fokus ifrån det som inte fungerar till det som fung-
erar. De stödjande strukturerna syftar till att ge skolans personal 
stöd i det vardagliga arbetet. De strukturer som finns på en skola 
påverkar hur det konkreta arbetet utförs och vilka konsekvenser 
det får för eleven. Exempel på stödjande strukturer kan vara 
möten, planer, rutiner, policyer och liknande.

Arbetssätt
I Pyramidens topp finns skolans olika arbetssätt, det vill säga 
metoder, modeller, strategier och teorier som elevhälsan, lärare och 
övrig skolpersonal använder sig av. De arbetssätt som används får 
betydelse för elevers hälsa, lärande och utveckling och behöver vila 
på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Elevhälsan ska 
tillsammans med lärare och övrig skolpersonal stödja elevernas 
utveckling mot utbildningens mål.

44 Konventionen om barnets rättigheter och SFS 2010:800, kap. 1, 10 §

45 Socialstyrelsen & Skolverket, 2016
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Instruktion till Pyramiden
Använd Pyramiden som underlag för reflektion i arbetet med att 
synliggöra er skolas elevhälsoarbete. Förslag på frågeställningar:

• På vilka sätt diskuterar vi det gemensamma uppdraget kring 
hälsa och lärande i vår skola?

• Hur kan vi beskriva vår skolas elevhälsoarbete?

• Hur resonerar vi kring skolans kompensatoriska uppdrag?

• På vilka sätt diskuterar vi förutsättningar för lärande i den  
pedagogiska, fysiska och sociala lärmiljön?

• På vilka sätt gör vi våra elever delaktiga i elevhälsoarbetet?

• Hur kan vi beskriva samverkan inom elevhälsan?

• Hur kan vi beskriva samverkan mellan elevhälsan, lärare och 
övrig skolpersonal?

• Hur ser vår samverkan med vårdnadshavare och andra aktörer 
utanför skolan ut?

• Hur samtalar vi om och med våra elever?  
Ligger fokus på varför de lyckas eller varför de misslyckas?

• Vilka strukturer har vi som stöd för att göra samverkan möjlig?

• Hur motiverar vi våra val av arbetssätt?
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Kursdeltagarnas citat om Pyramiden

Pyramiden är ett bra sätt att visualisera organisationen och hur vi 
behöver förändra elevhälsoarbetet och vår samverkan. Vi har börjat 
arbeta mer med att bredda den nedersta delen i Pyramiden.

Tyvärr har vi nog Pyramiden upp och ner. Vi har bra arbetssätt, tror jag, 
men grunden är osäker då samverkan mellan elevhälsan och lärare inte 
fungerar tillfredsställande.

Vi är fortfarande upp och ner. Arbetar lite för ofta med brandkårsut-
ryckningar. Vi behöver synliggöra vår kompetens inom elevhälsan och 
diskutera hur vi kan arbeta mer tillsammans med pedagogerna. Det får 
vi göra utifrån vår diskussion kring Pyramiden.

Pyramiden är en bra tankestruktur och ett stöd när vi utvecklar vår 
skolas elevhälsokompetens.

På vårt skolområde behöver vi arbeta med att förankra elevhälso- 
teamets främjande arbete hos all personal. Det handlar om rutiner, 
samverkan, rollfördelning. Det handlar också om sambandet mellan 
hälsa och lärande som inte är riktigt tydligt och som vi inte pratar 
om. Vi behöver också arbeta med kollegialt lärande med fokus på 
begreppen likvärdighet, tillgänglighet och delaktighet. Vad har vi för 
gemensam definition av dessa begrepp och hur bygger vi Pyramidens 
värdegrund utifrån en gemensam syn på begreppen och omsätter dem 
i praktisk handling.
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Spelet – utforska fler perspektiv i skolans 
samtalskultur

Syftet med Spelet är att utforska fler perspektiv i skolans samtals-
kultur. Genom att i samtal rikta fokus på lärmiljön snarare än att 
problematisera kring brister och tillkortakommanden hos eleverna 
skapar skolan förutsättningar för ett mer förebyggande och hälso-
främjande arbetssätt.

Spelet illustrerar i stort den samlade elevhälsans uppdrag 
utifrån de författningar och riktlinjer som ligger till grund för 
arbetet i skolan. Med utgångspunkt i ett aktuellt ärende kan Spelet 
användas som stöd för att hitta fler frågor på organisationsnivå, 
gruppnivå och individnivå. På så sätt möjliggörs en bredare analys 
och fler förslag på åtgärder. I en samtalskultur som utgår ifrån ett 
salutogent förhållningssätt blir uppgiften att söka efter faktorer 
som möjliggör förändring och utveckling.

Den yttre ringen i Spelet betonar att elevhälsan ska främja, före-
bygga, samverka, uppmärksamma, kartlägga, analysera, planera 
och utvärdera. Den inre cirkeln konkretiserar det arbete på skolan 
där elevhälsan är en viktig resurs.
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Tillgänglig lärmiljö
Elevhälsan, lärare och övrig skolpersonal bör tidigt uppmärk-
samma elevers olika och specifika behov. I det arbetet är tillgäng-
lighet ett begrepp som beskriver hur väl en verksamhet fungerar 
för elever oavsett funktionsförmåga46. Arbetet innebär att identi-
fiera och undanröja hinder och aktivt arbeta för att utveckla och 
förbättra hela verksamhetens lärmiljö, med fokus på omgivnings-
faktorer. Genom att i samverkan analysera, planera och följa upp 
effekterna av tidiga insatser på individnivå, gruppnivå och organi-
sationsnivå kan skolan förebygga svårigheter. Skolans uppgift är 
att ge alla elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt 
lärande och i sin personliga utveckling47. Arbetet med att skapa en 
tillgänglig lärmiljö innebär att verksamheten utvecklar kunskap 
om förutsättningar för lärande och hur de hänger samman med 
verksamhetens pedagogiska, sociala och fysiska miljöer48.

Extra anpassningar och särskilt stöd
En del elever kan vara i behov av mer individinriktade stödinsatser. 
Dessa kan sättas in i form av extra anpassningar inom ramen för 
den ordinarie undervisningen eller i form av särskilt stöd. Elevhäl-
sans kompetens bör tas tillvara i ett tidigt skede dels för att identi-
fiera elevens behov, dels för att stödja lärare och övrig skolpersonal 
i arbetet med anpassningar i olika lärmiljöer inom verksamheten. 
Om de extra anpassningarna inte är tillräckliga krävs en utredning 
av elevens eventuella behov av särskilt stöd. Även i det arbetet har 
elevhälsan en viktig roll.49  

46 Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2016

47 SFS 2010:800, kap. 3, 3 §

48 Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2016

49 Skolverket, 2014
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Dokumentation
Elevhälsans arbete och insatser behöver dokumenteras på ett syste-
matiskt sätt för att kunna användas som underlag för analys, pla-
nering och utvärdering. Elevhälsans dokumentation har olika krav, 
sekretess och användningsområden. Läs mer om det i Vägledning 
för elevhälsan50.

Samtal och relation
Samtal och goda relationer är avgörande skyddsfaktorer för att 
stärka elevers självkänsla, psykiska hälsa och möjligheter till 
lärande och utveckling51. Alla som arbetar i skolan har ett ansvar 
för det salutogena förhållningssättet som genomsyras av dialog och 
delaktighet52.

Kompetensutveckling
För att kunna möta elevers olika och specifika behov behöver 
skolan identifiera vilken kompetens som behövs i det gemensamma 
arbetet med att förstå, hantera och utveckla verksamhetens arbets-
sätt. Kompetens kan finnas inom verksamheten eller behöva tas in 
utifrån.

Stödjande strukturer
Skolans stödjande strukturer är de möten, planer, rutiner, policyer 
eller liknande som bygger upp skolans vardagsarbete. Strukturerna 
som finns på en skola påverkar hur det konkreta arbetet utförs och 
vilka konsekvenser det får för eleverna.

50 Socialstyrelsen & Skolverket, 2016

51 Iwarsson, 2014

52 Socialstyrelsen & Skolverket, 2016
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Samverkan med andra aktörer
Skolans elevhälsoarbete innebär även samverkan med vårdnadsha-
vare och andra aktörer utanför skolan. Aktörer som på olika sätt 
har med elever och deras familjer att göra kan vara kommunala 
och statliga myndigheter. Det kan också vara landstingets olika 
aktörer, exempelvis barn- och ungdomspsykiatri, habilitering eller 
sjukhus.

Elevers delaktighet
Elever har rätt att känna sig delaktiga i skolans alla sammanhang, 
både i undervisning, fritidsaktiviteter och kamratrelationer53. Varje 
elev har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör 
henne eller honom54.

Instruktion till Spelet
Använd Spelet som underlag för reflektion i arbetet med att 
utforska fler perspektiv i er skolas samtalskultur. Utgå från ett 
aktuellt ärende i skolan och ta hjälp av Spelet för att hitta fler 
frågor på organisationsnivå, gruppnivå och individnivå.

• Vilka frågor kan ställas utifrån Spelets yttre ring?

• Vilka fler frågor kan ställas utifrån Spelets inre cirkel?

• Vilka frågor kan ställas på organisationsnivå, gruppnivå 
och individnivå?

• Hur kan fokus i samtalen riktas mot lärmiljön snarare än proble-
matisera kring brister och tillkortakommanden hos eleverna?

• Hur kan olika kompetenser bidra till att vidga samtalet?

53 Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2015a

54 Konventionen om barnets rättigheter och SFS 2010:800, kap. 1, 10 §
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Kursdeltagarnas citat om Spelet

Spelet hjälper oss att vidga perspektiven och se till att vi inte glömmer 
någon infallsvinkel. Det kan också hjälpa oss att inte komma med 
åtgärder och lösningar för snabbt innan situationen belysts ordentligt 
från alla håll. Det är så lätt att hamna i ”standardåtgärder”.

Med hjälp av Spelet vill vi att alla olika professioner ska komma till tals 
och ställa frågor utifrån de olika perspektiven, innan vi ger ”ett samlat 
svar”. Beroende på hur väl alla känner till ärendet, så ställer vi förstås 
olika sorters frågor. Vi vill utgå ifrån det salutogena. Ofta är det inte de 
”rätta svaren” som leder till en lösning, utan det är de bra frågorna.

När vi synliggjorde rutinen för överlämningar mellan årskurserna 
använde vi oss av Spelet för att inte missa någons perspektiv eller 
någon del.

Spelet är ett utmärkt sätt att föra diskussioner kring en frågeställning. 
Det för in nya tankar om vi vågar brainstorma innan vi fattar beslut om 
åtgärder. Spelet är uppsatt i vårt konferensrum som en påminnelse!

Spelet var verkligen värdefullt för att hjälpa oss att se det väsentliga 
och rensa ut det som vi annars kanske fastnar i, som egentligen inte 
kan hjälpa oss vidare. Genom att använda Spelets struktur fick vi också 
struktur på våra möten.

Vi började med att definiera de olika i delarna i yttre cirkeln utifrån 
ett ärende. Det blev tydligt att vi har olika språk. Spelet hjälpte oss att 
förstå varandra. 
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Rummet – utveckla skolans strukturer

Syftet med Rummet är att utveckla skolans strukturer. Genom att 
utveckla strukturer så att de ger stöd och vägledning i det vardag-
liga arbetet skapar skolan förutsättningar för ett mer förebyggande 
och hälsofrämjande arbetssätt.

Rummet illustrerar arbetet med att utveckla stödjande struk-
turer i skolan. I Rummet finns en bokhylla som symboliserar de 
strukturer som bygger upp och knyter samman verksamheten. 
Sådana strukturer kan till exempel vara möten, planer, rutiner, poli-
cyer eller liknande. De strukturer som finns på en skola påverkar 
hur det konkreta vardagsarbetet utförs i verksamheten och vilka 
konsekvenser det får för eleverna.

I Rummet finns även en instrumentpanel som stöd i arbetet med 
att utveckla skolans strukturer genom att inventera, sortera, synlig-
göra, tydliggöra, prova och utvärdera arbetet. 
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Instruktion till Rummet
Använd Rummet som underlag för reflektion i arbetet med att 
utveckla er skolas strukturer. Förslag på frågeställningar:

Inventera

• Vilka strukturer finns i vår ”bokhylla”?

Gör en sammanställning av de möten, planer, rutiner,  
policydokument och liknande som finns i skolan.

Sortera

• Vilka strukturer fungerar väl?

• Är det någon struktur som saknas?

• Finns det någon struktur som bör sorteras bort?

• Vilka strukturer påverkar varandra? På vilka sätt?

• Vilka strukturer behöver vi utveckla vidare?

Prioritera och välj ut en struktur att utveckla.

Synliggör

• Hur syns det förebyggande och hälsofrämjande arbetet i den 
struktur vi valt?

• På vilka sätt kan vi använda oss av varandras kompetens  
för att synliggöra det förebyggande och hälsofrämjande arbetet 
ytterligare?

• Hur märks det salutogena förhållningssättet?

Tydliggör

• Vad behöver förtydligas?

• Hur tydliggör vi vem som ska göra vad, när och på vilket sätt?

• Hur tydliggör och förankrar vi strukturen i vår verksamhet?
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Prova

Prova att följa strukturen under en bestämd tid.

• Hur kan vi stötta varandra att följa strukturen?

• Hur kan vi samla på oss erfarenheter?

Utvärdera

• Vägleder och stödjer strukturen arbetet i vår vardag? På vilka 
sätt?

• Vad har varit framgångsrikt?

• Hur kan vi använda våra framgångsfaktorer i det fortsatta 
arbetet?

• Vad behöver utvecklas vidare?
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Kursdeltagarnas kommentarer om Rummet 

Jag tänker att vi har många möten, planer och rutiner, men vi borde 
stanna upp och se ur ett helhetsperspektiv. Skriver vi planerna bara 
för att vi måste? Har vi ibland möten utan egentligt syfte? Används 
planerna verkligen eller är det bara pappersprodukter som blir hyllvär-
mare?

Vi ser att det är viktigt med dokumenterade rutiner eftersom både nya 
och erfarna medarbetare behöver kunna gå tillbaka för att läsa vad 
som gäller. Sådant som ”sitter i väggarna” behöver ses över. Bara för 
att något fungerar behöver det inte vara det bästa eller mest riktiga 
sättet. Hur vet vi att något är bra eller fungerar? Hur har vi mätt resul-
tatet?

Vi tycker att Rummet är ett strukturerat och bra sätt att diskutera våra 
möten, rutiner med mera Att systematiskt arbeta igenom dokument, 
möten och rutiner på detta sätt säkerställer att vi fokuserar på rätt 
saker i vårt uppdrag.

Rummet hjälper oss att analysera och förtydliga möjligheter till utveck-
ling för oss och att verkligen sätta våra rutiner under lupp och pröva 
dem, utvärdera och revidera.

Rummet var ett bra sätt att arbeta med våra stödjande strukturer. Det 
var ett givande och roligt arbete som vi kommer att fortsätta med, 
eftersom alla blev aktiva och engagerade. Vi har färgmarkerat för att 
tydliggöra vad vi behöver arbeta vidare med och vad som kan ställas 
tillbaka i bokhyllan.
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Hjärtat – systematisera skolans  
elevhälsoarbete

Syftet med Hjärtat är att systematisera skolans elevhälsoarbete. 
Genom att systematiskt koppla elevhälsans insatser till verksam-
hetens utmaningar och elevernas behov skapar skolan förutsätt-
ningar för ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt.

Ett salutogent elevhälsoarbete behöver vara just hjärtat i verk-
samheten för att främja elevernas hälsa och livslånga lärande. 
Hjärtat illustrerar ett elevhälsoarbete där elevhälsan är en resurs 
för hälsofrämjande skolutveckling. Pilarna symboliserar ett arbete 
där elevhälsans insatser systematiskt kopplas till skolans utma-
ningar och elevernas behov.

Ett systematiskt elevhälsoarbete handlar om att kontinuerligt 
följa upp och vidareutveckla skolans förmåga att möta elevers olika 
och specifika behov. Både elevernas hälsa och deras kunskaps- 
resultat behöver påverka skolans utvecklingsarbete. Fokus ligger 
på att förbättra förutsättningarna för elevernas lärande, utveckling 
och hälsa. En plan för hela skolans elevhälsoarbete blir kartan som 
vägleder det gemensamma arbetet framåt mot uppsatta mål, samt 
ett stöd för rektor som ledare för skolans elevhälsoarbete.

Genom att följa upp vilka effekter arbetet bidragit till möjliggör 
skolan ett gemensamt lärande som kan ligga till grund för ett fort-
satt systematiskt elevhälsoarbete. Ytterst handlar det om att alla 
elever ska erbjudas en likvärdig utbildning av hög kvalitet.
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Instruktion till Hjärtat
Använd Hjärtat som underlag för reflektion i arbetet med att syste-
matisera er skolas elevhälsoarbete. Förslag på frågeställningar:

Utmaningar och behov

• Vilka utmaningar och utvecklingsområden har vi i vår skola?

• På vilka sätt tar vi reda på elevernas olika och specifika behov?

• Vilka kartläggningar, sammanställningar, resultat eller liknande 
behöver vi för att ringa in elevernas mående och kunskapsut-
veckling?

• Vilka frågor behöver vi prioritera och fokusera på?

Hälsofrämjande skolutveckling

• Vad innebär hälsofrämjande skolutveckling för oss?

• Hur diskuterar vi sambandet mellan hälsa och lärande i vår 
skola?

• På vilka sätt syns det salutogena förhållningssättet i vår  
verksamhet?

• Vilka mål behöver vi formulera för skolans hälsofrämjande 
arbete?

• Vilka mål behöver vi formulera för elevhälsans arbete?

• På vilka sätt tar vi stöd av forskning i vårt arbete?
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Elevhälsans insatser

• På vilka sätt kan elevhälsans kompetens bidra till en djupare 
analys av och bredare förståelse för de utmaningar som vår skola 
ställs inför?

• Hur analyserar vi elevernas olika och specifika behov?

• Vilka insatser behöver vi planera utifrån identifierade behov? 
Konkretisera!

• Vilka effekter förväntas elevhälsans insatser leda till?

• Hur kan vi använda vår skolas utmaningar, akuta brandkårsut-
ryckningar och särskilda stöd som utgångspunkt för analys och 
utveckling av ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbete?

Plan för hela skolans elevhälsoarbete

• Vad behöver vi tydliggöra i en plan för hela skolans  
elevhälsoarbete?

• Hur planerar vi för samverkan mellan elevhälsan, lärare och 
övrig skolpersonal?

• Vilka andra aktörer behöver vi göra delaktiga?

• Hur tydliggör vi vem som ska göra vad, när och på vilket sätt?

• Hur tillvaratar vi elevernas perspektiv?

• På vilka sätt kan planen bli ett stöd i vårt elevhälsoarbete?

Effekter

• Hur följer vi upp planen för hela skolans elevhälsoarbete?

• Hur utvärderar vi effekterna av elevhälsans insatser?

• Vad har varit framgångsrikt?

• Vad behöver utvecklas vidare?
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Kursdeltagarnas citat om Hjärtat.

Vi håller på att utveckla vår elevhälsoplan och är på god väg. Vi har 
identifierat vad vi behöver arbeta med under nästa år, det känns bra.

Det kan inte vara en plan för elevhälsan. Det måste vara en plan för 
hela skolan. Då blir vi tvungna att revidera en hel del saker vi gjort 
tidigare … Förändra och väga in. Det blir viktigt att vi fortsätter och 
utvecklar samarbetet mellan elevhälsan och lärarna.

Vi håller nu på att se över vår organisation för att skapa struktur för 
samarbete med all personal och göra vårt arbete inom elevhälsan tyd-
ligare och mer lättillgängligt. Även eleverna ska involveras i högre grad 
än vad som varit fallet tidigare.

En viktig del i det systematiska elevhälsoarbetet blir ju att hålla i och 
hålla ut. Att inte starta upp något som vi glömmer i det dagliga bruset. 
Det blir en utmaning …

Alla på skolan måste känna att det är VÅR plan.
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Den här boken har haft som ambition att sätta strålkastarljuset på 
den stora betydelsen av det lilla ordet främst. Elevhälsans uppdrag 
att främst vara förebyggande och hälsofrämjande kan elevhälsan 
inte utföra på egen hand. Utifrån Specialpedagogiska skolmyn-
dighetens erfarenheter av att ha följt deltagande skolor i den 
nätbaserade kursen har det blivit tydligt att det istället handlar om 
att utveckla ett förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i hela 
skolan. Den samlade elevhälsan är en viktig resurs i det arbetet.

För att lyckas med att utveckla verksamhetens förmåga att möta 
elevers olika och specifika behov behövs gemensamma reflektions-
utrymmen. Det kan vara en utmaning i skolans värld, där tid är en 
bristvara. Men när tid är en bristvara blir det än viktigare att priori-
tera eftertanke före, för att tillsammans kunna fatta kloka beslut. 

Arbetet med att närma sig en skola för alla barn är för svårt för att 
bedrivas utan eftertanke. Vi måste hitta sätt att få in eftertanke före.55

I arbetet med att närma sig en skola för alla är ett återkom-
mande analysarbete nödvändigt för att systematiskt kunna för-
ändra och förbättra verksamheten. Både elever och vuxna i skolan 
behöver få förutsättningar att lyckas.

Förhoppningen med boken är att kunna inspirera till de dis-
kussioner som i kursen visat sig vara viktiga i arbetet med att 
utveckla ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i 
skolan. Det finns förstås inga färdiga lösningar på hur det arbetet 
ska gå till. Inte heller kan man göra på samma sätt som någon 
annan gjort tidigare. Det finns inte ett sätt, eller ett rätt sätt. Det 
finns flera sätt att inspireras av i ett fortsatt gemensamt lärande.

55 Iwarsson från film på Specialpedagogiska skolmyndighetens hemsida
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Elevhälsan: Elevhälsan ska enligt skollagen ha tillgång till skol-
läkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas 
tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av 
specialpedagogiska insatser kan tillgodoses56. Elevhälsan som team 
behöver definieras på varje skola. Skolors elevhälsoteam kan bestå 
av fler yrkespersoner än de som nämns i skollagen.

Förebyggande arbete: Förebyggande arbete innebär att förhindra 
uppkomsten av eller påverka förlopp av sjukdomar, skador, 
fysiska, psykiska eller sociala problematik, det vill säga åtgärder 
för att minska risken för ohälsa. Målet med förebyggande åtgärder 
är att reducera riskfaktorers inflytande och samtidigt stärka 
skyddsfaktorer. Det förebyggande arbetet utgår från kunskapen 
om vad som kan leda till ohälsa eller svårigheter med att nå utbild-
ningens mål57.

Hälsofrämjande arbete: Hälsofrämjande arbete innebär att stärka 
eller att bibehålla människors fysiska, psykiska och sociala väl-
befinnande. Hälsofrämjande arbete innebär att arbeta med frisk-
faktorer för att uppnå generella hälsovinster. Det hälsofrämjande 
arbetet utgår från ett salutogent förhållningssätt i syfte att främja 
alla elevernas hälsa, lärande och utveckling58.

56 Skollagen 2010:800, kap. 2, 25 §

57 Socialstyrelsen & Skolverket, 2016

58 Socialstyrelsen & Skolverket, 2016
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Möte: En grupp människor som träffas för information, diskussion, 
reflektion, problemlösning eller beslut59.

Plan: En översikt, beskrivning av en gemensam strategi60.

Policy: En särskild rekommendation eller riktlinje som vägleder 
mot önskade mål61.

Rutin: Normal arbetsgång som utgår från vana och yrkeserfa-
renhet62.

Salutogent förhållningssätt: Ett förhållningssätt som utgår ifrån 
teorier och begrepp som fokuserar på resurser och hälsa63. Fokus 
flyttas från det som inte fungerar till det som fungerar. Förhåll-
ningssättet genomsyras av dialog, delaktighet och jämlikhet i mötet 
med individen64. Det syftar till att individen ska kunna fatta själv-
ständiga beslut och att individens värderingar och upplevelse av 
mål och mening i livet skall respekteras.

Samverkan: Samverkan sker tillsammans med andra i en avgränsad 
grupp kring ett definierat problem och innebär medvetna och 
målinriktade handlingar. Samverkan ska användas som medel för 
att lösa sammansatt problematik där kompetens från flera olika 
professioner är nödvändig65.

Undervisning: Undervisning är enligt skollagen sådana målstyrda 
processer som under ledning av lärare eller förskollärare syftar 
till utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av 

59 Definition av hur begreppet används i kursen

60 Definition av hur begreppet används i kursen

61 Definition av hur begreppet används i kursen

62 Definition av hur begreppet används i kursen

63 Antonovsky, 2007

64 Socialstyrelsen & Skolverket, 2016

65 Socialstyrelsen & Skolverket, 2016
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kunskaper och värden. Elevhälsan kan bidra med sin kompetens 
för att utveckla undervisningen på organisationsnivå, gruppnivå 
eller individnivå66.

Utbildning: Utbildning är enligt skollagen den verksamhet inom 
vilken undervisning sker utifrån bestämda mål. Utbildningen ska 
exempelvis främja elevers utveckling, lärande och lust att lära, och 
i samarbete med hemmen främja deras allsidiga och personliga 
utveckling. Elevhälsan är en del av utbildningen och ska stödja 
elevernas utveckling mot utbildningens mål67.

66 Socialstyrelsen & Skolverket, 2016

67 Socialstyrelsen & Skolverket, 2016
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En likvärdig utbildning för alla 
Hos Specialpedagogiska skolmyndigheten får du stöd när du skapar lärmiljöer 
som är utvecklande och tillgängliga för alla. Vi erbjuder specialpedagogiskt 
stöd till skolor och förskolor i hela landet, svarar på frågor och erbjuder 
kurser och konferenser. Vi driver också åtta specialskolor, fördelar statsbidrag 
och utvecklar läromedel. Välkommen till Sveriges största kunskapsbank inom 
specialpedagogik.

Det lilla ordet främst
– ett förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i skolan

Elevhälsan ska enligt skollagen främst vara förebyggande och hälsofrämjande. 
Skolor beskriver trots det att elevhälsans tid ofta går åt till hastiga korridors-
lösningar, akuta individärenden och så kallade brandkårsutryckningar. De vill 
organisera arbetet så att det blir mer förebyggande och hälsofrämjande, men 
utmaningen är stor. Hur kommer det sig att det är så svårt? Hur kan kopp-
lingen mellan hälsa och lärande synliggöras bättre i skolans vardag? Hur kan 
perspektiven i skolans samtalskultur vidgas? Och hur kan elevhälsoarbetet 
utvecklas och systematiseras?

Boken Det lilla ordet främst förmedlar erfarenheter från skolor som har del-
tagit i den nätbaserade kursen ”Att höja skolans elevhälsokompetens – ett 
processarbete för likvärdig utbildning”. Under kursen har skolorna fått möjlig-
het att utveckla det egna elevhälsoarbetet. I boken presenteras fyra praktiska 
reflektionsunderlag som har använts som stöd: Pyramiden, Spelet, Rummet 
och Hjärtat.

Boken vänder sig till rektor och den samlade elevhälsan som tvärprofessionellt 
team. Den kan även användas av lärare och andra som är intresserade av hur 
ett förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt kan utvecklas. 

Boken är en del av Stödmaterial elevhälsa.  
Hela materialet finns på www.spsm.se/elevhalsa.
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