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Lika värde
Specialpedagogiska skolmyndigheten ger ut tidningen  
Lika värde. Den kommer ut med fyra nummer om året.  
Vi skickar den till förskolor, skolor, utbildningsförvalt-
ningar och skolpolitiker runt om i Sverige. Tidningen  
är kostnadsfri och kan beställas på www.spsm.se.

Hos Specialpedagogiska skolmyndigheten får du stöd 
när du skapar lärmiljöer som är utvecklande och till-
gängliga för alla. Vi erbjuder specialpedagogiskt stöd 
till skolor och förskolor i hela landet, svarar på frågor 
och erbjuder kurser och konferenser. Vi driver också 
flera specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar  
läromedel. Välkommen till Sveriges största kunskaps-
bank inom specialpedagogik. 

©2022 Specialpedagogiska skolmyndigheten
Ansvarig utgivare: Eva-Li Littorin
Redaktör: Sara Hamrén Håkansson 
Redaktion: Malou Nordlöf Ekström, Karina Johansson, 
Emelie Hedberg och Kajsa Wirén.
Adress: Specialpedagogiska skolmyndigheten,  
Lika värde, Box 6074, 700 06 Örebro 
Telefon: 010-473 50 00
E-post: likavarde@spsm.se
Facebook, Instagram, Twitter: SPSMsverige
Linkedin: Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omslag: Ylva Bergh, Misan Berge och Lars Martinsson  
på Rågsveds skola. 
Omslagsfoto: Mikael Sjöberg.

Prenumerera kostnadsfritt på Lika värde.                            
www.spsm.se/ likavarde

Redaktionen ansvarar ej för insänt, ej beställt text- och  
bildmaterial. Citera oss gärna, men ange alltid källan.
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I det här numret av Lika värde ges exempel på ett utvecklat elevhälsoarbete.  
Goda resultat märks hos elever i form av ökad trygghet, förbättrad hälsa och bättre 
skolresultat. Det är fråga om ett långsiktigt arbete som ligger i tiden nu när riksdagen 
har fattat beslut om att stärka elevhälsan. 

De nya bestämmelserna ska leda till att skolans förebyggande och hälsofrämjande 
arbete stärks och innebär att elevhälsans arbete ska bedrivas på individ-, grupp- och 
skolenhetsnivå. Detta ska ske i samverkan med lärare och övrig personal. Elevhälsan 
ska vara en del av skolans systematiska kvalitetsarbete, och det förtydligas i skollagen 
att den ska samverka med hälso- och sjukvården och socialtjänsten när det behövs.  
Det införs också krav på att det ska finnas tillgång till specialpedagog eller speciallärare 
för elevhälsans specialpedagogiska insatser. 

En förutsättning för ett förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete är att 
olika professioner arbetar tillsammans. Elevhälsan är hela skolans angelägenhet och 
behöver genomsyra det dagliga pedagogiska arbetet och hela skoldagen. Att eleven är 
delaktig i arbetet och att skolan samverkar med vårdnadshavare är viktigt. 

Allvarligare problematik i form av grovt våld i skolan har uppmärksammats det 
senaste året. Forskning visar att dessa händelser ofta är planerade och att det därför är 
viktigt att i tid fånga upp mörka signaler. Brottsförebyggande rådet har lyft fyra saker: 
mobbning och annat våld måste motverkas effektivt, känslomässig anknytning till  
skolan behövas skapas och upprätthållas, det behöver finnas säkra kommunikations- 
kanaler mellan elever och vuxna i skolan och hotbedömningsarbetet måste vara  
systematiskt. Även detta handlar med andra ord i hög grad om ett elevhälsoarbete som  
involverar hela skolan, men också om en utvecklad samverkan med polis, socialtjänst, 
barnpsykiatri och familj.

SPSM har stöd att erbjuda om du vill utveckla elevhälsoarbetet. 

Produktion: Familjen
Tryck: Ljungbergs tryckeri AB
ISSN: 1652-3466 
Papper: G-print 130 gram

Samarbeta för 
en bättre elevhälsa

Fredrik Malmberg

Generaldirektör, Specialpedagogiska skolmyndigheten
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Att skapa trygghet 
är det viktigaste

Sabina Islamovic är tillförordnad chef för 
verksamhetsområde specialskola inom 
Specialpedagogiska skolmyndigheten.  
Hon har dels erfarenhet av att som 
skolledare ta emot elever som flydde från 
kriget i Syrien 2015 och dels egen erfaren-
het av att fly från ett krig.
– När Ukrainakriget var ett faktum 
backades jag direkt tillbaka i tiden till 
kriget i Bosnien. Jag levde i kriget i sju 
månader. Omständigheterna var fruktans-
värda. Den ständigt närvarande rädslan 
och att inte vara trygg äter konstant på dig, 
säger Sabina.

Hos barn och elever som flyr till ett nytt 
land uppstår många frågor: kommer jag få 
kompisar, kommer jag gå i skolan, lever 
mina kompisar, vad hände med min hund, 
kan vi åka hem?

– För oss som möter dessa barn är det 
viktigt att komma ihåg att det ofta är fullt 
inombords. De bär med sig något som de 
ibland inte ens vet om och det kan ta lång 
tid innan det kommer fram. Ofta är det 
såklart en stor rädsla. Både utifrån det de 
varit med om, men även vad de landat i:  
ett nytt land och ett nytt språk. Utifrån min 
erfarenhet så är det viktigaste i de första 
mötena med dessa barn att förmedla 
känslan av att de är välkomna hit och att 
det är tryggt här. Ett varmt leende är en bra 
start.

Sabina betonar att även vårdnadshavarna 
är viktiga, eftersom barnets trygghet ofta 
utgår från dem.

– Tydlighet och rutiner kan bygga upp 
tryggheten för både barnen och vårdnads-
havarna genom att de då vet vad som 
kommer att hända och varför. Det kan 
handla om att informera om hur en 
skoldag ser ut och vad fritids innebär, att 
samma vuxna möter barnet varje dag eller 
kanske ha ett faddersystem med någon som 

kan barnets språk. Skolans roll är så 
otroligt viktig då den skapar sammanhang 
och mening. Den är också en tydlig 
ingångspunkt till det svenska samhället för 
både barn och vårdnadshavare.

Barn och elever som bär på ett trauma 
från en krigssituation behöver bearbeta det. 
Vissa börjar göra det direkt, medan det för 
andra kan dröja lång tid innan de kan 
bearbeta det.

– Var uppmärksam, se och lyssna på 
individen. När det gäller att ge eleven stöd 
vid trauma har elevhälsan en oerhört viktig 
roll. De kan också hjälpa till att fånga upp 
signaler och stödja pedagoger och annan 
skolpersonal i denna fas. Olika elever 
hanterar traumat på olika sätt. Vi måste 
komma ihåg att även om det är en grupp 

elever som anländer så består gruppen av 
individer med helt olika drivkrafter, dröm- 
mar, rädslor och tankar inför framtiden.

TEXT: Sara Hamrén Håkansson

FOTO: Johan Wingborg

Filmer om mötet 
med nyanlända elever

Specialskolans elevhälsa delar i tre filmer 
med sig av sina erfarenheter av att vara ett 
stöd vid mottagandet av nyanlända elever 
med funktionsnedsättning. 

Filmerna handlar om att möta dessa elever 
utifrån ett psykologiskt, språkligt och medi- 
cinskt perspektiv. Filmerna kan användas 
som inspiration för dig som möter nyanlän-
da barn och elever.

www.spsm.se/nyanlanda-elevhalsa

Många barn och vuxna kommer till Sverige med anledning av kriget  
i Ukraina. Förskolor och skolor tar nu emot barn och elever därifrån. 
Vad är då viktigt att tänka på?

Sabina Islamovic har både erfarenhet av att ta emot elever 
som flytt och att själv fly från ett krig.



4 SPECIALPEDAGOGISKA SKOLMYNDIGHETEN             LIKA VÄRDE 3 • 2022   

mer av  
VÄRDE  
Redaktör

Karina Johansson
karina.johansson@spsm.se

Educational inclusion for students with  
neurodevelopmental conditions 

Emma Leifler
Karolinska Institutet, 2022
Elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning betraktas 
fortfarande som ägare till sina problem och lärmiljön är inte 
heller tillräckligt anpassad, där särskilt den psykosociala 
domänen är försummad. Avhandlingen visar att det behövs 
mer omfattande kompetens rörande dessa elevers egenskaper 
och förutsättningar för att kunna skapa en inkluderande 
utbildning. För en likvärdig lärmiljö behövs en inkluderande 
specialdidaktik. 

Response to Intervention – en specialdidaktisk modell för att 
förebygga lässvårigheter: Från samlat forskningsläge till  
tillämpning i svensk skolkontext

Camilla Nilvius
Linnéuniversitetet, 2022
Avhandlingen undersöker hur Response to Intervention (RTI) 
kan fungera för att arbeta förebyggande med lässvårigheter 
genom ett systematiskt och organiserat arbetssätt. Resultaten 
visar att RTI som modell ger goda resultat både för tidig 
upptäckt och för att förebygga svårigheter med ordavkod-
ning och läsförståelse. 

Att få tillträde till lärprocesser: professionell utveckling för lära-
re som undervisar elever med intellektuell funktionsnedsättning 
och autism i grundsärskolan

Kamilla Klefbeck
Malmö universitet, 2022
Avhandlingen syftar till att bidra till kunskap om hur lärare 
kan utveckla sin praktik för att möjliggöra för elever med 
intellektuell funktionsnedsättning och autism att bli mer 
delaktiga i sin utbildning. Pragmatism, situerat lärande och 
variationsteori är vägledande. Lesson study där lärare vänder 
på perspektiven och fokuserar på undervisningsmetoder  
istället för på elevers tillkortakommanden rekommenderas. 

Nya avhandlingar
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Om regeländringar i skolan
På Skolverkets webbplats finns information om de regeländringar som 
kom vid halvårsskiftet som ändrade läro- och kursplaner samt nya regler 
för betygssättning. Där finns även fördjupad information om de reviderade 
allmänna råden och den nya publikationen ”Kommentarer till Skolverkets 
allmänna råd för extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram”.

www.skolverket.se 

Bolibompadraken  
möter barn med NPF
I höst kommer det nya barnprogrammet 
”Draken följer med" där Bolibompadraken 
träffar barn med neuropsykiatriska funk-
tionsnedsättningar, NPF. Serien syftar till att 
underlätta vardagen för barnet, syskonen 
och andra i familjen genom vardagliga 
händelser och med hjälp av bildstöd.

Hälsofrämjande utbildning
Hälsinglands Utbildningsförbund har, tillsammans med bland andra Högskolan 
i Gävle, utvecklat en hälsofrämjande utbildning för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning. Utbildningen kan leda till en certifiering som assisteran-
de personlig tränare, en Fitness Assistant. Det är en yrkestitel enligt europa- 
standard satt av EuropeActive. Fitness Assistant är ett treårigt utvecklings- 
projekt med stöd från Allmänna Arvsfonden. 

www.hufb.se/fitnessassistant 
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Att hälsa är hälsa
Hej. Litet bland orden men stort på jorden. Johan Asp-
lund, framliden professor i sociologi såg hälsandet som 
den mänskliga gemenskapens minsta byggsten. Ett enkelt 
hej innebär ritualer och maktutövning. Att sluta eller väg-
ra hälsa på någon är svårt och Asplund beskriver det som 
utövande av mikromakt. Maktforskningen beskriver  
liknande maktutövande som en härskarteknik i form av 
osynliggörande. Uteblivet hälsande gör ont. Hälsandet är 
en bekräftelse på att man finns.

Kunskapen om relationers betydelse för utveckling,  
lärande och hälsa är idag omfattande. Filosofen Martin 
Buber tänkte att det centrala i människors liv är det äkta 
mötet, relationen jag–du. Skolan bekräftar lärandet genom 
betyg och bedömning och system för detta debatteras  
flitigt. Men diskuterar vi betydelsen av hälsningsceremo-
nier för hälsan, att det är byggstenen för att upprätta och 
upprätthålla en jag–du-relation?

Förskolan har ofta dubbla hälsningsceremonier, i hallen 
för det enskilda barnet och vid samlingen för barnet i  
relation till de andra. Lärare vet att för att skapa lugn, 
trygghet och arbetsro i klassrummet är struktur och ruti-
ner viktiga men de vet också att alla elever behöver känna 
sig sedda och uppmärksammade under skoldagen.  
Ett exempel är läraren som ändrade sin hälsningsritual 
med att stå vid dörren och hälsa på varje elev. Hen upp-
täckte att något barn inte var bekväm med att ta i hand. 
Numera hälsar de i en samlingsring i klassrummet där 
elever och vuxna, kan möta och säga god morgon också 
till varandra. 

Sociala medier har också ”hälsningsceremonier” i form 
av vänförfrågan, likes och delningar. Några gymnasie- 
elever säger i en intervju att sociala medier kan få folk att 
känna sig utanför. De följer med på allt som sker och om 
man är den som inte får vara med så blir man ensam.  
Det kan påverka hälsan. Motsatsen finns också, att sociala 
medier är det enda stället man blir hejad på. Hälsans  
mysterium är inte löst. Men det är hälsosamt att hälsa. 
Hej då!

Häng säkert på nätet
Att få kunskap om hur man ska agera på internet och vem det 
går att lita på är viktigt för att kunna känna sig delaktig i samhäl-
let. I boken ”Livet på internet – surfa säkert och hitta rätt” 
har forskarna Emma Sorbring, Lotta 
Löfgren-Mårtenson och Martin Molin 
pratat med ungdomar och unga vuxna 
med intellektuell funktionsnedsättning, 
IF, om deras upplevelser om allt från 
sociala medier och spel till mobbning och 
källkritik. Boken ger unga med IF infor-
mation, tips och råd om hur de kan tänka 
för att känna sig trygga på nätet.  

www.ll-forlaget.se  

KRÖNIKA

Utvecklingssamordnare

Tone Engen
tone.engen@spsm.se
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Podd om livet med  
funktionsnedsättning
I podden ”Funka olika” får du lyssna till gäster som har någon form av 
funktionsnedsättning, deras anhöriga och experter inom olika områden. 
Samtalen tar upp hur det är att leva med funktionsnedsättning ur olika 
vinklar och ger tips som kan underlätta tillvaron. Avsnitten berör till  
exempel kommunikativt och kognitivt 
stöd, lek och samspel, skolfrånvaro och 
att vara ung med rörelsenedsättning. 

”Funka olika” publiceras av Habilitering 
och hälsa, Region Stockholm och finns 
tillgänglig via de appar där du kan lyssna 
på poddar.  

www.habilitering.se 

Praktiknära forskning – antologi 
Även om Sverige, Finland och Norge har olika skolsystem finns likartade 
nationella mål om en förskola och skola för alla, även för barn och elever 
i behov av extra stöd. Antologin ”Praktiknära pedagogisk forskning i det 
lärande nordiska nätverket Gemensam-
ma Vägar” vänder sig till både lärare och 
forskare. Kapitlen är bland annat inriktade på 
nya undervisningssätt, forskningsbaserade 
interventioner, digital teknik och kunskap om 
lärmiljöers betydelse. Syftet med antologin är 
att inspirera till att utveckla samarbete mellan 
skola och akademi.

Ladda ned antologin från Umeå universitets 
webbplats, på sidan för pedagogiska rappor-
ter från Pedagogiska institutionen. 

www.umu.se 
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Utvecklande elevhälsoarbete

Elevhälsoarbetet är komplext. För att utveckla det  
behövs olika professioners perspektiv. Det krävs också 
mod att kritiskt vända blicken mot sitt eget arbete. 
Läs om hur två skolor och en kommun lagt grunden  
för ett mer långsiktigt hållbart elevhälsoarbete.

Elevhälsa hela skoldagen
Att involvera hela skolan och varje del av skoldagen i elevhälsoarbetet 
är något Stentägtskolan i Söderhamn strävar efter. Genom att satsa på 
rastaktiviteter upplever de att eleverna känner sig tryggare i skolan. 

Varje år genomför skolan trivselenkäter där eleverna bland annat får vara delaktiga och tycka till om rasterna. 

Nu finns fler vuxna ute och är utspridda på ett tydligare sätt efter att eleverna efterfrågat det. 
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Klockan är strax efter nio och första rasten 
ska snart börja. Tony Ismail, som är fritids-
pedagog och arbetar med skolans rastaktivi-
teter, rullar ut fritidsvagnen från den stora 
boden på skolgården. Snart kommer gården 
fyllas av barn som är nyfikna på vad som 
händer på rasten just idag. Här är elevhäl-
san i fokus även på rasten. 

För några år sedan flyttade Stentägtskolan 
in i nya lokaler och passade då på att satsa 
ordentligt på att göra lärmiljöerna tillgängli-
ga för alla elever. Tack vare en drivande 
rektor med en vision om hur elevhälso- 

arbetet skulle genomsyra hela skolan, börja-
de samtidigt arbetet med att utveckla elev-
hälsan. 

– Ett första steg var att vi inom elevhäl-
soteamet fick gå en kurs hos SPSM om att 
höja elevhälsokompetensen på skolan.  
Kursen har stöttat oss i hur vi ska tänka, hur 
vi skapar en elevhälsoplan och mål framåt 
och hur vi får med oss hela skolan, berättar  
Marie-Louise Nygren, speciallärare. 

Mycket har hänt sedan kursen startade och 
arbetet inom teamet har gått till att arbeta 
förebyggande och hälsofrämjande istället 
för åtgärdande, precis som det ska vara.  
De har infört drop in-tider där skolans  
personal kan komma och bolla en fråga 
eller en händelse, allt för att det ska bli så 
bra som möjligt för eleverna. 

– Det viktigaste är nog hur vi fått med 
alla andra på skolan i vårt sätt att tänka. 
Klasskonferenserna har numer också ett 
främjande tänk och vi i elevhälsoteamet 

bidrar genom att hjälpa till att ändra fokus 
från individnivå till gruppnivå, mer upp- 
följande och framåtblickande, fortsätter  
Marie-Louise. 

Att tänka elevhälsa under hela skoldagen 
har varit viktigt på skolan. Att öka trygg- 
heten på rasterna och få till rörelseglädje  
var målet när Tony fick i uppdrag att till-
sammans med en kollega utveckla skolans 
rastaktiviteter.

– Vi ville få till en bra rastkultur och strä-
var efter att nå dem som är minst aktiva, de 
som kanske blir lite bortglömda på rasten. 

TEMA Utvecklande elevhälsoarbete

Kön av barn ringlar sig lång utanför boden med lekredskap. Att få till rörelseglädje 

var ett av målen med satsningen på att utveckla rastaktiviteterna. 

Skolan upplever att eleverna gillar rasterna  

mer nu och känner sig tryggare.

”Vi ville få till en bra rastkultur 
och strävar efter att nå dem som 
är minst aktiva, de som kanske 
blir lite bortglömda på rasten.”

Marie-Louise och Tony arbetar tätt ihop med all  

personal med att fortsätta stärka skolans elevhälsa.  

Här med Carina Thurfjell, som är skolsköterska på 

skolan.
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TEMA Utvecklande elevhälsoarbete

Kurs för elev- 
hälsoteam
Stentägtskolan, Rågsveds skola och 
Gällivare kommun, som du kan läsa om 
i tidningen, har alla deltagit i kursen 
”Att höja skolans elevhälsokompe-
tens – ett processarbete för likvärdig 
utbildning” som arrangeras SPSM.  
Det är en nätbaserad kurs som erbjuder 
en struktur för utveckling av ett mer 
förebyggande och hälsofrämjande  
arbetssätt i hela skolan. Intresse- 

anmälan till nästa kurs öppnar i januari.

www.spsm.se/elevhalsokurs 

Forskningsstöd 
för utveckling
Skrifterna ”Elevhälsoarbete under  
utveckling - en antologi” och 
”Samordning för ett hållbart elevhälso- 
arbete” ger stöd i elevhälsoarbetet.  
I den första beskriver fyra forskare hur 
skolan kan arbeta med elevhälsans 
uppdrag. Den andra beskriver en 
modell för samordning av elevhälso- 
arbetet och en modell för utveckling av 

elevhälsoteam.

www.spsm.se/webbutiken 

Elevhälsoarbete under utveckling 

– en antologi

FoU skriftserie nr 8, 2018

Redaktör

Cecilia Löfberg

Samordning för ett hållbart elevhälsoarbete

Författare
Ingrid Hylander 
Pia Skott 

FoU skriftserie nr 10/2020

Eleverna ska känna att rasten är kul och 
något som ger dem värde. I leken ska alla 
vara lika, säger Tony.

Under varje rast finns uppstyrda aktiviteter 
och eller någon personal som leder leken.  
På skolgården finns också en stor bod med 
lekmaterial och den populära rastvagnen 
förser barnen med nya, spännande saker att 
leka med. I boden är det eleverna själva som 
håller ordning och sköter utlåning av  
material via ett bokningssystem som skolan  
själva har utvecklat. Eleverna får också vara 
med och påverka utbudet så att det möter 
deras behov.

Pedagogerna märker att rastaktiviteterna 
bidrar till en bättre lärmiljö även i klassrum-
men, där det numer är ett annat lugn och 
färre konflikter efter rasterna.

– Vi upplever att barnen gillar rasten mer 
nu och känner sig tryggare än tidigare, det 
har vi också sett i våra trivselenkäter. Sedan 
finns det alltid mer vi kan göra. Vi planerar 
exempelvis att bjuda in fler fritidsföreningar 
för att eleverna även efter skolan ska ha 
något att göra, och att dra igång vår skol- 
idrottsförening, berättar Tony. 

De positiva effekterna av att satsa extra på 
elevhälsoarbetet i hela skolan är många 
tycker Marie-Louise. Hon betonar samsyn, 
bättre struktur och att se och ta vara på  
barnens styrkor. 

– Alla i skolan är verkligen med i detta 
sätt att tänka och det ger en trygghet hos 
barnen också. Det finns alltid vuxna där för 

dem om något händer och vi i personalen lär 
av varandra och hjälper varandra att bli 
bättre, säger Marie-Louise. 

Några framgångsfaktorer i arbetet tror 
Tony och Marie-Louise är att de haft en 
ledning med en tydlig vision, som satt flera 
mindre delmål som är möjliga att nå. Detta 
istället för att ta i för mycket i målsättningen 
och tro att det går fortare än det gör, och bli 
besviken.

– Detta är något som tar tid, som är en 
process och inget färdigt paket. Vi tycker att 
man ska glädjas över alla små steg och  
bygga vidare på dem. Sedan att få med alla i 
arbetet, det tror vi på, avslutar Marie-Louise. 

TEXT: Emelie Hedberg

FOTO: Mats Åstrand

I boden är det eleverna själva som håller ordning  

och sköter utlåning av material. De är också med  

och påverkar utbudet så att det möter deras behov.

Stöd och  
inspiration
På SPSM:s webbplats finns information 
om och inspiration för elevhälso- 
arbetet. Ta del av filmade föreläsningar, 
webbinarier och samtal, poddavsnitt, 
ett stödmaterial för utveckling och tips 
på vidare läsning.

www.spsm.se/elevhalsa

Under varje rast finns uppstyrda aktiviteter och eller någon personal som leder leken.  

Pedagogerna märker att rastaktiviteterna bidrar till mer lugn och ro i klassrummen.
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TEMA Utvecklande elevhälsoarbete

Satsning på elevhälsa 
förändrade klimatet i skolorna 
I fyra år har Gällivare kommun 
utvecklat ett mer främjande 
och förebyggande elevhälso- 
arbete. Satsningen påverkar 
både skolornas specifika  
utvecklingsområden och det 
kommunövergripande  
kvalitetsarbetet.

Behovet av att utveckla elevhälsoarbe-
tet identifierades när fyra av nio skolor i 
kommunen deltog i Skolverkets ”Samver-
kan för bästa skola”. Men redan innan 
fanns en vilja att gå från åtgärdande till 
mer förebyggande insatser. De senaste årens 
utvecklingsarbete har pågått på alla nivåer 
och elevhälsofrågorna finns numera i utbild-
ningsförvaltningens årshjul i syfte att stödja 
och styra mot en mer likvärdig skola. 

– För oss är det viktigt att kunskapen 
om systematiskt elevhälsoarbete finns i hela 
verksamheten. Det blir också tydligt för 
rektorerna genom att vi har med tema elev-
hälsoarbete i det systematiska kvalitetsarbe-
tet i fyra samtal per år mellan rektorer och 
förvaltning, säger Eva Martinsson, skolchef 
i Gällivare kommun.

Elevhälsoarbetets betydelse har blivit 
tydligare både för rektorer och lärare. Alla 
har mer kunskap och förståelse för att hälsa 
och lärande är varandras förutsättningar. 
Lärarna känner också till rutinerna för sam-
verkan med elevhälsan om det behövs stöd.

– På vår skola syns det förebyggande och 
hälsofrämjande arbetet genom att vi har 
ändrat vårt bemötande och i våra relationer. 
Vi lägger inte problemet på eleven. När det 
är något som inte stämmer i gruppen har vi 
som arbetar i skolan fokus på att ta ansvar 
för lärmiljön och att skapa trygghet genom 
att visa ledarskap. Vid terminsstart börjar 
vi med att stärka gruppen och jobba med 
relationer för att bygga den hälsofrämjande 
grunden tillsammans med eleverna, berättar 
Marika Korpi-Frisk, rektor på Tallbacka-
skolan.

Utvecklingsprocessen planerades tillsam-
mans med två rådgivare från SPSM. Den 
involverade förvaltningsstaben, personal i 
central och lokal elevhälsa samt rektorer 
i grundskola och gymnasium. Alla har 
gått kursen ”Att höja skolans elevhälso-
komptens”. Läsåret 2020 till 2021 deltog 
Tallbackaskolans elevhälso-team. Övriga 
rektorer och förvaltningsstaben avslutade 
kursen i juni i år. 

– Kursdeltagandet och andra forum där 
vi mött varandra för att prata om utveck-
ling har varit centrala. Rektorerna som 
gått kursen tillsammans har kunnat dela 
erfarenheter och stötta varandra. Våra olika 
roller har också blivit tydligare för oss och 
vi har en större samsyn i elevhälsofrågorna, 
berättar Birgitta Hurtig Landström, chef för 
den centrala elevhälsan.

Den centrala elevhälsan bidrar med 
råd och stöd till den lokala elevhälsan och 

arbetslag i skolorna. I ansvaret ingår att ta 
fram övergripande stödstrukturer, till exem-
pel gemensamma stöddokument för pedago-
gisk kartläggning, studiero, skolfrånvaro  
samt kränkning och diskriminering som 
skolorna kan använda. 

– Elevhälsopersonal ute på skolorna 
jobbar mycket med att skapa relationer. 
På en skola är elevhälsan med på morgon-
promenad och på flera skolor deltar de i 
friluftsdagar. Det är ett sätt att bli en del i 
helheten samtidigt som eleverna får fler vux-
na att prata med. På samtliga skolor jobbar 
kurator och skolsköterska tillsammans med 
”Stopp min kropp” i elevgrupper på lågsta-
diet, berättar Birgitta.

Nu höst har alla skolor i Gällivare 
en elevhälsoplan som stöd i det fortsatta 
arbetet.

TEXT: Malou Nordlöf Ekström
FOTO: Mikael Martinsson

Marika Korpi Frisk, Eva Martinsson och Birgitta Hurtig Landström ser ett värde i att alla, från förvaltning 
till klassrum är involverade i utvecklingen av elevhälsoarbetet i Gällivare kommun.
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TEMA Utvecklande elevhälsoarbete

På väg mot ett mer 
förebyggande och 
hälsofrämjande arbete

Lars, Misan och Ylva ser fördelar med att elevhälsoteamet på skolan arbetar nära verksamheten. 

Då kan de också passa på att jobba med enskilda elever och iaktta vad som händer i verksamheten.

Elevhälsoteamet på Rågsveds skola hade länge försökt arbeta  
mer hälsofrämjande och förebyggande, men inte fått till det.  
Efter att ha satsat på en processinriktad kurs har de genomfört  
flera förändringar som lett till positiva effekter.
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Rågsveds skola har cirka 280 elever som går i grundskolan eller 
grundsärskolan. Förra läsåret deltog skolans elevhälsoteam, EHT, i 
en kurs för att utveckla sitt arbete.

– Att gå kursen har varit som en berg- och dalbana. Vi har haft 
många diskussioner om ”Vad menar ni” och ”Vad menar jag” som 
till slut blivit ”Ah, nu förstår vi varandra”, säger biträdande rektor 
Göran Christersson Mahlin.

En del i utvecklingsarbetet har varit att tydliggöra hur de olika 
professionerna inom EHT överlappar varandra och vad som 
särskiljer dem. 

– Vi har också fått ett gemensamt språk och gemensam syn på 
vad vi gör, hur vi gör och hur vi kan samarbeta säger speciallära-
ren Lars Martinsson.

– Vi har fått igång ett teamarbete. Det är inte bara ”jag” som 
tänker, utan ”vi”. Det har tagit ett år att komma dit, säger Göran.

Under året har de prövat olika sätt att sprida teamets kompe-
tens, till exempel genom föreläsning och studiecirkel.

– Vi behöver förändra tankemönstret hos hela personalen för 
att inte hamna i att bara arbeta åtgärdande, säger Lars.

Istället för klasskonferenser en gång per termin, där de gick 
igenom varje elev, har de nu undervisningskonferenser, där lärare 
kan ta upp problem och utmaningar.

– Det kändes som att det var jag som ägde mötet. För mitt pe-
dagogiska team ledde mötet till att vi fick handledning var tredje 
vecka. Det har varit jättebra. Tidigare kunde vi pröva något, men 
så kom annat emellan och vi glömde bort det. Nu hjälper hand-
ledaren oss att fortsätta så att det blir en utveckling, säger Misan 
Berge, lärare i grundsärskolan.
En ny elevhälsoplan beskriver bland annat vem som är ansvarig 
för vad, vilka möten som finns och hur man kontaktar EHT. För 
att alla i teamet ska ta emot ärenden på samma sätt och för att de 
ska få den information de behöver, har de tagit fram ett formulär. 
Det fyller de i tillsammans med den som vill lämna in ett ärende 
till EHT.

– Vi får en likvärdighet i ärendena. Formuläret hjälper också 
till att komma bort ifrån synsättet att det är eleven som är proble-
met, säger Ylva Bergh, arbetsterapeut.

Nästa steg är att regelbundet bjuda in berörda lärare till öppna 
EHT-möten för att diskutera olika ärenden. Då får lärarna delta i 
diskussionerna i teamet och målet är att det ska finnas en plan när 
ett möte är slut.

Även om utvecklingsarbetet inte är färdigt kan skolan redan se 
effekter av det.

– Jag ser stor skillnad i hur lärare pratar och får oftare frågor 
om vad vi behöver förändra. Jag märker också att andra resurser 
efterfrågas, inte bara att jag som speciallärare ska ta hand om 
elever som läraren upplever som problem, säger Lars.

– Tidigare pågick en del inflammerade diskussioner i personal-
rummet om resursfördelning. Men sedan i våras har jag inte hört 
något alls om det. Det är nog också en effekt, säger Misan.

TEXT: Sara Hamrén Håkansson
FOTO: Mikael Sjöberg 

TEMA Utvecklande elevhälsoarbete

Råd från SPSM

En förutsättning för ett förebyggande och hälsofrämjan-
de elevhälsoarbete är att olika professioner arbetar till-
sammans. Hur får man till det? Erica Sjöberg, rådgivare 
inom SPSM, ger några råd.

Ericas första råd handlar om att se över hur skolan har or-
ganiserat för att arbeta tillsammans.
– Det handlar om att utveckla planer och möten som stödjer 
ett tillsammansarbete men även strukturer för vad mötena 
ska innehålla. Det innebär att arbeta fram former för en 
hälsofrämjande samtalskultur där alla kommer till tals. 

Erica betonar vikten av att 
få till ett interprofessionellt  
lärande både inom elevhäl-
san men också mellan elev-
hälsan, lärare och övrig 
personal 
– Olika professioner behö-
ver tänka, lära och utveckla 
arbetet tillsammans. Elev-
hälsoarbete handlar ofta 
om komplexa frågor och då 
är det en fördel att involvera 
fler med olika perspektiv. Många skolor som satsar på 
utveckling av elevhälsoarbete uttrycker att det även påverkar 
personalens trivsel och arbetssituationen positivt.

Fördelen med att olika yrkesprofessioner arbetar tillsam-
mans är att det även bidrar till skolutveckling.
– Det behövs en bredare förståelse för hur man tillsammans 
och systematiskt kan utveckla skolans förebyggande och  
hälsofrämjande arbetssätt. När fokus i elevhälsoarbetet är 
att ligga steget före och undanröja hinder får också det  
åtgärdande arbetet en högre kvalitet.

Ericas sista råd är att ta del av det material SPSM har som 
stödjer utveckling av skolans elevhälsoarbete.

TEXT: Sara Hamrén Håkansson 
FOTO: Privat 

www.spsm.se/elevhalsa

Tänk, lär och  
utveckla tillsammans

Erica Sjöberg, rådgivare på SPSM.
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NYTT FRÅN Specialpedagogiska skolmyndigheten   

Utveckla skolans elevhälsoarbete
7 oktober, om elevhälsoarbete under utveckling

23 november, samtalets betydelse

7 december, om ”Stödmaterial elevhälsa”

Tre webbinarer om hur skolor kan utveckla ett mer före-
byggande och hälsofrämjade arbetssätt. Det första vänder 
sig till skolhuvudmän, medan de två andra vänder sig till 
en bredare målgrupp.
Anmälan senast 3 oktober, 18 respektive 30 november

Att möta elever med selektiv mutism i 
förskola och skola  
6 oktober, årskurs 6–9 och gymnasieskolan

11 och 21 oktober, förskolan

13 och 20 oktober, förskoleklass till årskurs 5

Fem webbinarier som ger grundläggande kunskaper om 
selektiv mutism och dess pedagogiska konsekvenser i olika 
lärsituationer. Föreläsningar och erfarenhetsutbyte mellan 
deltagarna.
Anmälan senast 30 september samt 4, 6 respektive 14 oktober 

Att möta barn i samspelssvårigheter i förskolan 
20 oktober och 24 november

9 november och 8 december

Webbinarieserier för dig som upplever utmaningar i verk-
samheten och vill få grundläggande kunskaper i bemötan-
det av barn i samspelssvårigheter. Föreläsningar, erfaren-
hetsutbyte och en uppgift mellan tillfällena.
Anmälan senast 13 respektive 26 oktober

Rätten till kommunikation – omgivningens  
betydelse och möjlighet att göra skillnad 
20 och 25 oktober

Två webbinarier för dig som möter barn och elever i behov 
av kommunikativt stöd. Webbinariet utgår från barn-
rättsperspektivet och kopplar till styrdokument samt 
forskning. Föreläsning, film och gruppdiskussioner.
Anmälan senast 6 respektive 11 oktober

Kurser och konferenser

Mer om alla webbinarier, webbinarieserier 

och nätbaserade kurser finns på 

spsm.se/kurser

Dags att söka  
bidrag till projekt
Skolor och förskolor kan söka bidrag till projekt och analyser som 
syftar till ökad måluppfyllelse eller ökade kunskaper om olika peda- 
gogiska arbetssätt för barn och elever med funktionsnedsättning. 
Ansökan är öppen 1 september till 30 november 2022. Projekten 
kan vara max 12 månader och ska genomföras läsåret 2023 till 
2024.
www.spsm.se/bidrag-utvecklingsprojekt 

Lärande hos barn och  
elever med synnedsättning
Vilken lärmiljö är bäst för barn och elever med synnedsättning  
eller blindhet? Nu finns en systematisk forskningsöversikt med 
fokus på just det. Kort sammanfattat visar forskningen att det är 
viktigt att eleven är delaktig i undervisningen och i kamratgrup-
pen. För att lyckas med det krävs att lärare har förståelse för  
synnedsättningens konsekvenser och kunskap om hur undervis-
ningen kan tillgängliggöras och anpassas. För att lyckas med sitt 
uppdrag behöver lärare omges av en stöttande organisation.
Forskningsöversikten heter ”Att främja delaktighet och lärande 
hos barn och elever med synnedsättning”. Ladda ner den från 
SPSM:s webbutik.
www.spsm.se/webbutiken
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KRÖNIKA
Verksamhetsansvarig  
för rättighetsfrågor

Pia Persson
pia.persson@spsm.se

Småskalighet 
eller stordrift?
Den lilla byskolan där mina barn gick från förskoleklass till 
årskurs 6 är stängd sedan ett antal år. Det blev för få elever i 
varje årskull för att skolan skulle kunna hålla en god kvali-
tet, vilket säkert stämmer. Om det bara är två till tre elever i 
varje kull blir det sociala utbytet begränsat och lärarresur-
serna som genereras av antal elever blir för snäva för att det 
ska räcka till behöriga lärare i alla ämnen. När skolan stäng-
de fick eleverna på landsbygden åka till andra, lite större 
skolor i kommunen och det blev bra för eleverna. 

Idag har trenden blivit att bygga resurseffektiva skolor. Det 
finns skolor som är till för 1000 elever. Det underlättar så 
klart när det gäller att få behöriga lärare, skapandet av lärar-
team med olika kompetenser och så finns större möjligheter 
för lärare att täcka upp för varandra. Men vet vi att de stora 
skolorna är bra för eleverna?

Jag har mött flera elever som har svårt att orientera sig och 
att hitta till olika delar av en stor skolbyggnad. Det finns 
elever som har behov av mindre sammanhang och få perso-
ner omkring sig. Det blir då viktigt att se till att skapa ett 
litet sammanhang på den stora skolan, vilket kan vara  
möjligt. Att få möjlighet att skapa goda relationer både barn 
emellan och mellan vuxna och barn är central för att skolan 
ska bidra till trygghet och lärande för alla och särskilt viktigt 
för dem som är mest sårbara. 

Men jag undrar: Hur kommer det sig att vi bygger så stora 
skolor numera? Vad säger vetenskapen om stora  
skolor? Vad säger lärare och elever på dessa stora skolor?

Argumenten för att stänga de små skolorna var att skolan 
inte höll en god kvalitet. Nu när det byggs enorma skolor för 
ett stort antal elever behöver vi vara vaksamma så att den 
goda kvaliteten blir möjlig. Vi får akta oss så att vi inte är på 
väg mot en stordrift av kunskapsproduktion. Skolan är till 
för barn och unga. Därför ska vi ha lärande, utveckling och 
barnets bästa i fokus när vi skapar nya skolor.

Nya läromedel
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Podden Lika värde

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Lika=lika, memory
Ett digitalt memoryspel som hjälper till att träna begrepp och 
utveckla ordförrådet inom områdena djur, växter, antal och 
lägesord. Begreppen kan visas som bilder, ord, ritade tecken 
eller teckenspråk som alternativ 
och kompletterande kommunika-
tion. Spelet går att spela själv, i 
par eller i grupp, på liten eller stor 
skärm.
Målgrupp: elever i grundsärskola, 

men kan även användas i andra 

skolformer.

Nyfikna fingrar
I det här webbaserade läromedlet får bli-
vande punktskriftsläsare på ett lekfullt sätt 
öva sina taktila färdigheter och lära sig att 
hantera punktskriftsskärmen.
Målgrupp: elever med blindhet eller synned-

sättning i förskoleklass eller lågstadiet.

spsm.se/webbutiken

Vill du ha koll på vad som är aktuellt inom specialpedagogik och 
skola, nya läromedel eller specialpedagogisk forskning och praktik 
i Europa? Prenumerera då på något av Specialpedagogiska skol-
myndighetens nyhetsbrev.
www.spsm.se/nyhetsbrev  

Om synnedsättning
Avsnitt 75 och 76 av podden Lika värde handlar om synnedsättning. 
Det ena handlar om att främja delaktighet och lärande och utgår 
från SPSM:s forskningsöversikt om just 
detta. Det andra handlar om att vara elev 
med synnedsättning. I det medverkar en 
före detta elev, numera universitetsstu-
dent, som har en synnedsättning.

Om selektiv mutism
I tre avsnitt har podden Lika värde haft 
besök av gäster som har lång erfarenhet 
och god kunskap om vad ångestdiagnosen selektiv mutism är och 
vad den innebär för barn och elever. I samtalen presenteras strate-
gier för dig som arbetar i förskola eller skola, för att kunna möta 
dessa barn och elever.  
Lyssna på avsnitt 77, 78 och 79.
www.spsm.se/podd
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FORSKNING i tiden

Forskarporträttet
Pia Skott NAMN

Universitetslektor, utbildningschef vid  
rektorsprogrammet, Stockholms universitet.

TITEL

Skriver just nu på en rapport som syftar till 
att bli en tredje om elevhälsa, denna gång 
med fokus på huvudmannen, i samarbete 
med SPSM. 

AKTUELL 
MED

Det menar forskaren Pia Skott som just nu 
är i samarbete med Specialpedagogiska 
skolmyndigheten, SPSM, kring en studie om 
elevhälsoarbete ur ett huvudmannaperspek-
tiv. Samtidigt bedriver Pia även forskning 
om hälsofrämjande skolutveckling och 
hälsofrämjande bedömning.

– Jag har forskat i över tjugo år, under 
många av dessa har jag forskat om ledning, 
styrning och ledarskap. Det är under de 
senaste fem åren, och i samarbete med 
SPSM, som det har blivit mer utifrån att 
leda elevhälsoarbete. Arbetet känns mycket 
meningsfullt, jag känner att min forskning 
tillsammans med andras arbete gör praktisk 
nytta, vilket är en stark drivkraft. 

Samarbetet med SPSM startade genom att 
Pia tillsammans med tre andra forskare 
skuggade den elevhälsokurs som SPSM ger 

till rektorer och elevhälsopersonal. Därefter 
följde Pia tillsammans med Ingrid Hylander 
upp de skolor som utmärkte sig som särskilt 
framgångsrika i sitt elevhälsoarbete i en 
andra studie. Det de märkte då var främst 
att den stora skillnaden handlar om rektors 

förändringsresa. När rektor betraktar och 
förstår elevhälsoarbete som en del av kärn- 
verksamheten istället för som en stödverk-
samhet till undervisningen, då börjar en 
positiva saker att hända.

– Om rektor gör en synvända och inte 
ser elevhälsoarbetet som något som man tar 
till när det har gått fel, utan istället ser att 

”vi elevhälsar” hela tiden i ett görande och 
ett lagarbete, då blir det ett helt annat 
perspektiv. 

För att nå dit behöver rektor ta ett fast 
grepp, leda arbetet och hålla fokus på 
elevhälsoarbetet och koppla det till alla 
aktiviteter på skolan. När rektor genom eget 
och distribuerat ledarskap utvecklar 
elevhälsoteamet och när elevhälsopersona-
len kopplas ihop med den pedagogiska 
personalen i det dagliga arbetet då börjar 
det hända någonting med verksamheten.  
Ett framgångsrikt elevhälsoarbete är ett 
synkroniserat lagarbete – ett multiprofessio-
nellt arbete – som är någonting utöver att 
vara olika grupper av enskilda professioner. 

– Istället för att enskilda medarbetare 
blir överbelastade av att ständigt springa på 
bollar och släcka bränder behövs strukturer 
för vem som ska göra vad, och när. Det 

Framgångsrikt 
elevhälsoarbete är ett 
lagarbete för hela skolan
Elevhälsa är inte ett substantiv, det är ett görande. I en välfungerande skola 
elevhälsar alla hela tiden i skolans alla miljöer och med alla nivåer sammankopp-
lade. Ska vi kunna nå en hälsofrämjande skola för alla barn och elever så behövs 
även en hälsosam arbetsplats för alla som arbetar inom skolan. Det hör ihop. 
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” 'Vi elevhälsar' hela  
tiden i ett görande  
och ett lagarbete.”
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spelar ingen roll hur duktiga individuella 
positioner vi har i skolan, för att kunna 
göra ett lagarbete måste dessa positioner 
bindas samman. Och här behöver alla 
personalgrupper finnas med på tåget: 
skolledning, lärare, elevassistenter, vaktmäs-
tare, måltidspersonal, fritidspersonal och så 
vidare. På så sätt blir det möjligt att 
utveckla ett främjande och förebyggande 
arbete och att kunna erbjuda mer. 

Det handlar om att få alla aktiviteter, 
oavsett vad de handlar om, sammankoppla-
de till att främja elevers hälsa och lärande.  
I det ingår kunskapsuppdraget men också 
värdeuppdraget, trygghetsarbetet och 
jämställdhetsarbetet. I en sådan samman-
koppling behöver även förvaltningsnivån 
och andra sektorer finnas med. 

– Det finns bra och välformulerade 
styrdokument på plats, men vi behöver 
fundera över hur processerna ska se ut för 
att levandegörande dem. Det är komplext, 
allt görande måste hänga ihop. Var och en 
kan inte förändra världen lokalt utan här 
behöver huvudmannanivån också vara 

sammankopplad. Även andra sektorer 
behöver finnas med i denna samverkan 
såsom exempelvis BUP, habilitering och 
socialtjänst. Om alla vet vad som ska göras i 
denna komplexitet så hänger kedjorna ihop. 

När det kommer till styrdokumenten så 
varnar Pia för att hon idag ser att de tolkas 
på ett sätt som gör att skolan riskerar att bli 
en plats som skapar psykisk ohälsa. Många 
unga vittnar om en hög skolstress, de går 
inte skolan för att lära, de går där för att få 
ett resultat via betyg vilket påverkar den 
psykiska hälsan. 

– Jag ser det som angeläget att börja 
fundera över om skolan, med de allra bästa 
ambitioner som förgrund, har blivit för 
upptagen av resultat och prestationer. För 
många elever upplevs skolan främst handla 
om att ständigt prestera, bedömas och 
betygsättas – inte om lärande och att få 
kunskaper. 

Det behövs mer samordning mellan olika 
systemnivåer för att förstå hur görandet av 
styrdokumentens intentioner ska kunna 
iscensättas på ett likvärdigt och hälsofräm-

jande sätt för alla elever. Och i Pias nästa 
skrift om elevhälsoarbete står kunskaper om 
huvudmannens roll i fokus. 

– Vi behöver mer kunskap om hur vi 
binder ihop hela kedjan från huvudmannens 
roll ända ned till elevens situation i klass-
rummet. Här behöver alla aktörer som finns 
på olika arenor samarbeta. Där ser jag 
exempelvis att SPSM som myndighet är en 
viktig aktör som systematiskt samlar och 
lyfter fram skolors erfarenheter på ett sätt 
som jag som forskare inte kan göra på egen 
hand. 

Text: Karina Johansson

Illustration: Michael Schneider  

Publikationer om elevhälsoarbete

Rapporten om huvudmannens roll i elev- 
hälsoarbetet presenteras under hösten.  
En skrift planeras till våren. Du kan ladda  
ned de två tidigare skrifterna ”Elevhälsoar-
bete under utveckling” och ”Samordning 
för ett hållbart elevhälsoarbete” via SPSM:s 
webbutik. 

www.spsm.se/webbutiken
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Nytt studiepaket om undervisning  
för elever som läser ämnesområden
I ”Studiepaket ämnesområden” får du kunskap om hur du kan ge elever 

med intellektuell funktionsnedsättning förutsättningar att utvecklas så 

långt som möjligt. 

Innehållet är anpassat för kollegialt lärande för lärare och annan 

personal i grundsärskolan, gymnasiesärskolan och komvux som  

särskild utbildning. Det berör även dig som är rektor eller  

arbetar på övergripande nivå.

www.spsm.se/studiepaket-amnesomraden

Snart startar kvalitetsdialoger  
med skolhuvudmän!
Med start denna höst erbjuder SPSM och Skolverket  

skolhuvudmän återkommande kvalitetsdialoger.

Syftet med dialogerna är att underlätta huvudmännens planering, 

analys, uppföljning och utveckling. Första året kommer 600  

skolhuvudmän att få erbjudandet. Samtliga huvudmän kommer att 

erbjudas kvalitetsdialog inom tre år. Läs mer om hur en kvalitetsdialog 

går till och hur den kan vara ett stöd till dig som huvudman.

www.spsm.se/kvalitetsdialoger


