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Sammanfattning 
Genom att belysa området elevhälsa kan kunskaper om och förståelse för hur lärare upplever samarbetet med 
elevhälsan skapas. En undersökning kan ge ökad kunskap kring lärares arbetsvillkor och elevers möjlighet till 
likvärdig skolgång. Syftet med den här studien är att undersöka hur lärare upplever tillgängligheten till och samarbete 
med elevhälsan. Studien har utifrån ett socialt representationsperspektiv tillsammans med ett socialt 
identitetsperspektiv analyserat lärares uppfattningar kring samarbete med elevhälsan. Samarbetet kan påverkas av 
egna uppfattningar, erfarenheter, grupptillhörighet och föreställningar kring den egna identiteten. Sociala 
representationer behandlar bland annat professionell etnocentricitet, det vill säga hur en yrkesgrupps värdesystem och 
kultursystem formar synen av ”den andre”. Datainsamlingsmetoden utgörs av en enkätstudie bestående av slutna 
frågor med öppna följdfrågor. I resultatet framkom att majoriteten av lärarna som deltog i enkätundersökningen 
uppfattade elevhälsan som tillgänglig men att det fanns brister i återkoppling och uppföljning. I de öppna svaren ges 
uttryck för brister i samarbetet vad gäller lösningsförslag eller arbetsmetoder som initieras av elevhälsan. Lärarna ger 
uttryck för att metoderna som elevhälsoteamen föreslår är för teoretiska och de efterfrågar mer praktiska 
tillvägagångsätt som går att applicera på deras (lärarnas) egen verksamhet. De flesta lärarna i enkätstudien upplever 
sig ha tillräckligt med kunskap och kompetens för att upptäcka och stödja elever i behov av särskilt stöd. Däremot ses 
undervisningsgruppens storlek som ett hinder för både upptäckt och stöttning. Sammanfattningsvis kan sägas att 
stödet som lärarna förväntar sig är hjälp i klassrummet i form av en extra pedagog eller professionellt stöd i att 
utforma och planera elevstödjande insatser. Diskussionen behandlar hur en yrkesgrupps sociala representation kan 
påverka samarbetet mellan individer i en grupp och i relation till andra. Det medför att negativa upplevelser av 
samverkan bidrar till dåliga erfarenheter som i sin tur påverkar den framtida interaktionen mellan olika individer och 
grupper. Om lärarna istället uppfattar elevhälsan som tillgänglig och samarbetet som fungerande kommer de istället 
att utveckla positiva föreställningar om elevhälsan vilket underlättar samarbete. Ett elevhälsoteam som fysiskt finns 
samlat på skolan kan tillsammans med positiva förväntningar från lärarna av ett samarbete bidra till att skapa en 
samsyn (common ground) för det hälsofrämjande elevhälsoarbetet. 
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1. Inledning  
 

En av de viktigaste uppgifterna i en lärares arbete är att hjälpa eleven att utveckla en 

medvetenhet kring sitt eget lärande. Det kan ses som och sammanfattas till att hjälpa eleven 

eller barnet att hitta sin inre ”skatt” eller som det uttrycks i Läroplanen där skolans uppgift ”är 

att låta varje enskild elev finna sin unika egenart” (Lgr11, s. 7). Men alla människor är unika 

och lär på olika sätt, de kan dessutom bära på erfarenheter eller upplevelser som kan försvåra 

inlärningen. Den enskilde läraren kan ha svårt att hitta ett fungerande sätt att bemöta eleven 

både socialt och kunskapsmässigt, och då är det viktigt att det finns tillgänglig hjälp i form av 

elevhälsa eller annan råd och stödverksamhet. 

 Alla skolor har enligt Skollagen (2010:800) skyldighet att erbjuda eleverna medicinska, 

psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska åtgärder vid behov. Samtliga av dessa 

insatser inryms i elevhälsan som utgörs av skolläkare, psykolog, skolsköterska, kurator samt 

personer med specialpedagogisk kompetens. Det finns med andra ord hjälp att tillgå, men hur 

tillgänglig är hjälpen och hur uppfattar läraren att samarbetet med elevhälsa fungerar? 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
	
Genom att belysa området elevhälsa kan kunskaper om och förståelse för hur lärare upplever 

samarbetet med elevhälsan skapas. En undersökning kan ge ökad kunskap kring lärares 

arbetsvillkor och elevers möjlighet till likvärdig skolgång. Syftet med den här studien är att 

undersöka hur lärare upplever tillgängligheten till och samarbete med elevhälsan och har 

mynnat ut i följande frågeställningar: 

• Hur tillgänglig är elevhälsan enligt lärarna? 

• Hur upplever lärarna samarbete med elevhälsan? 

• Vilka supportfunktioner efterfrågar lärarna? 

  



	

	 2	

1.2 Centrala begrepp  
	
Den här uppsatsen behandlar lärares uppfattning av samarbetet med elevhälsan och 

undersöker vad som påverkar samarbetet mellan de olika professionerna inom skolans 

verksamhet. Elevhälsan kan inkludera professioner som läkare, psykolog, kurator, 

sjuksköterska samt speciallärare och specialpedagog. Sammansättningen ska utgöra en helhet 

som arbetar förebyggande med hjälp av medicinska, psykologiska och psykosociala insatser 

riktade mot eleven (Skollagen, 2010: 800). Elevhälsan utgör därmed ett multiprofessionellt 

team eftersom den samlar olika professioner som i ett samarbete ska kunna verka för att 

främja hälsa och förebygga ohälsa (Hjörne & Säljö, 2013). Elevhälsan omnämns även som 

elevhälsoteam då arbetsuppgifterna i takt med välfärdssamhällets utveckling ändrat karaktär, 

menar Hjörne och Säljö (2013).  

 

Undernäring, vitaminbrist, tuberkulos och andra liknande tillstånd är inte längre 

dominerande problem i välfärdssamhället. Istället har olika typer av psykosociala, 

relationsmässiga och pedagogiska problem kommit i förgrunden (Hjörne & Säljö, 2013, 

s. 74). 

 

Elevhälsans uppdrag samt sammansättning av professioner inbjuder därmed till 

interprofessionell samverkan, det vill säga de olika professionerna ska kunna bredda 

kunskapen om en elevs behov och bidra med fler olika lösningsförslag (ibid.). Samverkan bör 

även ske med övrig skolpersonal och därför är det viktigt att samarbetet fungerar mellan 

lärare och elevhälsa för att ”åstadkomma en god miljö för lärande och främja en allmän 

utveckling hos eleven” (SOU 2000:19, s. 49).  

     Få eller inga skolor har hela uppsättningen av elevhälsopersonal tillgänglig på skolan och 

dessa team består oftast av ca fem till sex personer (Hjörne & Säljö, 2013). Rektor eller 

biträdande rektor agerar som ordförande under mötena och rektor är även den person som 

formellt fattar beslut (ibid.).  

 Multiprofessionella team i skolan existerar även utanför Sverige och då bland annat i USA 

där de kallas prereferral teams, prereferral intervention teams, teacher assistance team, 

student study team eller Child study team (Einarsson, 2011; Lane, Mahdavi & Borthwick-

Duffy, 2003). Gemensamt eller typiskt för dessa team är att de inkluderar representanter från 

den allmänna skolan, föräldrar, administratörer samt experter som speciallärare, 

skolpsykologer och kuratorer (Lane m.fl. 2003). 
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Dessa team har därmed en annan sammansättning och kan inte ses som direkta motsvarigheter 

till den svenska elevhälsan men de har ett liknande uppdrag och likartade avsikter då de 

arbetar med att hjälpa elever i behov av särskilt stöd och genom att bistå lärare i detta arbete 

(Einarsson, 2011; Lane m.fl. 2003).  

     Begreppet elever i behov särskilt stöd eller special educational needs (SEN) inkluderar 

elever med syn- och eller hörselnedsättning, fysiska funktionsnedsättningar samt sociala 

och/eller intellektuella svårigheter (Ho & Wong -Ratcliff, 2011). Till gruppen räknas även de 

som inte når kunskapsmålen eller riskerar att inte göra det.   

     Sedan 1994 vid Unesco’s1 världskonferens då Salamancadeklarationen upprättades har 

flera medlemsländer i FN (Förenta Nationerna) arbetat för inkludering.  

 

The Conference adopted the Salamanca Statement on Principles, Policy and Practice in 

Special Needs Education and a Framework for Action. These documents are informed by 

the principle of inclusion, by recognition of the need to work towards “schools for all” -

institutions, which include everybody, celebrate differences, support learning, and 

respond to individual needs. As such, they constitute an important contribution to the 

agenda for achieving Education for all and for making schools educationally more 

effective (Salamancadeklarationen1994, s.3). 

 

Inkluderingstanken bygger även på idén om “en skola för alla” där undervisningen ska 

utformas så att skolan är en plats “där alla barn har rätt till delaktighet i de gemensamma 

aktiviteterna” (Nilholm, 2006, s.7). En individualiserad undervisning kan ställa högre krav på 

samordning av resurser samt individanpassade lösningar i klassrummet, vilket medför att 

inkluderingsmodellen inte ska uppfattas som ett sätt att spara in resurser.  

  

																																																								
1 ”FN:s organ för internationellt samarbete inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation, inrättat 1946. 
Inom utbildningssektorn syftar UNESCO:s verksamhet till att underlätta och stödja ansträngningar i enskilda 
länder att komma till rätta med analfabetism och bygga ut system med fri undervisning för alla” 
(Nationalencyklopedin, UNESCO. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/unesco (hämtad 2016-03-
30).  
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1.3 Disposition 
	
Inledningsvis har syfte, frågeställningar och centrala begrepp presenterats och förtydligats. I 

nästa del ges en historisk tillbakablick av elevhälsans utveckling som följs av en genomgång 

av de teoretiska perspektiv som ligger till grund för uppsatsen. Detta arbete berör forskning 

om lärares uppfattning av elevhälsan samt forskning kring teorier om samarbete och faktorer 

som kan underlätta eller försvåra ett samarbete. Under metoddelen presenteras etiska 

överväganden, det praktiska genomförandet, urval och insamling samt en kort beskrivning av 

de lärare som ingår i enkätundersökningen. Denna del redovisar även material samt hur data 

har sammanställts och avslutas med en diskussion kring vald metod. Resultatet av 

enkätundersökningen redovisas schematiskt och med hjälp av diagram samt exemplifieras 

genom citat från de öppna följdfrågorna i tabellform. Analysdelen är ordnad efter rubrikerna 

Elevhälsans tillgänglighet, Lärares upplevelser av samarbetet med elevhälsan samt Lärares 

perspektiv på stöd- och supportfunktioner. Innehållet i denna del kommer att behandla de 

ursprungliga frågeställningarna i relation till tidigare forskning och resultat. Avslutningsvis 

ges en diskussion kring professionell samverkan i relation till valt teoretiskt perspektiv (se sid 

6). 

 

2. Elevhälsans utveckling – en historisk tillbakablick 
	
Initialt var elevhälsans primära funktion att kontrollera den fysiska hälsan hos eleverna, 

blekhet, nervositet, aptitlöshet och huvudvärk är några av de tillstånd som kunde appliceras på 

1880-talets elever av skolläkaren (Guvå, 2010, s. 6; Backlund, 2007). Förutom att leta efter 

förekomsten av ovan nämnda tillstånd hade de tidiga skolläkarna även i uppgift att undersöka 

och analysera elevernas arbetstider, sovtider och bostadsförhållanden samt deras hygien och 

arbetsmiljön i skolorna (ibid.). Vi får vänta ända till 1910-talet innan den första 

skolsköterskan anställdes och då med benämningen ”lusfröken”. Lusbekämpning ansågs vara 

en central uppgift och förde med sig en mängd hembesök, efterhand kom det att bli en 

betydelsefull del av skolsköterskornas arbete (Guvå, 2010, s. 7; Backlund, 2007). 

Hembesöken medförde att skolsköterskornas verksamhet utvecklades från att vara enbart 

hälsovårdande till att innefatta den sociala delen av elevens vardag. Skolsköterskorna 

tillsammans med lärarna kom att fungera som skolans elevvårdare innan psykologer och 

skolkuratorer började anställas i början av 1950-talet (Guvå, 2010).  
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2.1 Vägen mot en enad elevhälsa 
	
Initialt existerade en tudelad elevvård där elevvården samt skolhälsovården utgjorde ”dubbla 

spår” (Edgren, 2000). Utredningen Från dubbla spår till elevhälsa uppmärksammade ett 

pedagogiskt spår och ett hälsospår som löpte parallellt utan att förenas (SOU 2000:19). Även 

Guvå (2010) har uppmärksammat en delad elevvård och menar att den utgörs av det 

skolhälsovårdande spåret som representeras av skolsköterska och skolläkare, det 

elevvårdande spåret där skolkurator och skolpsykolog ingår. Ett tredje spår företräds av 

specialpedagog och speciallärare, det pedagogiska spåret. Skollagen (2010: 800) anger att 

elevvårdens uppdrag främst ska vara hälsofrämjande och förebyggande med ”syftet att stödja 

elevernas utveckling mot utbildningens mål” (Guvå, 2009, s. 2).  Sammanslagningen av de 

olika elevvårdande spåren medför ett nytt perspektiv på elevhälsans arbete, menar Einarsson 

(2011).  

 

Av de dokument som skriver fram den nya Elevhälsan framgår att det inte bara handlar 

om en förändrad benämning på befintliga verksamheter som slås ihop, utan också en 

förändrad inriktning från vård (elevvård, skolhälsovård) till hälsa, d.v.s. ett 

hälsofrämjande friskperspektiv, en elevfokus och ett nytt sätt att tänka kring lärande som 

en mer sammansatt process där begreppet elevhälsa innefattar såväl skolans lärmiljö som 

individens psykiska och fysiska hälsa (Einarsson, 2011, s.1-2).  

 

Elevhälsans arbete ska därmed omfatta hela individen och ska vara sammansatt och innefatta 

professioner som kan verka för medicinska, psykologiska, psykosociala och pedagogiska 

insatser. Alla delar av den enskilde eleven ska tillgodoses med hjälp av att de olika 

professionerna samverkar i det förebyggande arbetet, det vill säga de tidigare två eller tre 

delarna av elevhälsan ska löpa ihop i ett gemensamt spår och bilda en gemensam helhet.  

 Förutom samverkan med de olika professioner eller aktörer som finns inom skolan sker 

även samverkan med externa aktörer, till exempel socialtjänst samt barn och 

ungdomspsykiatrin. Då fokus i detta arbete kommer att vara på lärares och elevhälsans 

samverkan kommer uppsatsen inte att gå djupare in på detta ämne även om det kommer att 

beröras kortfattat längre fram i arbetet.  
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3. Teoretiska perspektiv 
I denna del redogör jag för de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för denna 

uppsats där lärares beskrivningar av samarbetet med elevhälsan utgör det empiriska 

materialet. En närmare beskrivning av datainsamlingsmetod samt redogörelse för det konkreta 

genomförandet av datainsamlingen beskrivs längre fram i arbetet.  

     Hur vi uppfattar världen och tolkar interaktionen med andra människor styrs bland annat 

av vilka uppfattningar och erfarenheter vi har av den andre. Uppfattningar och tidigare 

erfarenheter påverkar också förväntningarna vi har av den andre och de styr tillika även 

uppfattningen av självet. Hur individen uppfattar sig själv, tidigare erfarenheter samt 

eventuell grupptillhörighet avgör hur interaktionen med andra ser ut. Vi bildar en referensram 

utifrån våra erfarenheter och idéer som hjälper oss att ordna och klassificera personer och 

objekt men som även hjälper oss att jämföra och förklara handlingar eller beteenden 

(Moscovici, 1988).  

 

Social representations […] concern the contents of everyday thinking and the stock of 

ideas that gives coherence to our religious beliefs, political ideas and the connections we 

create as spontaneously as we breathe. They make it possible for us to classify persons 

and objects, to compare and explain behaviours and to objectify them as parts of our 

social setting (Moscovici, 1988, s. 214).  

 

Hylander (2011a) tolkar Moscovicis teori om sociala representationer som en 

”socialpsykologisk referensram” vilken består av idéer och begrepp för ”att studera 

psykosociala fenomen” (Hylander, 2011a, s. 10). Detta system av värderingar, idéer och 

tillämpningar har syftet att etablera en ordning så att individen kan orientera sig i den sociala 

världen. Den socialpsykologiska referensramen möjliggör även kommunikation genom 

etablerade koder för socialt samspel med andra individer eller grupper.  

     När det gäller de individuella uppfattningarna om självet kan de tolkas mot ett socialt 

identitetsperspektiv men även mot ett socialt representationsperspektiv då de båda 

perspektiven behandlar individers uppfattning av självet i relation till den egna och gruppsliga 

identiteten. Moscovici (1988) menar att det egentligen inte handlar så mycket individuella- 

eller gruppsliga bidrag som gör att de benämns som sociala representationer. Det är snarare 

det faktum att representationerna har formats genom en interaktionsprocess där utbyte skett 

eller sker (Moscovici, 1988).  
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Det sociala representationsperspektivet tillsammans med det sociala identitetsperspektivet 

behandlar därmed hur människor enskilt eller i grupp kan skapa gemensamma föreställningar 

om den egna individen eller gruppen i relation till andra grupper eller individer. Den egna 

gruppen kan då bilda en ingrupp i motsats till den andre som kan uppfattas som en utgrupp. I 

denna undersökning skulle då lärarna kunna se sig själva som en ingrupp som delar profession 

och vissa gruppsliga uppfattningar om vad det innebär att vara lärare samt hur en lärare bör 

vara eller agera. Självklart finns det individuella variationer som bland annat beror på 

individens egen uppfattning av självet. Utgruppen skulle då kunna vara elevhälsoteamet, 

allrahelst om de olika professionerna inom elevhälsoteamet upplevs som vaga eller otydliga. 

Moscovici (1988) för fram att en representation alltid länkar ihop en kognitiv form med ett 

innehåll som är accepterat av gruppen som individen ingår i.  

 

[…] we had to rethink representation as a network of interaction concepts and images 

whose contents evolve continuously over time and space. How network evolves depends 

on the complexity and speed of communication media. And its social characteristics are 

determined by interactions between individuals and/or groups, and the effect that they 

have on each other as a function of the link that binds them (Moscovici, 1988, s. 220). 

 

Lärares uppfattningar av ett samarbete med elevhälsan påverkas därmed av lärares egna 

uppfattningar, erfarenheter av tidigare samarbete samt av föreställningar kring den egna 

identiteten och eventuell grupptillhörighet. Sociala representationer behandlar bland annat 

professionell etnocentricitet, en yrkesgrupps värdesystem och kultursystem som formar synen 

av den andre. Den sociala identiteten tillsammans med den sociala representationen kan bistå 

med att belysa hur olika människor sinsemellan bildar kollektiva föreställningar om sin 

professionella verksamhet och andras. Vad som till exempel uppfattas ingå i elevhälsans 

uppdrag kommer att styra förväntningarna lärarna ställer på ett eventuellt samarbete. Sociala 

representationer kan sägas avhandla relationen mellan sociala och kognitiva fenomen, 

kommunikation och tanke samt innehåll och sammanhang (Moscovici, 1988). 

     Dessa teorier kan möjliggöra en analys av samarbetet lärare och elevhälsa emellan samt 

användas som verktyg i beskrivningen om vad som händer i samarbetet, det vill säga den 

interprofessionella samverkan och hur lärare uppfattar samarbetet med elevhälsan. 
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4. Tidigare forskning 
	
I den tidigare forskningen kring elevhälsans organisering, praktik och resultat, framträder 

vissa aspekter av samarbetet mellan elevhälsa och lärare mer än andra (Hylander 2011a). 

Dessa aspekter eller begrepp är professionsgränser och samverkan inom teamet, samverkan 

mellan lärare och elevhälsa, missriktad handledning, förklaringsmodeller samt resursbrist 

och tidsnöd. Samtliga av de fem aspekterna kommer att förtydligas och förklaras nedan och 

under respektive rubrik.  
 

4.1 Professionsgränser och samverkan inom teamet 
	
De olika professionerna som samverkar inom elevhälsan utgör en bred professionell bas men 

de olika professionerna och deras professionsgränser kan även utgöra ett hinder eller bidra till 

svårigheter. Guvå (2009) för fram att olika yrkesgrupper inom elevhälsan kan ha olika syn 

eller perspektiv på vad som är elevhälsans uppdrag. Guvå menar att ”olika professioner ser 

det som sitt unika bidrag att fokusera på hela människan” och att det kan ”strida mot en 

strävan att utveckla en interprofessionell samverkan” (Guvå, 2009, s. 22). Det 

interprofessionella samarbetet handlar därmed inte om att lära av varandra utan snarare att 

lära varandra och på så sätt är det lätt att hamna på kollisionskurs med varandra. Samarbetet 

riskerar då att utebli och så även hjälpen till den behövande eleven eller läraren. De olika 

professionernas olika perspektiv (hälsoperspektiv, pedagogiskt-, psykologiskt- och 

psykosocialt perspektiv) på eventuella insatser och behov kan medföra en risk för maktkamp, 

menar Guvå (2009). Detta kan bero på att den egna professionens teori och praktik uppfattas 

som överlägsen andra teammedlemmars och på skillnader i terminologin (yrkesspråket) men 

även på en okunnighet om varandras kompetensområden menar Hylander (2011a). Även 

Blomqvist (2004) lyfter fram denna tendens och benämner den som ”professionell 

etnocentricitet”. 

 

Olikheterna kan leda till s.k. professionell etnocentrism, d v s en tendens till att se den 

egna professionen teori och praktik som överlägsen andras när det gäller att möta 

patientens hjälpbehov. De kan också leda till att man inom teamet är okunnig om 

varandras kompetensområden, d v s man vet inte vilken typ av arbetsinsatser de övriga 

kan bidra med (Blomqvist, 2004, s. 28). 
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Blomqvist (2004) riktar sin undersökning mot mångprofessionella team inom vården men 

svårigheterna som beskrivs kan även uppstå i de multiprofessionella teamen i skolan. 

Elevhälsoteamen samlar, tillika som teamen inom vården, flera professioner med olika 

kompetenser och specialområden. Olikheterna kan medföra fördelar kunskapsmässigt i 

samarbetet med andra professioner men kan även bidra till att svårigheter uppstår i samverkan 

(Hylander 2011a). Yrkesgruppens olika värderingar, uppfattningar och erfarenheter, det vill 

säga gruppens sociala representationer, kan utgöra en utmaning för elevhälsoarbetet. Kreitz-

Sandberg (2015) menar i en artikel i Rights of Children in the Nordic Welfare States: 

Conceptual and Empirical Enquiries att det finns både möjligheter och utmaningar i ett 

multiprofessionellt samarbete och att det är avgörande med en god kommunikation när 

elevhälsoarbetet organiseras.  

 

Our focus group interviews show that the accessibility of services and well-functioning 

forms of communication with and between different professional groups are crucial when 

organizing support structures (Kreitz-Sandberg, 2015, s. 147).  

 

Hylander (2011a) gör en indelning av de mångprofessionella teamen efter hur de arbetar i 

följande grupper multiprofessionella team, interprofessionella team och transprofessionella 

team. I det förstnämnda teamet utreder olika professioner en klient och samarbetet emellan 

dem är begränsat till överföring av information (Hylander, 2011a, s.4). I den andra gruppen 

inräknas de team som ”kräver att samverkan mellan de professionella i teamet sker” för att 

utföra eller lösa den gemensamma uppgiften (ibid.). Slutligen representeras de 

transprofessionella teamen av ett ”integrerat samarbete och där de olika deltagarna till viss del 

kan vara utbytbara” (Hylander, 2011a, s.4). Rent spekulativt skulle samtliga tre kategorier 

kunna appliceras på elevhälsoteamen då arbetet kring en elev kan se väldigt olika ut beroende 

på skola och elevhälsoteamets sammansättning. Skolans storlek kan påverka antalet 

representerade professioner på skolan, även skolans geografiska läge samt kommunens 

direktiv avgör sammansättningen i elevhälsoteamen. Dessa faktorer kan försvåra samarbetet 

då olika sekretessregler, olika huvudmän (chefer) och närvaro kan bli grogrund för en 

komplicerad samverkan.  
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Bidragande orsaker till upplevelser av avsaknad av delaktighet och bristande inflytande 

uppgavs vara otydlighet i uppdragen, brist på lagstöd för vissa grupper, bristande närvaro 

på skolan, samt även sekretess. Otydliga uppdrag medförde att andra inte känner till vad 

en yrkesgrupp kan bidra med och att skolledarna inte förstår vad elevhälsopersonalen kan 

erbjuda. Kuratorerna menade t.ex. att det blir svårt för skolledaren att efterfråga en 

specifik kompetens om de inte förstår vad som ingår i kompetensen (Hylander, 2011a, s. 

36-37). 

 

För att ett fungerande samarbete över professionsgränserna ska kunna utvecklas fordras en 

öppenhet mot att uttrycka avvikande åsikter och att de andra i gruppen har förståelse för vad 

de andra anser (Blomqvist, 2004). Alla inom gruppen arbetar ”mot ett gemensamt mål” och är 

öppna för intryck samt agerar respektfullt mot varandra (Blomqvist, 2004, s.21). Alla inom 

gruppen ”försöker integrera idéer för att hitta ett nytt sätt att se på saken” (ibid.). Detta 

arbetssätt inbjuder till att samtliga teammedlemmar ges inflytande över beslutsprocessen det 

finns dessutom samtalsstrukturer som mindre välfungerande team kan använda sig av. 

Blomqvist (2004) nämner bland annat ”Democratic Non-specalized Decision-Making 

Approach”. Modellen grundar sig på att teamet låter varje diskussion inrymma följande tre 

steg: 

- Att beskriva problemet; varje teammedlem beskriver sin bild av patientens [i vårt fall 

elevens] problematik och hur den bedömer eventuella tidigare försök att arbeta med 

patientens problematik. 

- Att generera idéer om hur man kan arbeta med patientens problematik; varje 

teammedlem kommer med förslag på hur man kan arbeta med patientens 

problematik. Förslagen listas, och alla teammedlemmar beskriver vad de ser som för- 

respektive nackdelar med varje förslag. 

- Att välja sätt att arbeta med patientens problematik; varje teammedlem beskriver 

vilket arbetssätt de vill välja och argumenterar för detta. Om möjligt enas teamet om 

vilket arbetssätt man ska välja. Om konsensusbeslut inte går att fatta avgör den 

person i teamet som är behandlingsansvarig [kan variera beroende på vilken 

elevproblematik det handlar om, vid pedagogiska frågor kan det vara den person som 

ska utföra arbetet]. De aktuella arbetsuppgifterna fördelas i teamet och tidpunkt 

bestäms för återrapportering till teamet (Blomqvist, 2004, s. 34).   
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Processen ska sedan på ett överskådligt och sammanfattande sätt dokumenteras, vilket även 

underlättar uppföljningen av åtgärden. 

     Sammanfattningsvis kan sägas att de olika professionerna inom ett mångprofessionellt 

team kan försvåra ett samarbete men att det finns metoder att komma förbi olika värderingar 

och synsätt. Det är även viktigt att alla professioner tillåts bidra med sin specifika kompetens i 

elevhälsoarbetet för att kunna bidra med flera förslag till möjliga arbetssätt. Elevhälsan är 

sammansatt för att bredda kompetensen inom gruppen och att de tillsammans ska kunna bidra 

med stöd till elever och lärare. Därför måste teamet arbeta lösningsfokuserat både inom 

gruppen och i arbetet med att skapa goda förutsättningar för elevers lärande. Elevhälsans 

uppdrag är att komplettera den pedagogiska kompetensen och elevhälsan måste organiseras 

på ett ”sådant sätt att samverkan mellan elevhälsans olika yrkeskategorier och skolans 

pedagogiska personal kan äga rum” (Skolinspektionen, 2015:05, s. 10). 

 

4.2 Samverkan mellan lärare och elevhälsa 
	
Samarbetet mellan lärare och elevhälsoteam kan tillika som elevhälsoteamets medlemmar 

påverkas av yrkesgruppens olika värderingar, uppfattningar och erfarenheter. Skillnaden här 

är dock att lärarna kan se sig som en grupp, ”ingrupp”, och de kan uppfatta elevhälsan som en 

annan grupp, ”utgrupp” (Hylander, 2011a, s. 49). Det sker en polarisering kring vi och de, det 

innebär att lärare, som inte tillhör elevhälsoteamet, uppfattar teamet som en sammansatt grupp 

utan att skilja ut de olika professionerna som ingår däri (Hylander, 2011b.). Elevhälsoteamet 

blir då de eller en utgrupp, medan lärarna själva ingår i vi och ingruppen, eller vice versa.  

 

Lärarna förstärker sin sociala identitet som lärare genom att lyfta ut och lyfta upp de 

problem som de upplever inte kan klaras av med gängse pedagogiska metoder i 

klassrummet och definierar det som ett problem som tillhör andra yrkesgruppers 

jurisdiktion (Hylander, 2011a, s. 49).  

 

När problemet sedan är överfört till den andra gruppen (elevhälsoteamet) är det sedan 

oväsentligt för lärarna vem i elevhälsoteamet som agerar bara något görs, menar Hylander 

(2011a). Lärarna håller även de på sin professions gränser, när ”det gäller lärares 

undervisning är det endast specialpedagogerna som kan hota den pedagogiska domänen 

(professionsområdet)” (Hylander, 2011a, s. 42).  
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Specialpedagogerna, menar Hylander (2011a) önskar inte överta undervisningen från lärarna 

utan ”uttryckte en stark känsla av att de behöver freda sin yrkesroll i skolan och avgränsa sig 

från övriga lärare” samt betona sin specialistroll (Hylander, 2011a, s. 42).  

     Hylander (2011a) för fram att specialpedagogrollen är relativt ny och att det kan vara svårt 

att positionera sig gentemot lärare och speciallärare. Specialpedagogernas uppdrag kan 

därmed bli oklart för lärare och speciallärare, de vet inte hur de kan användas eller vad de 

kan, ytterligare en försvårande omständighet är att ”specialpedagogerna inte har en gemensam 

grundkompetens” (Hylander, 2011a, s. 42). Lärare, speciallärare, specialpedagoger samt 

elevhälsoteamet behöver bygga en gemensam ideologi som är överordnad professionerna för 

att det ska fungera menar Bolin (2011).  

     Bolin (2011) har belyst samarbetet mellan olika professionella yrkesgrupper och med 

syftet att beskriva och analysera processer i ett interprofessionellt samarbete mellan lärare och 

socialarbetare. Studien utgörs av kvalitativa intervjuer och resultatet av Bolins studie visar att 

socialarbetarna och lärarna kan frambringa ”common grounds” eller ”separate grounds” för 

sin praktik (Bolin, 2011, s. 215). Common grounds beskriver en process där utbytbarhet är 

möjlig, byggandet av en gemensam ideologi är överordnat professionsgränser och gruppen 

arbetar med att bygga upp praktiken på ett självständigt sätt (Bolin, 2011, s. 215). Separate 

grounds innebär istället att lärare och socialarbetare håller på sina professionsgränser och de 

arbetsuppgifter som de anser ingå däri (Bolin, 2011, s. 217). Exempelvis skulle det kunna 

vara att socialarbetaren inte delger läraren viktig information kring eleven, information som 

skulle kunna hjälpa läraren i dennes dagliga arbete med eleven. Här handlar det om olika 

sekretessregler något som även återfinns inom elevhälsoteamet där kurator, skolsköterskan, 

skolpsykologen och speciallärare samt lärare lyder under olika grader av sekretess.  

     Insatser från elevhälsan behöver inte heller vara permanenta under hela skoltiden utan kan 

avslutas när eleven inte längre har behov av stöd. Elevhälsan ska inte endast stödja eleverna 

”utan ska även stödja lärarna i deras pedagogiska uppdrag” (Skolinspektionen, 2015:05, s. 

10). Likaså lärare önskar ha en nära tillgång till elevhälsans personal och de önskar direkta 

insatser riktade mot enskilda elever (Ahlstrand & Hylander, 2013). Lärarna ser även stöd i 

form av konsultation och handledning som positivt om handledaren uppfattas vara mer 

erfaren och bedöms inneha en helt annan kunskap än läraren (ibid.).  

     Tidigare i arbetet nämndes idén om inkludering av elever i behov av särskilt stöd och att 

alla elever ska få känna att de är en naturlig del av klassen. Detta kan medföra att läraren 

ställs inför problem som inte berörts i deras utbildning och kan vara i behov av handledande 

samtal från de kollegor som har kunskap kring hur undervisningen kan anpassas (Sundqvist 
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2012). Diskussionen om exkludering och inkludering kommer inte att utgöra någon del av 

detta arbete, däremot är det intressant att notera att inkludering kan öka kraven på ett 

fungerande samarbete mellan läraren och elevhälsans professioner.  

 

4.3 Missriktad handledning  
	
Med missriktad handledning avses här att den tillgängliga hjälpen eller givna handledningen 

till en elev eller lärare kring en situation inte motsvarar efterfrågat behov eller den av läraren 

förväntade hjälpen. Lane, Mahdavi och Bortwick-Duffy (2003) har undersökt vilken typ av 

assistans eller hjälp som lärarna förväntar sig av elevhälsoteamet och resultaten tyder på att en 

majoritet av lärarna förväntas erhålla hjälp i klassrummet, få professionellt stöd och, i mindre 

utsträckning, erhålla hjälp med att förmedla eventuell oro till föräldrarna (Lane m.fl. 2003).  

 Lärarnas uppfattning kring handledning och hjälp varierar, menar Gregory (2010), bland 

annat genom att många olika faktorer påverkar lärares uppfattning. De lärare som var negativt 

inställda till hjälpen från ”the problem-solving teams” (motsvarar i stort elevhälsan) hade i de 

flesta fall negativa erfarenheter av tidigare samarbeten med teamen (Gregory, 2010, s. 609). 

De negativa erfarenheterna som lärarna hade berodde bland annat på att tidigare samarbeten 

inte fungerat och att lärarna inte fått den hjälp som efterfrågats. Sundqvist (2012) har erhållit 

liknande resultat i sin undersökning av vilken plats handledning har i den grundläggande 

utbildningens årskurser F-6 i Svenskfinland2. I Svenskfinland undervisar klasslärarna eleverna 

i den egna klassen, lärarna i de högre årskurserna arbetar som ämneslärare, menar Sundqvist 

(2012).  

 I jämförelse med Sverige stämmer det till viss del men är troligen en process i förändring 

då även lärare i de lägre årskurserna undervisar ämnesvis. Detta medför att elever i 

årskurserna F-6 kan möta flera olika lärare under sin skoldag vilket gör att speciallärarens 

handledande roll kan bli ganska omfattande. Speciallärarnas och klasslärarnas perspektiv är 

därmed betydelsefulla vid utvecklingen av specialpedagogisk handledning, menar Sundqvist 

2012.  

  

																																																								
2	”Svenskfinland”,	 samlande	 begrepp	 för	 det	 Finland	 som	 såväl	 geografiskt	 och	 institutionellt	 som	
ideologiskt	 och	 emotionellt	 har	 särskild	 anknytning	 till	 den	 svenskspråkiga	 befolkningen.	
Svenskfinland	 omfattar	 det	 kust-	 och	 skärgårdsområde	 inom	 landskapen	 Österbotten,	 Egentliga	
Finland,	Nyland	och	Åland	där	större	andelen	av	finlandssvenskarna	varit	och	är	bosatta.	Begreppet	har	
sin	 bakgrund	 inom	 den	 finlandssvenska	 nationella	 samlingsrörelsen,	 som	 växte	 fram	 under	 senare	
hälften	 av	 1800-talet.”	 (Svenskfinland.	 http://www.ne.se/kort/svenskfinland,	 Nationalencyklopedin,	
hämtad	2015-07-12).	
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Sundqvist (2012) har därför valt att undersöka den specialpedagogiska handledarens roll och 

lärarens uppfattning av denna med hjälp av intervjuer och en enkätundersökning. Resultatet 

var bland annat att lärarna efterfrågar handledning och inte goda råd, en tolkning av det skulle 

kunna vara att lärarna efterfrågar ett samarbete med utrymme för diskussioner och inte ett 

färdigt ”recept”. Det är därmed av stor vikt att de idéer och metoder som förs fram vid bland 

annat handledning är förankrade hos lärarna.  

     Kritiska punkter för ett samarbete som kan medföra att lärarna tappar intresset för 

samarbetet med elevhälsan kan enligt Slonski-Fowler & Truscott (2004) utgöras av att lärarna 

uppfattar att deras medverkan nedvärderas eller ignoreras (jmf. Blomqvist, 2004). Om 

elevhälsoteamets kunskap inte kan ”översättas till eller förhandlas med lärarna på ett sätt att 

den blir användbar i klassrummet” blir de lärare som vänder sig till teamet ”mindre positiva 

än teammedlemmarna själva” (Hylander, 2011a, s. 4). Samarbetet kan även försvåras om 

responsen från elevhälsoteamet är limiterad, vag eller irrelevant samt om elevhälsoteamet inte 

tar tillräckligt ansvar eller ger tid för uppföljning.  

 

Teachers disengaged when the team (a) devalued or ignored teachers’ input; (b) 

responded to referrals with limited, vague, or irrelevant interventions; or (c) exhibited 

little accountability or follow-up after PIT meetings (Slonski-Fowler & Truscott, 2004 s. 

1).  

 
De kritiska punkterna stämmer väl överens med de orsaker till fallerat samarbete som 

Sundqvist (2012) och Gregory (2010) presenterat i sina avhandlingar något som även Linikko 

(2009) kommit fram till i sin avhandling. Linikko lyfter fram vad som kan fungera och menar 

att karaktäristiskt för ett fungerande stöd från bland annat specialpedagogen är närvaro i 

verksamheten, samarbete samt att läraren erhåller ”bekräftelse på sina insatser” (Linikko, 

2009, s. 38). Positiva förväntningar på resultatet av samarbetet med elevhälsoteamet är 

förenat med positiva resultat i slutskedet av samarbetet (Gregory, 2010).  

 

A central aspect of the team process is that teachers meet with a team of colleagues to 

specifically define goals for student progress and develop an individualized plan of intervention 

for their referred student (Gregory, 2010, s. 613). 
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Huvudsyftet med samarbetet är alltså att tillsammans utforma en individualiserad plan som 

ska hjälpa eleven att nå målen. Skollagen föreskriver just en individualisering, då alla har rätt 

till en likvärdig utbildning med hänsyn till elevers olika förutsättningar och behov (Lgr11, s. 

8). Teametarbetet ska därmed syfta till att anpassa förutsättningarna för elever i behov av 

särskilt stöd bland annat för att främja likvärdigheten. Det kan innebära att specialläraren 

delar med sig av sin kunskap ”om hur olika inlärningssvårigheter och funktionsnedsättningar 

tar sig uttryck och kunskap om vilka pedagogiska åtgärder på individnivå och klassnivå som 

kan underlätta situationen för eleven” (Sundqvist, 2012, s. 192). Uppstår en förtroendeklyfta 

mellan lärare och elevhälsan eller som Granströms (1999) lyfter fram i sin rapport, mellan 

kommun och lärare riskerar samarbetet att utebli (jmf. Slonsky-Fowler & Truscott 2004; 

Sundqvist, 2012; Gregory, 2010; Linikko, 2009). Resultaten av Granströms (1999) 

undersökning påvisar att lärare uppfattar att ”de ansvariga för skolan har bristfälliga eller till 

och med mycket bristfälliga kunskaper när det gäller skolans resursbehov, lärares arbete och 

situationen för elever med särskilda behov” (Granström, 1999, s. 13), något som för oss 

tillbaka till att resurser och fördelningen av dem varierar stort mellan olika kommuner. 

 Resursfördelningen och resurstilldelningen är därmed beroende av de föreställningar och 

den kunskap som kommunens skolansvariga tjänstemän och politiker har om skolan och 

elever i behov av särskilt stöd.  

 

4.4 Förklaringsmodeller 
	
Hjörne och Säljö (2013) har studerat några elevhälsoteams möten och hur de talar med 

varandra för att försöka lösa och handskas med olika problem som rör elever i behov av 

särskilt stöd. De förklaringsmodeller som teamen använder sig av är ofta individcentrerade 

vilket innebär att problemen i skolan finns att finna hos den enskilde eleven och dennes 

egenskaper och beteende (Hjörne & Säljö, 2013). Det sker därmed en projicering av problem 

till den enskilde individen istället för att se till eventuella problem i skolmiljön. Thornberg 

(2008) har sammanställt forskning kring mångprofessionella elevhälsoteam eller Multi-

professional Prereferral and School-Based Health-Care Teams och menar att 

individcentrering kan utgöra ett av två val när det gäller att se till varför en elev inte lär sig 

eller fungerar i klassrummet. Thornberg menar att det rör sig om att läraren kan ge otydliga 

eller bristande instruktioner så att eleven inte förstår eller att eleven inte förstår för att denne 

brister i sin förmåga att förstå (Thornberg, 2008, s. 10).  
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”Within the SST process, the teachers’ descriptions of the students were especially important 

because they framed the initial discussion. Being the initiator, the teacher set the tone and, as the 

referral form said, the ‘focus of the meeting’. Given the choice of focusing on instructional 

failings or student failings, the teachers consistently chose the latter” (Knotek, 2003a, p. 7). In 

the conversation process after teachers’ initial descriptions, team members tends to support the 

teachers’ representation of the problem by continuing putting the locus of the problem primarily 

upon the pupil or his or her family, and thus, collectively constructing representations that are in 

line with the teachers’ initial concerns (Thornberg, 2008,s. 10).  

 

Teamet tenderar sedan att stödja läraren i att främst placera problemet hos eleven och dennes 

familj och därmed kollektivet. Colnerud och Granström (2002) har kommit fram till liknande 

resultat i sina studier av elevvårdskonferenser, det vill säga att problemen centreras till 

individen. Colnerud och Granström (2002) menar att faran med en individcentrerad 

förklaringsmodell är att eleverna äger sina egna problem och att problemen då blir svåra att 

avhjälpa. Även läraren riskerar att gå miste om råd och stöd i sin undervisning då problemen 

ej förläggs till skolsituationen utan till eleven. Fokus bör istället ligga på hur undervisning och 

skolmiljö kan anpassas för att eleven ska kunna tillgodogöra sig utbildningen, menar 

Colnerud och Granström (2002). Det viktiga borde därmed vara att resonera, diskutera och 

analysera faktorer i den pedagogiska situationen, det vill säga när och hur problemen 

uppträder och vad eleven inte förstår eller klarar av eller vad som eventuellt oroar eleven 

(Hjörne & Säljö, 2008). Skolans vardag och praktik behöver högst sannolikt anpassas efter 

elevens behov då eleven antagligen redan visat att denne inte klarar av att anpassa sig till 

skolan. Hjörne och Säljö (2013) presenterar en lösning på dilemmat genom att bland annat 

organisera skolarbetet på olika sätt och att de olika sätten kan bemöta elever med olika 

förutsättningar och behov. Även Guvå (2009) anser att pedagogiken måste problematiseras 

och inte eleven, Guvå lyfter fram två olika perspektiv som kan påverka elevhälsans inriktning 

och insatser, ”patogent perspektiv” och ”salugent perspektiv” (Guvå, 2009, s. 13). Ett 

patogent perspektiv är grundat i en tanke om vårdande och insatser ska förebygga ohälsa med 

hjälp av individinriktade åtgärder medan det salugena perspektivet grundar i föreställningen 

om att insatser ska främja hälsa och insatserna bör därmed vara kontextuella (ibid.). Det 

patogena perspektivet syftar därmed till att hitta en orsaksförklaring hos den enskilde eleven 

och har varierat under tid från lusbekämpning och skolmognad till 1990-talets diagnoser som 

till exempel begåvningshandikappad, ADHD och asperger (Hjörne & Säljö, 2013).  
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Gemensamt för samtliga ”diagnoser” är att eleven äger problemet. Men oavsett vilken etikett 

som fästs vid en elevens svårigheter måste undervisningen och skolgången anpassas efter 

eleven. Något som uttrycks tydligt i skollagen och som medfört att Skolverket tillsammans 

med socialstyrelsen utkommit med reviderade riktlinjer, Vägledning för elevhälsan (2014) där 

elevhälsans uppdrag förtydligas. Elevhälsan ska, enligt direktiven från skolverket och 

socialstyrelsen, arbeta hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande och detta arbete ska 

bedrivas på organisations-, grupp- och individnivå. Elevhälsan ska därmed arbeta för att 

belysa företeelser och strukturer som kan utgöra hälsorisker eller hinder för eleven och 

handlar inte i första hand om att diagnostisera utan om att just främja hälsa.  

 

Skolans miljöer är viktiga för elevernas lärande och trygghet […] Skolan ska erbjuda 

varje elev en god arbetsmiljö, det vill säga optimala förhållanden för lärande och 

personlig utveckling […] (Vägledning för elevhälsan, 2014, s. 104). 

 
Det är därmed en anpassning av miljön som bör göras i första hand och inte en anpassning av 

eleven. Ser vi till Guvås (2009) orsakskedjor, som nämndes tidigare, påverkar synsättet 

(patogent och salugent) arbetet kring eleven och synen på eventuella hjälpinsatser och rör sig 

då från inkluderingstanken om “en skola för alla” och där det är undervisningen som ska 

utformas så att skolan blir en plats för alla barn oavsett eventuella stödbehov (jmf. Nilholm, 

2006). 

 

4.5 Resursbrist och tidsnöd 
	
Einarsson (2011) har funnit att lärare upplever ”att det tar lång tid innan de får den hjälp med 

problemen som de upplever att de behöver hjälp med” (Einarsson, 2011, s. 9). Dessutom 

upplever lärarna att ”problem och svårigheter” övergår till att vara ”ärenden” inom 

elevhälsan, vilket medför att eleverna diskuteras som konstruerade fall (Einarsson, 2011, s.9.). 

I väntan på beslut om eventuell insats fortsätter läraren arbetet i klassrummet som tidigare 

med eleverna och upplever att ”de får arbeta med problematik kring elever under ganska lång 

tid på egen hand innan hjälpinsatser kan sättas in” (Einarsson, 2011, s. 8). Lärarna uppfattade 

även att det tog lång tid mellan uttryckt stödbehov och stödinsats, de ansåg att fokus hos 

elevhälsoteamet låg på att utreda fallet, snarare än att utreda det stödbehov som eleven är i 

behov av (ibid.). Skolinspektionen har i sin rapport (2015:05) Elevhälsa – elevers behov och 

skolans insatser granskat elevhälsans arbete och kommit fram till följande resultat; 
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Granskningen visar att det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet som 

bedrivs i de granskade skolorna mycket sällan omfattas av en tydlig strategi och ett 

systematiskt utvecklingsarbete som inbegriper uppföljning, analys, planering och 

genomförande (Skolinspektionen, 2015:05, s. 29).  

 

En orsak till dessa brister skulle rent spekulativt kunna vara tid, tid för genomförande, 

uppföljning och analys tillsammans med lärarna. Det kan även bero på att elevhälsan storlek 

och möjligheter till samarbete kan se mycket olika ut i olika kommuner och på olika skolor 

beroende på kommunens prioriteringar och ekonomi. Skolinspektionen kom i sin rapport även 

fram till att elevhälsan är otillräcklig då psykolog sällan befinner sig på skolan och därför är 

samverkan begränsad mellan denne, övrig elevhälsopersonal och lärarna (2015:05). Rektor 

ansvarar för att elever som riskerar att inte nå målen får sina eventuella behov utredda 

(Ahlstrand & Hylander, 2013). Eventuella utredningar ska ske i samråd med Elevhälsans 

personal men det står inte i skollagen hur organiseringen av elevhälsa ska se ut eller hur den 

ska ledas ”utan detta lämnas till kommunernas och skolornas ledning” (Ahlstrand & 

Hylander, 2013, s. 5). 

 

4.6 Sammanfattning av tidigare forskning 
	
De aspekter som varit mer framträdande än andra har förutom att verka som rubriker i delen 

för tidigare forskning även samlat andra faktorer under sig. När det gäller 

professionsgränserna kan de påverka arbetet inom och utom teamen både negativt och positivt 

beroende på om det råder en maktkamp om vems perspektiv som ska råda (Guvå, 2009; 

Blomqvist, 2004). Men det kan även gynna samarbetet då professionsgränserna utgör en 

tydlig gräns för vad som är vems ansvar, därmed går det att undvika suddiga 

professionsgränser som kan trigga rädslan för en försvagad professionell position. Skillnader i 

värderingar och uppfattningar kan istället för att utgöra ett hinder lika gärna användas för att 

berika det förebyggande samarbetet kring elever i behov av särskilt stöd (Hylander, 2011a; 

Bolin, 2011). Nya och fler infallsvinklar leder med högre sannolikhet till ett ökat utbud av 

idéer kring anpassningar och stöd till lärare och elever. Ett fungerande samarbete skapar 

positiva erfarenheter och kan leda till ett väl fungerande samarbete även i framtiden (Linikko, 

2009; Gregory, 2010).  
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Långa väntetider eller bristande återkoppling och uppföljning är inte faktorer som gynnar 

samarbetet utan snarare tvärtom (ibid.). Genom att lyssna och ge plats till andra att uttrycka 

sig skapas delaktighet och det blir lättare att arbeta mot gemensamma mål (Einarsson, 2011). 

Reella metoder som går att applicera i den dagliga klassrumspraktiken samt förståelse för 

varandras olika arbetssituationer och elevers behov är andra delar som gynnar samverkan. Det 

är viktigt att fundera kring frågor som vilket stöd och vilka förändringar som läraren är 

kapabel att genomföra samt vilka behov som finns och vilka resurser som finns tillgängliga 

(jmf. Sundqvist, 2012).  
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5. Metod 
	
I denna del av arbetet kommer tillvägagångssättet för den empiriska studien att beskrivas. 

Urval och procedur, material samt databehandling kommer att vara vägledande rubriker i 

avsnittet. I studien har två olika metoder kombinerats, en kvantitativ i form av en enkätstudie 

samt kvalitativ genom de öppna frågorna i enkäten. Den kvalitativa delen består således av de 

skriftliga svar som angavs under respektive följdfråga i enkäten. Enkätstudien med icke öppna 

frågor samt öppna följdfrågor redovisas och följs sedan av en diskussion kring den metod som 

valts och denna del får sedan avsluta metodkapitlet. Först görs en redogörelse över de etiska 

övervägandena.  

 

5.1 Etiska överväganden 
	
Vid genomförandet av enkätundersökningen har de etiska aspekterna följts då jag utgått ifrån 

de rekommendationer som anges av Humanistiska-samhällsvetenskapliga forskningsrådet 

(www.vr.se). De grundläggande kraven är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet har efterföljts genom att 

respondenterna muntligen och skriftligen blivit informerade om studiens syfte och 

genomförande. Skriftligen genom försättsbladet till enkäten och muntligen av mig vid de 

olika tillfällena för genomförandet. Samtyckeskravet uppfylls genom att medverkan i 

enkätundersökningen även är ett samtycke till att delta i studien, informanterna informerades 

även om att de kan avbryta sitt deltagande när de så önskar. Genom att enkäterna kodades och 

ej innefattade några uppgifter om namn kan konfidentialitetskravet uppfyllas. Respondenterna 

blev även informerade om nyttjandekravet, det vill säga att alla uppgifter som samlats in 

endast kommer att användas som empiriskt underlag i detta arbete och inte kommer att nyttjas 

för något annat ändamål. Det ska även tilläggas att de namn som återfinns vid citaten i 

resultatredovisningen är fiktiva just för att garantera anonymitet för respondenterna.  

 

5.2 Urval och insamling 
	
Urvalet består av tre skolor i två olika kommuner i södra delen av Sverige; två av skolorna är 

grundskolor med verksamhet från förskoleklass (F) till årskurs 9, och en skola är grundskola 

med verksamhet från förskoleklass till årskurs 6.  
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Urvalet skedde genom förfrågan om deltagande via mailkontakt med rektorerna vid fem olika 

skolor. Tre av de fem skolor som kontaktades gav sitt medgivande om att delta i 

undersökningen. Valet av de fem skolorna grundades på geografisk närhet för att fysiskt 

kunna närvara vid undersökningens genomförande, ett så kallat bekvämlighetsurval (Bryman, 

2002).  

     Enkätundersökningen genomfördes vid fyra olika tillfällen under vårterminen 2012. Vid 

genomförandet besöktes en skola i taget vid en till två tillfällen. Grundskolan F-6 C besöktes 

vid ett tillfälle under en förmiddag, grundskolan F-9 B likaså medan grundskolan F-9 A 

besöktes vid två tillfällen då skolan hade ett personalrum för åk f-6 samt ett för åk 7-9. Tid 

och plats för genomförande av enkätstudien hade på förhand delgivits rektorerna vid de 

aktuella skolorna och de i sin tur hade informerat personalen om min närvaro. Samtliga 

undersökningarna genomfördes i respektive skolas personalrum av den anledningen att de 

flesta lärare någon gång under dagen besöker denna plats. Varje person (respondent) 

informerades om bakgrunden till enkäten och att deltagandet var frivilligt. Jag fanns hela 

tiden på plats och kunde svara på eventuella klargörande frågor som kunde dyka upp, enkäten 

fylldes dock i på egen hand av respondenterna. Efter ifyllnad av enkäten kunde 

respondenterna lämna den till mig personligen eller lägga den i en mapp som fanns placerad 

synligt i rummet.  

     Inför genomförandet gjordes en uppskattning av antal anställda lärare vid respektive skola, 

även om varje skolas nätsida uppger hur många lärare som arbetar vid skolan är det inte säkert 

att alla är på plats då lärare kan vara sjukskrivna, föräldralediga eller frånvarande av andra 

orsaker. Antalet enkäter som togs med till respektive skola var 30, 30 och 20. Det högre 

antalet togs med till de två större skolorna (åk F-9) och det lägre antalet till den mindre skolan 

(F-6). Antalet ifyllda enkäter blev då 53 %, 50 % samt 30 % för den mindre skolan, totalt blev 

37 enkäter av 80 ifyllda (ca 46 %).  

 

5.3 Beskrivning av respondenterna 
	
De flesta svarande har lärarexamen (32 av 37 svar) fem personer har inte uppgett årtal för 

uttag av lärarexamen vilket skulle kunna bero på att de inte har lärarexamen (Diagram 1). De 

kan även inneha andra utbildningar som ger tillträde till skolan (barnskötare, fritidspedagog 

eller förskollärare). Samtliga av de tillfrågade lärarna arbetar vid kommunala skolor.  
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Diagram 2, anger hur länge lärarna i enkätundersökningen varit yrkesverksamma som lärare, 

majoriteten av respondenterna har arbetet som lärare i mer än 22 år.  
Diagram 1, Årtal för uttagen examen (i procent)   Diagram 2, Antal år inom läraryrket (antal personer) 

5.4 Material 
	
Den empiriska undersökningen genomfördes under våren 2012 och den nya Skollagen 

(2010:800) trädde i kraft den 1 augusti 2010 och började tillämpas från och med den 1 juli 

2011. Dessutom infördes en ny läroplan, Lgr11, som togs i bruk under höstterminen 2011. 

Undersökningen genomfördes därmed i en brytpunkt mellan ny och gammal skollag samt en 

ny (Lgr11) och en gammal läroplan (Lpo94). Dessa faktorer bör tas i beaktande då även 

elevhälsans uppdrag påverkades av den nya skollagen.  Från och med den 1 juli, 2011 ska 

elevhälsan vara samlad och erbjuda tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och 

kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens uttrycks som ett krav. Dessutom ska 

elevhälsan arbeta för att vara hälsofrämjande och bidra till att skapa miljöer som främjar 

elevers lärande, utveckling och hälsa (Skollagen 2010:800).  

     Denna förändring av skolans styrdokument kan medföra att en ny undersökning skulle 

kunna påvisa andra uppfattningar av samarbetet mellan lärare och elevhälsa än vad som 

framkom i min underökning.  

     Materialet, det vill säga enkäten, utformades för att kunna uppfylla studiens syfte och ge 

svar på hur lärare uppfattar samarbetet med elevhälsan. Enkäten samlade även in information 

om elevhälsans sammansättning på aktuell skola samt tillgängligheten till denna. Vid 

utformandet av frågorna följdes de råd som generellt kan sägas gälla för utformandet av 

enkätfrågor exempelvis enkelhet i språket, entydiga frågor, ej ledande frågor och en fråga åt 

gången för att nämna några (Ejlertsson, 2005, s. 52 ff.). Enkäten i sin helhet är indelad i fyra 

mindre delar där den första utgörs av frågor som berör tillgång till samt erfarenhet av 

elevhälsan.  
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Del två behandlar lärarens uppfattning av elevhälsan, det vill säga utifrån exempelvis 

samarbete och stöd. Tredje delen uppmanar respondenterna att förhålla sig till påståenden 

som rör lärarrollen och arbetslaget och den fjärde avslutande delen samlar in 

bakgrundsuppgifter om respondenten som till exempel år i yrket och elevantal i 

undervisningsgrupp. I samtliga delar var frågorna icke öppna och var därmed formade som 

påståenden vilka respondenten kunde förhålla sig till utifrån en åttasiffrig skala och där tar 

helt avstånd samt instämmer helt utgjorde de två poolerna att förhålla sig till. Skalan är 

graderad från 0-7, där 0 står för tar helt avstånd från påståendet och där 7 anger att 

respondenten instämmer helt. 0-3 kan därmed sägas utgöra den del där respondenten mer eller 

mindre tar avstånd från påståendet, 4-7 består därmed av tre olika grader av instämmande. 

Skalan kan sägas vara en likertskala, det vill säga en skala som innehåller ett antal påståenden 

som kan avspegla inställningen till något eller någon, i detta fall upplevt samarbete med 

elevhälsan (NE, Likertskala, hämtad 29/12-2016). Enlig detta sätt att mäta attityder till något 

får respondenten ta ställning till påståenden eller ”Likert-item” och ange hur mycket personen 

instämmer i eller tar avstånd från påståendet (ibid.). Varje svar poängsätts sedan för och 

summeras för att ange graden av instämmande eller avståndstagande (ibid.).  

     Förklaring samt information om hur enkäten skulle besvaras gavs i prologen av enkäten, 

inget missiv eller följebrev föregick själva undersökningstillfället. Det gick bara att ange ett 

svarsalternativ och då genom att ringa in eller kryssa för den siffra som passade 

respondentens åsikter kring påståendet på bästa sätt. Svarsalternativen var horisontellt 

placerade (se bilaga 1), en placering som kan innebära viss problematik med ”avkodning” och 

för misstag från respondentens sida när det gäller att besvara frågorna (Bryman, 2002, s. 151). 

Men då enkäten var ganska omfattande hade en vertikal placering tagit alltför mycket 

utrymme i anspråk. I del två och tre gavs utrymme att utveckla sina svar i mer öppet 

konstruerade frågor eller följdfrågor, detta för att samla in eventuella attityder eller åsikter 

kring de olika påståendena. Enkäten avslutades med möjlighet att lägga till ytterligare 

synpunkter. För med detaljerad information kring enkätens utformning var god se bilaga 1 

som består av enkäten i sin helhet. 

 

5.5 Databehandling 
	
Enkäterna innehöll ett antal påståenden där respondenten kunde välja mellan åtta olika 

svarsalternativ, de olika alternativen äger därmed ett värde.  
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Denna värdering eller kodning av påståendena genomfördes för att svaren skulle kunna 

omvandlas till något kvantitativt (jmf. Likertsskalan). Attityder och attityduppsättningar 

behöver mätas med hjälp av en uppsättning av ”indirekta indikationer” eller ”likert-items” 

(Bryman, 2002, s. 83). När dessa indikationer, som inte är reella kvantiteter, används ”måste 

de kodas för att kunna omvandlas till något kvantitativt” (Bryman 2002, s. 83). Lärarnas 

uppfattningar kring samarbetet med elevhälsan behöver därmed omvandlas i siffror eller 

kvantiteter för att kunna påvisa eventuella uppfattningar kring just samarbetet. Skalan som 

använts i enkäten är till för att försöka mäta respondenternas attityder till de olika 

påståendena. Skalan i enkäten inbegriper siffrorna 0-7 denna skala medför delvis att 

respondenten inte kan ange något neutralt alternativ. Svarsmodellen med ett neutralt 

mittenalternativ ”är vanligt förekommande och är nog det som i de flesta fall förespråkas” 

(Ejlertsson, 2005, s. 82). Den åttagradiga skalan erbjuder kanske inte ett synbart 

mittenalternativ men siffervärdena 3 och 4 kan ändå påvisa om respondenter håller sig relativt 

neutral till påståendet. Symmetri kan då erhållas i svaren då enkäten erbjuder både en sida där 

en positiv hållning kan bli synlig (5-7) samt en sida som kan påvisa en negativ hållning till de 

olika påståendena (0-2). Men som tidigare nämnts kan värdena 3 och 4 räknas som relativt 

neutrala då respondenten genom detta val inte har någon stark dragning åt varken positiv eller 

negativ sida. De ”positiva svaren kan uppfattas ha precis samma värde som de negativa” och 

därmed har en god symmetri uppnåtts genom svarens utformning (Ejlertsson 2005, s. 81).  

     Sammanställningen av enkätsvaren har gjorts med hjälp av Microsoft Office Excel 2011, 

där resultatet av enkäten räknats ut i antal och procent, de olika variablerna är därmed antal 

och procent.  

     Stapeldiagram är troligen en av de vanligaste formerna av grafisk framställning av data, 

fördelarna utgörs av att stapeldiagram är lättolkade när syftet är att gestalta en frekvens 

fördelning exempelvis ”absoluta värden, procent eller proportioner” (Backman 1998, s. 90-

91). Svarsfrekvensen är 37 fullständig ifyllda enkäter av 80, i resultatdelen presenteras de 

slutna frågorna i diagram medan resultatet från de öppet konstruerade följdfrågorna återges i 

tabellform eller i sammanfattad punktform.  

     De öppet konstruerade följdfrågorna har sammanställts genom tematisk innehållsanalys 

där svaren kategoriserats efter olika teman rörande frågeställningen (Fejes & Thornberg, 

2009). Då detta arbete främst handlar om lärares uppfattningar kring ett samarbete kan de 

olika temana betraktas som ”snäva” då det handlar om relationen mellan lärare och 

elevhälsopersonal (Fejes & Thornberg, 2009, s. 204).  
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Dessa teman är återkoppling, tillgänglighet, stöd, förtroende samt tid och redovisas i 

tabellform under resultatdelen.  

 

5.6 Metoddiskussion 
	
Enkäten är förhållandevis omfattande vilket kan ha medfört en lägre svarsfrekvens, korta 

enkäter tenderar att uppnå fler antal svar (Bryman 2002). Den empiriska undersökningens 

omfattning är alltför liten för att kunna ge några generaliserbara fakta och kan därför bara 

användas som en indikator på några lärares uppfattning av samarbetet med elevhälsan. Det 

kan förhoppningsvis även fungera som ett bidrag till den forskning som bedrivs inom området 

elevhälsa. 

     De skolor som ingick i studien var tre till antalet och blev tillgängliga tack vare kontakter 

vid de båda skolorna. Vid den mailkontakt som föregick själva enkätundersökningen var det 

skolledare som ansåg att vare sig de själva eller lärarna hade tillräckligt med tid för att 

medverka i en studie. 

     Vad det gäller själva utformandet av enkäten kan den bli tydligare genom att samtliga 

alternativ på skalan hade namngetts till exempel genom tar helt avstånd, tar delvis avstånd, 

ingen åsikt och så vidare. Detta för att enbart siffror kan vara förvirrande, men då varje fråga 

har avstånd mellan sig samt använder sig av överensstämmande skala (se bilaga 1) borde 

eventuella missförstånd rörande skalans värde vara minimerade. Oftast förespråkas även ett 

ojämnt antal svarsalternativ men det finns skilda uppfattningar om ”man skall ha udda eller 

jämt antal svarsalternativ” (Ejlertsson, 2005, s. 81). Ett ojämnt antal svarsalternativ ger 

respondenten möjlighet att lägga sitt svar i mitten och därmed inte aktivt ta ställning utifrån 

värdeskalan i förhållande till de olika påståendena. Är till exempel antalet jämt, det vill säga 

fyra, sex eller åtta fördelar sig alternativen över grader av positiva och negativa 

svarsalternativ och mittenalternativet utesluts. Förespråkarna av ett jämnt antal svarsalternativ 

menar att respondenterna på så sätt tvingas ta ställning till något alternativ genom att utesluta 

ett neutralt alternativ (Ejlertsson, 2005, s. 82). Genom en åttagradig skala skulle jag vilja påstå 

att båda aspekterna kan uppfyllas då svarsfördelningen dels kan ses som tudelad genom att 

respondenterna ställer sig positiva i varierande grad (alternativ 4-7) samt negativa eller tar 

avstånd i varierande grad (alternativ 0-3). Men det går även att dela in svarsalternativen i tre 

delar där alternativ 3 och 4 utgör mittpartiet och kan därmed indikera ifall respondenterna 

ställer sig neutrala till påståendet.  
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Men oavsett vilken skala som används är ytterpunkterna centrala, det vill säga poolerna som 

utgör avgränsningen för skalan. Ytterpunkterna bör utgöras av ”instämmer helt” och 

”instämmer inte alls” eller ”tar helt avstånd”; ytterpunkterna i enkätunderlaget för detta arbete 

utgörs av instämmer helt och tar helt avstånd (Ejlertsson, 2005, s. 91). Enkäter som 

datainsamlingsmetod utesluter även möjligheten att klargöra otydliga frågor eller möjligheten 

att ställa följdfrågor.  

     Vad det gäller innehållsanalysen är tillvägagångssättets starka sidor att den som metod är 

öppen och flexibel (Bryman, 2002). Nackdelar kan vara att det i princip är omöjligt att 

”utforma en kodningsmanual som inte inrymmer ett visst mått av tolkning från kodarens sida” 

(Bryman, 2002, s. 203). De båda metoderna (slutna enkätfrågor och möjlighet att svara på 

öppna följdfrågor) har kombinerats och använts i relation till varandra. Det medför att det 

tillförs ett innehåll till den slutna delen av enkäten. Trots att strävan alltid är att förhålla sig 

objektiv är det ändå subjektet som utför inte bara tolkningen utan även undersökningen och 

redan där sker ett visst urval och en viss påverkan.  
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6. Resultat enkätundersökning 
	
Under denna rubrik presenteras resultaten av enkätundersökningen. De slutna frågorna 

presenteras i diagramform med de öppna frågorna som komplement i form av tabeller. I 

tabellerna ges exemplifierande citat som är hämtade från de öppna frågorna i 

enkätundersökningen. Antalet besvarade enkäter och antal besvarade öppna frågor varierar då 

fler respondenter valt att inte besvara de öppna frågorna. Antal svarande anges vid respektive 

redovisad fråga i tabellerna. Svaren som sammanställts i diagrammen är presenterade i antal 

om inget annat anges. 

  

6.1 Elevhälsans professioner  
	
Tillgången till elevhälsopersonal samt dess sammansättning kan se olika ut bland annat 

beroende på skolstorlek samt om det är en F-9 skola eller F-6 skola. Diagram 3 visar vilka de 

professioner inom elevhälsan som de tillfrågade lärarna anser sig ha tillgång till på sin skola 

och i kommunen.  

 

Diagram 3, Professionstillgång (svar i procent)	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
 

 

Diagrammet pekar på att de flesta professioner finns tillgängliga i mer eller mindre 

utsträckning. Bland annat är det vanligt att skolsköterska, kurator, skolpsykolog, speciallärare 

samt yrkesvägledare finns på plats på skolan. Däremot är det inte brukligt att skolläkaren har 

sin fysiska arbetsplats på en skola utan snarare konsulteras vid behov av medicinsk expertis. 

De professioner som uppges erbjuda den största tillgängligheten är skolsköterska, kurator 

samt speciallärare. Yrkesvägledare är oftast placerad på högstadieskola även om de ska finnas  

Skolläkare	
2%	
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Skolpsykolog	
15%	
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15%	

Specialped.	
12%	
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5%	

Yrkesvägled.	
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tillgängliga för samtliga skolår då varje skola är skyldig att upprätta en plan för hur arbetet 

med studie- och yrkesvägledning ska genomföras. Tillgången till elevhälsopersonal kan tolkas 

på flera sätt, det kan uppfattas som personal på plats på skolan en eller fler dagar i veckan 

eller tillgång till personal som kan kallas in vid behov som exempelvis skolläkare och 

logoped. Det kan även anses vara om elevhälsopersonal finns tillgänglig utan eventuell 

tidsbokning.  

 

6.2 Elevhälsans tillgänglighet 
	
Majoriteten av de tillfrågade lärarna uppfattar tillgängligheten som relativt god, 95 % 

instämmer mer eller mindre i påståendet att elevhälsan är tillgänglig (diagram 4). 

Övervägande del av de lärare som deltog i undersökningen har varit i kontakt med elevhälsan 

(diagram 5).  

Diagram 4, Tillgänglighet            Diagram 5, Kontakt (i antal) 

 

Tar	helt	avstånd	(0)	
1	
2	
3	
4	
5	
6	

Instämmer	helt	(7)	

0	 5	 10	 15	

Jag	upplever	elevhälsan	som	
lättillgänglig.	

Tabell I, Elevhälsans tillgänglighet (följdfråga 10c) 
Kategori Exempel på svar Antal svar 

Återkoppling/uppföljning ”Lämnar in blankett – får sen muntlig återkoppling – sen? 
Vet ej” 

1 

Tilltro/förtroende ”Dom finns” 
”Jag vänder mig oftast till specialläraren direkt om det är 
någon elev jag oroar mig för. Om det finns ett behov att göra 
en utredning/kartläggning anmäler vi till elevvårdsteamet. 
Det brukar gå ganska snabbt” 

2 

Tillgång/stöd/tid ”Tillgängligheten är tillfredställande” 
”Helt ok. Vore ännu bättre om skolsköterskan fanns på plats 
på skolan dagligen” 
”Svåra att få kontakt med och det tar lång tid innan man får 
hjälp” 
”Bra, men alla elever som behöver hjälp hinns inte med” 
”Relativt lätt att få kontakt med men svårare att få till 
samtals/mötestid” 

21 

                                                                                        Totalt: 25 

33	
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3	

Jag	har	varit	i	kontakt	med	
Elevhälsan	

Ja		

Nej	
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Den person som kontaktas oftast är skolsköterskan (97 %) tätt följd av skolpsykolog, 

speciallärare och specialpedagog (samtliga 85 %), se diagram 6. Tabell I redogör för de öppna 

följdfrågorna till påståendet om lärares uppfattning av elevhälsans tillgänglighet och bidrar till 

att nyansera bilden något.  

     Diagram 7 redogör för svaren vid påståendet om elevhälsan kontaktas för att lämna över 

elever i behov av särskilt stöd, diagrammet visar att svaren är relativt jämt spridda över 

samtliga alternativ. Detta påstående kan bjuda in till många tolkningar och respondenterna 

fyller själva i betydelsen av att ”lämna över” arbetet. Det kan röra sig om att läraren redan 

provat allt för att hjälpa en elev men känner att det inte räcker och lämnar därför vidare 

ärendet för att få tips, råd eller hjälp.  

   Diagram 6, Professionskontakt            Diagram 7, Lämna över ”problem”  

 

 De flesta lärarna som deltog i enkätundersökningen uppfattar att de har tillräcklig kompetens 

att upptäcka om en elev har behov av särskilt stöd (diagram 8), däremot råder delade 

uppfattningar kring den egna kunskapen och kompetensen att stödja elever med stödbehov 

(diagram 9).   
Diagram 8, Kunskap att upptäcka         Diagram 9, Kunskap att stödja 
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En anledning kan vara klasstorleken, 68 % uppger att gruppen är för stor för att kunna 

upptäcka elever i behov av särskilt stöd, 32 % menar att gruppstorleken inte har betydelse 

(diagram 11). Ingen har uppgett att de anser att gruppen är för liten och därför finns inte detta 

svarsalternativ listat i varken diagram 10 som 11. Gruppstorleken får ännu större betydelse 

när det gäller att stödja elever i behov av särskilt stöd. Möjligheten att upptäcka och stödja 

elever i behov av särskilt stöd påverkas därmed av undervisningsgruppens storlek.  

 
Diagram 10, Storlek-stöd (i procent)          Diagram 11, Storlek-upptäckt (i procent)  

 

6.3 Stöd och förtroende  
	
Förtroendet för elevhälsans hjälpinsatser varierar då majoriteten av de tillfrågade instämmer 

till viss grad i påståendet, däremot tar nio personer mer eller mindre avstånd ifrån påståendet 

(diagram 12). Av de kontaktade elevhälsoprofessionerna upplever lärarna störst stöd från 

specialläraren (59 %) och skolsköterskan (52 %) men även kurator (47 %) samt 

specialpedagog (41 %). Minst stöd upplever lärarna från skolläkare och logoped (0 %), detta 

kan bero på att elevhälsoteamet sköter kontakt med skolläkare och logoped. Två respondenter 

har uppgett annan orsak, en finner inte stöd hos någon, en annan svarar att det största stödet 

erhålls från kollegor. Diagram 12 och 13 kan jämföras med tabell II och hur lärarna upplever 

stödet från elevhälsan, även här får specialläraren en framskjutande roll vilket kan bero på att 

specialläraren befinner sig närmare lärares verksamhet. 
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Diagram 12, Förtroende för elevhälsan         Diagram 13, Upplevt stöd, professioner    

 

 

Elevhälsoteamet (EHT) ska verka hälsofrämjande och förebyggande, detta arbete kan ske 

genom stöd till lärare och till elever i behov av särskilt stöd. Ser vi till diagram 14 och 15 kan 

synen på vem elevhälsan ska hjälpa i första hand variera något, det gäller även för vem 

elevhälsan arbetar primärt.  

     Ser vi till den upplevda hjälpinsatsen till läraren (diagram 16) och stödet till eleverna 

(diagram 17) upplever 35 % (13 personer) litet eller ingen hjälp tillika som 34 % (12 

personer) upplever litet eller ingen stöd till eleven. Siffrorna för de som instämmer (i 

varierande grad) är 65 % (24 personer) respektive 66 % (25 personer). Majoriteten kan då 

sägas uppleva att hjälp och stöd ges både till personal samt elever, dock är de inte 

samstämmiga vilket kan indikera brister i eventuellt samarbete. Tabell III visar hur stödet från 

elevhälsan till eleverna uppfattas men visar även att några uppfattar stödet eller 

handledningen till lärare som ett hinder för att eleverna ska få hjälp.   

  

Tabell II, Upplevt stöd till läraren från elevhälsan (följdfråga 10b) 
Kategori Exempel på svar Antal svar 

Återkoppling/uppföljning ”Bra när vi väl har samtal/möte, men uppföljning av åtgärder 
kan förbättras” 
”Ibland givande. Ofta en genomgång av vad som borde göras 
utan koppling till genomförbarhet” 

3 

Tilltro/förtroende ”Ganska mycket teori men inte praktiskt” 
”Vissa bra, vissa dåligt” 

3 

Tillgång/stöd/tid ”Det är olika! Det mesta stödet kommer från speciallärarna 
som är inne i verksamheten” 
”Jag får det stöd jag behöver för att kunna göra mitt arbete” 
”Handledning är bra men allt tar för lång tid” 
 

15 

  Totalt: 21 
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Tiden dyker upp som en återkommande faktor tillika som brist på återkoppling, här utrycks 

även att elevhälsan uppfattas som svårtillgänglig eller ”de är svåra att få tag i”.  

	
Diagram 14, EHT stöd till lärarna          Diagram 15, EHT, stöd till eleverna    

 

Diagram 16, Handledning till lärare        Diagram 17, Hjälp till eleverna  

	
Diagram 18, Direktiv för EHT-arbetet        Diagram 19, Vetskap om stödfunktioner 
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I tabell III återges några av de svar som angavs under följdfrågan och har uttrycker även en 

person att elevhälsan fokuserar på personalen istället för eleven vilket kan medföra att 

stödinsatser till eleven uteblir.  

 

Svaren kring direktiven för elevhälsans arbete är spridda och kan indikera att arbetet kring 

elever med stödbehov inte är helt tydligt. Nästan samtliga respondenter vet var de ska vända 

sig om de behöver stöd (diagram 19). Här uttrycker endast 5 personer att de tar mer eller 

mindre avstånd ifrån påståendet (påståendet finns preciserat i diagram 20). Uppfattningarna 

kring ett fungerande samarbete på skolan kring elever i behov av särskilt stöd (diagram 20) 

varierar och flest svar återfinns inom mittcentrat och svaren delar sedan upp sig relativt jämnt 

på båda sidor av om mitten. Detta kan bero på att samarbetet inte preciserats utan det kan lika 

gärna kan handla om samarbete kollegor emellan som med elevhälsans professioner. Det kan 

även vara ett tecken på att det finns en utvecklingspotential när det gäller samarbetet kring 

elever i behov av särskilt stöd. Respondenterna uppmanades att ange vad som fungerar 

respektive vad som inte fungerar i samarbetet med elevhälsan, svaren återfinns i tabell IV och 

V. Det som fungerar är bland annat återkoppling, fasta mötestider och kommunikationen 

mellan lärare och elevhälsopersonal.  

  

Tabell III, Upplevt stöd till eleven från elevhälsan (följdfråga 10a) 
Kategori Exempel på svar Antal svar 

Återkoppling/uppföljning ”Får muntlig återkoppling” 
”Återkopplingen glappar. Man vet inte vad man ska göra. 
Någonstans stannar det på vägen” 

4 

Tilltro/förtroende ”Man tror ibland att ex. psykologen och specialpedagogerna 
inte tror på vår professionalitet när vi påtalar vissa problem” 
”Varierar lite eftersom vi bytt personal i den gruppen väldigt 
ofta senaste året. Svårt med nya relationer hela tiden” 

4 

Tillgång/stöd/tid ”Knappt, det är nästan enbart handledning av personal” 
”Generellt sett bra, men kan bli bättre” 
”Eleverna brukar få stöd genom att vi personal får stöd. 
Det tar oftast lång tid. Vi klarar oftast av det när barnen är 
små men sedan brister det. Frågan är om det är hjälp eller 
stjälp med andningshjälp”. 
”Det finns för lite tid för arbete direkt med eleverna 
/klasserna” 
”Kan bli bättre. Vissa elever hinns inte med” 
”Jag vet vilka jag ska prata med men de är svåra att få tag i 
och det tar väldigt lång tid innan man får stöd. Det tar lång 
tid innan de får hjälp och de får inte det stöd som jag 
tycker att de behöver” 

19 

  Totalt: 27 
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Diagram 20, Fungerande samarbete kring elever 
 

 

 

 

 

 

 

	
	
	

	

Tabell IV, Vad fungerar i samarbetet med elevhälsan? (följdfråga 22a) 
Kategori Exempel på svar Antal svar 

Återkoppling/uppföljning ”Fungerar utmärkt på alla sätt, kommunikation åt 
båda hållen” 
”Återkoppling och arbetet med eleverna (att det 
görs på ett riktigt sätt, att eleven får det den 
behöver)” 

4 

Tilltro/förtroende ”Kontinuerlig information klasslärare och 
spec.lärare emellan fungerar bra” 

1 

Tillgång/stöd/tid ”Fungerar bra” 
”Det fungerar ok” 
”Bra att vi har fasta mötestider – men det kunde 
vara oftare” 

3 

  Totalt: 8 

Tabell V, Vad fungerar inte i samarbetet med elevhälsan? (följdfråga 22a) 
Kategori Exempel på svar Antal svar 

Återkoppling/uppföljning ”EHT- bra forum. Men uppföljning brister” 
”Svårt att få snabb återkoppling och utvärdering av 
eleverna. Eleverna får vänta för länge innan de 
’hanteras’” 

3 

Tilltro/förtroende ”Ibland brist på förståelse vad som fungerar i 
praktiken” 
”Vissa yrkesgrupper är för teoretiska och hjälper 
inte handfast. Konsultation är till 90 % redan vad vi 
gör men som inte fungerar” 

5 

Tillgång/stöd/tid ”Elevhälsan räcker inte till till alla elever i behov. 
Väldigt många elever mår dåligt och fungerar dåligt 
i skolan” 
”Det skulle behövas mer resurser för att arbeta 
förebyggande med eleverna. Detta gäller särskilt 
psykosociala frågor där det är svårt för en lekman 
(lärare) att veta hur man ska agera” 
”Svåra att få tag i och det tar lång tid innan lärare 
och elev får stöd” 
”Saknas ofta tid” 

5 

  Totalt: 13 
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De delar som uppges fungera sämre eller inte alls är uppföljning, att det tar för lång tid innan 

elever ges hjälp eller stöd, det stöd som erbjuds upplevs inte heller vara verklighetsförankrat 

eller praktiskt genomförbart (se tabell V). Det kan tolkas som att vissa delar av samarbetet 

med elevhälsan fungerar bättre än andra samt att samarbetet med de olika professionerna kan 

se olika ut.  

 

6.4 Arbetslaget 
	
Enkäten undersökte också hur samarbetet inom arbetslaget såg ut vad det gäller arbetet kring 

elever i behov av särskilt stöd och ett väl fungerande samarbete inom arbetslaget, enligt 

svaren, kännetecknas av delaktighet. Men även gemensamt ansvar, regelbundenhet, 

flexibilitet, respekt gentemot varandra samt en ”högt i tak anda” som tillåter samtliga inom 

gruppen att uttryck åsikter och tankar. Nedan följer några exempel hämtade från de 27 svaren, 

resterande svar återfinner ni i bilaga 2. 

”En förutsättning är att man känner sig trygg i a-laget, att det inte är en massa 

motsättningar” 

”Alla ges tid att föra fram åsikter ’högt i tak’. Stöttning och flexibilitet. Jämn fördelning 

av arbetsuppgifter” 

”Öppenhet, diskussioner, handling, stöd, samtal” 

”Se varandra, bra kommunikation oss emellan, lyssna på varandra, ställa upp på 

varandra” 

I svaren framkom även att tiden är en viktig kategori då flera av de som svarade lyfte fram 

vikten av att få tid att träffas gärna regelbundet på bestämda tider. 

”Mer tid. Alla får plats. Viljan finns” 

”Att arbetslaget ges möjligheter att träffas och diskutera eleverna. Detta kräver tid som 

det finns alldeles för lite av” 

”Stående agenda där man lyfter elever till diskussion varje vecka” 

 

Diagram 21 visar att de flesta upplever att det existerar ett fungerande samarbete kring 

elevvårdsfrågor men att planering och uppföljning inom arbetslaget haltar något (diagram 22). 

Förutom arbetet inom arbetslaget och med elevhälsan efterfrågas fler professionella i 

betydelsen av utbildade lärare och speciallärare till klassrummen. Många av de som svarat 

uttrycker även en önskan om fler pedagoger i klassrummet.  

  



	

	 36	

 Diagram 21, Arb.lagets samarbete kring eleven    Diagram 22, Arb.lagets planering och uppf. 

 
Sammanfattningsvis kan det sägas att det stöd eller den hjälp som efterfrågas av 

respondenterna i arbetet med elever i behov av särskilt stöd bland annat är (förtydligande citat 

från enkätundersökningen ges vid varje punkt):  

• Fler pedagoger  

o ”Speciallärare – i klassen och enskild undervisning. Psykolog som konsult” 

o ”Jag vill helst att det ska vara två pedagoger i en grupp där det finns barn med 

särskilda behov” 

• Samtal (tid) 

o ”Kontinuerliga samtal kring hur behoven upptäcks och vad vi kan göra för 

eleven. Samtal mellan både arbetslag och elevhälsa samt utifrån, från experter 

och föreläsare” 

o ”Beror på vilka behov eleverna har men samtal/bollplank. Konkreta tips på 

material. Extra pedagog så mer kan göras muntligt” 

•  Avlastning i det administrativa arbetet eller i arbetet med elever i behov av särskilt 

stöd. 

o ”Professionellt stöd som går in och arbetar med eleven där jag inte når honom 

eller henne” 

o ”Hjälp av spec.läraren att mer individualisera elevuppgifter. Hjälp från 

kurator/skolsköterska att hålla i samtalsgrupper (t.ex. tjej- och killgrupper). 

Avlastning av arbetet då mycket tid ibland förläggs på föräldrakontakter, 

övervakn. av elever, konfliktlösande o.s.v.” 

• Att teori och praktik kopplas samman. 

o ”Info hur man kan arbeta. Spec.lärare kan visa praktiskt inte bara prata. […]” 
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Det är med andra ord konkreta råd och tips som är genomförbara i praktiken, avlastning och 

möjlighet till reflektion samt någon kunnig och insatt person att bolla tankar och idéer med 

som efterfrågas. Avlastning eller hjälp vid föräldrakontakter och hjälp i det administrativa 

arbetet är andra insatser som lyfts fram för att kunna hjälpa elever i behov av särskilt stöd 

samt få tid till planering, genomförande och uppföljning av eventuella stödinsatser.  
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7. Analys 
	
Samverkansforskningen är ett stort forskningsfält och sociala representationer återfinns inom 

många olika områden. Uppfattningar om den egna samt den andres praktik kan både 

underlätta och försvåra ett samarbete inom en grupp men även med externa aktörer. I skolan 

räknas elevhälsopersonalen samt lärarna och annan pedagogisk personal i skolverksamheten 

för interna aktörer och de stödfunktioner som finns utanför skolan i form av barn- och 

ungdomspsykiatri och socialtjänsten som externa aktörer. Det är många olika professioner 

med olika utbildningsbakgrund och uppdrag som ska komma överens med varandra i arbetet 

med elever i behov av särskilt stöd. Då denna uppsats utreder lärares uppfattningar av 

samarbetet är det just utifrån deras uppfattningar som diskussionen kommer att hållas. Lärares 

uppfattningar av samarbetet med elevhälsan och dess olika professioner påverkas av tidigare 

erfarenheter, upplevelser och uppfattningar. Positiva eller negativa erfarenheter av tidigare 

samarbeten påverkar synen på det fortsatta samarbetet och kan i samverkan med andra inom 

den egna professionen förstärkas eller försvagas. Positiva förväntningar av resultatet av 

samarbetet med elevhälsan är således sammankopplat med positiva resultat för eleven eller 

läraren (Gregory, 2010). Därför är det viktigt att samarbetet fungerar och läraren ges 

delaktighet i utarbetandet av riktlinjerna för samarbetet och stödinsatserna (Kreitz-Sandberg, 

2015).  

     Skolan har under de senaste åren genomgått en rad förändringar, två av dessa är en 

sammanhållen elevhälsa med ett förändrat uppdrag som numer ska vara hälsofrämjande och 

förebyggande. Den andra förändringen, bland många andra, är inkluderingstanken det vill 

säga att alla elever ska ha rätt till en skola för alla och ingen ska avskiljas från undervisningen 

på grund av eventuella behov av stöd i undervisningen. Men för att kunna inkludera alla 

elever behöver skolorna bygga upp supportstrukturer för både lärare och elever (Kreitz-

Sandberg, 2015). Detta ställer krav på ett fungerande samarbete inom och utom den egna 

yrkesgruppen där de olika professionerna ska vara en tillgång och inte begränsande genom för 

strikta professionsgränser.  

     Denna del av arbetet kommer att fördela sig mellan rubrikerna Elevhälsans tillgänglighet 

enligt lärarna, Lärares upplevelser av samarbetet med elevhälsan samt Lärares perspektiv på 

stöd- och supportfunktioner och avslutas med en sammanfattning. Om inget annat anges är 

samtliga citat som återges i denna del är hämtade från svaren som erhölls vid de öppet 

konstruerade frågorna i enkätstudien. 	
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7.1 Elevhälsans tillgänglighet  

Tillgängligheten av tjänster och en fungerande kommunikation mellan olika yrkesgrupper är 

avgörande när man organiserar stödstrukturer i elevhälsoarbetet (Kreitz-Sandberg 2015). 

Majoriteten av lärarna som deltog i enkätundersökningen uppfattade elevhälsan som 

tillgänglig (Diagram 4) vilket det även fanns belägg för i svaren på de öppet konstruerade 

följdfrågorna. Lärarna utryckte att tillgängligheten var tillfredställande och god (72 %) men 

att det varierade beroende på profession (kurator, skolsköterska, skolpsykolog m.m.). 12 % av 

de öppna svaren utryckte att det fungerade men med förbehåll det vill säga att det till exempel 

vore bättre om skolsköterskan eller specialläraren fanns på plats. I dessa procent ingår även de 

som ansåg tillgängligheten som god men att alla eleverna inte ”hinns med”. 16 % ansåg att 

tillgängligheten brister då elevhälsan upplevs som svår att få kontakt med och att det tar lång 

tid innan hjälp sätts in. Även om det i min studie var en minoritet som uttryckte brister i 

tillgängligheten är begreppet tid och återkoppling återkommande i svaren på de olika 

frågorna. Einarsson (2011) kom fram till att lärarna i upplevde att det tog lång tid mellan 

uttryckt behov av stöd till stödinsats och de ansåg att fokus för elevhälsan snarare låg på att 

utreda fallet (eleven) än behovet av stöd. 

 

Händer inget runt de elever i störst behov, tiden går och det pratas bara om samma saker 

och mer handledning till personalen som tar tid från övriga sysslor och elever som 

behöver annan professionell hjälp av t.ex. psykolog ska enbart hanteras av lärare  

 

Tidigare har nämnts att de olika professionerna inte alltid finns närvarande på skolan, en 

psykolog kan till exempel ansvara över fler än en skola vilket även gäller för kuratorer. Om 

skolan är liten är det inte heller säkert att skolsköterskan finns på plats mer än någon dag i 

veckan. Elevhälsan anses som otillräcklig på de skolor som Skolinspektionen granskade år 

2015, och uttrycker att det förebyggande elevhälsoarbetet sällan omfattar psykologiska 

insatser, vilket även är något som lärarna gett uttryck för i enkätundersökningen. En lärare 

anger att: 

 

Det skulle behövas mer resurser för att arbeta förebyggande med eleverna. Detta gäller särskilt 

psykosociala frågor där det är svårt för en lekman (lärare) att veta hur man ska agera 
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Eller att elevhälsan inte är tillräcklig för de behov som finns på skolan: 

Elevhälsan räcker inte till till alla elever i behov. Väldigt många elever mår dåligt och fungerar 

dåligt i skolan 

 

Vi har för få spec.lärare alla med behov får inte den hjälpen de behöver. Speciallärare och 

lärare pratar sällan om hur läraren kan hjälpa eleverna. Från kurator och skolsköterska 

fungerar det bra och dialogen finns 

 

Tillgängligheten brister således inom vissa områden trots att skollagen skriver fram att alla 

elever ska ha tillgång till personal som kan tillgodose de pedagogiska, psykologiska och 

medicinska behoven. Men det står bara tillgång till vilket inte uttrycker krav för fysisk 

närvaro på skolan. 

 

I en samlad elevhälsa ställs krav på tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och 

kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan ska bidra till att 

skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa (Skolverket, 2013, s. 

1). 

 

En samlad elevhälsa som befinner sig på samma plats kan underlätta samarbetet mellan 

elevhälsopersonal och lärare, det kan även medföra en insikt i skolans verksamhet och lärares 

uppdrag.  

 

7.2 Lärares upplevelser av samarbetet med elevhälsan 

Uppfattningarna om samarbetet med elevhälsan kring elever i behov av särskilt stöd varierar 

och de flesta svar på de slutna frågorna i enkäten håller sig i mitten av svarsspannet (se 

diagram 20). Det kan vara ett uttryck för att de flesta är neutrala till påståendet eller inte har 

en tydlig uppfattning, svaren kring samarbetet visar därmed att lärarna i stort är överens om 

att samarbetet fungerar. I de öppna svaren ges dock uttryck för brister i samarbetet vad det 

gäller lösningsförslag eller arbetsmetoder som initieras av elevhälsan. Lärarna ger uttryck för 

att metoderna är för teoretiska och efterfrågar mer praktiska tillvägagångsätt som går att 

applicera på deras egen verksamhet.  

 

För många teoretiker och experter. De måste komma ut i verkligheten 
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Vissa yrkesgrupper är för teoretiska och hjälper inte handfast  

 
Ganska mycket teori men inte praktiskt 

 
För få som har konkreta metoder, åtgärder på hur man kan möta eleverna. Oftast konstateras 

och ältas problem och så uteblir HUR vi ska göra 

 
Sundqvist (2012) som undersökt speciallärarnas handledande roll i Sverigefinland, och menar 

att klasslärarnas perspektiv är betydelsefullt vid utvecklandet av handledning. Lärarnas 

erfarenheter, uppfattningar och perspektiv är därmed betydelsefulla i arbetet med att 

organisera hjälpfunktioner för elever i behov av särskilt stöd (Kreitz-Sandberg (2015). Det är 

lärarna som möter eleverna dagligen och det är viktigt att förstå hur lärarna ser på samarbete 

med andra aktörer i arbetet med att skapa stödjande skolmiljöer (ibid.). I lärarcitaten som 

angivits ovan går det att se en uppdelning i vi och de.  De, det vill säga elevhälsopersonalen, 

upplevs inte förstå vilka hjälpfunktioner som efterfrågas eller hur en stödjande skolmiljö kan 

byggas upp i samråd med lärarna. Om lärare inte involveras i elevhälsoarbetet kan det 

medföra att lärarna tappar förtroendet för elevhälsans arbetsmetoder och insatser. Slonski-

Fowler och Truscott (2004) menar att risken att samarbetet fallerar ökar ifall lärarna uppfattar 

att deras medverkan ignoreras eller nedvärderas. Samarbetet försvåras även om lärarna inte 

uppfattar att de får respons från elevhälsoteamet eller om informationen från teamen är 

otydlig och oväsentlig (Slonski-Fowler & Truscott, 2004). Nedan anges några citat från 

enkätundersökningen som kan tyda på att det finns eller är på väg att bli en förtroendeklyfta 

mellan elevhälsoteam och lärare.  

 
Man tror ibland att ex. psykologen och specialpedagogerna inte tror på vår professionalitet när 

vi påtalar vissa problem 

 
Ingen helhetssyn. Svårt att få ett vi-tänk kring eleverna 

 
Konsultation är till 90 % redan vad vi gör men som inte fungerar 

 
Känslan av att inte bli trodd eller tagen på allvar kan bidra till att aktörerna inom skolan 

(lärarna och professionerna inom elevhälsan) vaktar på sina professionsgränser. Det byggs 

upp en rädsla för vaga professionsgränser som i förlängningen uppfattas medföra en 

försvagad professionell position (Blomqvist, 2004).  
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Yrkesgruppernas olika värderingar, uppfattningar och erfarenheter kan bidra till svårigheter i 

samarbetet då de olika sociala representationerna blir överordnade samarbetet (Hylander, 

2011b; Guvå, 2009). De olika sociala representationerna kan bidra till att aktörerna utvecklar 

olika synsätt på orsaker och orsakskedjor; 
 
Medicinskt: Hälsa leder till välbefinnande och trygghet som i sin tur leder till lärande 

Pedagogiskt: Lärande leder till välbefinnande och trygghet som i sin tur leder till hälsa 

Psykologiskt-socialt: Trygghet leder till lärande som i sin tur leder till hälsa (Guvå, 2009, 

s. 24).  

 
Synsättet påverkar därmed vad som ska sättas främst i elevhälsoteamets arbete och vilka 

åtgärder som bör sättas in först. Det pedagogiska synsättet påverkar lärares uppfattning och 

syn på stödinsatser och åtgärder. Alla delarna är viktiga och ingen orsakskedja behöver vara 

överordnad en annan men det är viktigt att gruppen ändå når konsensus för att elevens 

eventuella behov ska kunna tillgodoses. Yrkesgruppernas olika värderingar, uppfattningar och 

erfarenheter bör nyttjas snarare än att utgöra hinder i ett samarbete (jmf. Hylander 2011b). De 

olika perspektiven; medicinskt, pedagogiskt och socialt bör utgöra komplement till varandra 

för att se inom vilka områden som eleven behöver hjälp. Det ena behöver inte utesluta det 

andra, ofta hör de olika områdena samman och finns en problematik kring 

inlärningssituationen är det inte sällan som det även uppstår problem i det sociala samspelet. 

Det kan finnas en medicinsk orsak eller inte, men oavsett behöver skolsituationen anpassas 

för eleven.  

 

7.3 Lärares perspektiv på stöd- och supportfunktioner  

De flesta lärarna i enkätstudien upplever sig ha tillräckligt med kunskap och kompetens för att 

upptäcka och stödja elever i behov av särskilt stöd (diagram 8 och 9). Däremot ses 

undervisningsgruppens storlek som ett hinder för både upptäckt och stöttning (diagram 10 och 

11). Lärarna anger att de försökt det mesta innan elevhälsan kontaktas även om några 

respondenter uppger att de söker stöd hos elevhälsan tidigare, innan de prövat ”allt”, på grund 

av långa väntetider hos elevhälsan. Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet påbörjas 

och genomförs ofta av lärarna utan elevhälsans medverkan (Skolinspektionen, 2015:05). 

Hjälp söks först när läraren upplever att de egna insatserna eller hjälpen ifrån arbetslaget inte 

är tillräckliga eller, som angetts ovan, innan problemen uppkommit och i preventivt syfte.  
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Arbetslaget samarbetar generellt på ett väl fungerande sätt (Diagram 21) även om några 

respondenter tar avstånd från påståendet. Förutsättningarna för samarbetet i arbetslaget är de 

samma som för samarbetet med elevhälsan det vill säga att det råder ömsesidig respekt, ”högt 

i tak” och att alla inom gruppen tillåts uttrycka åsikter och tankar. Däremot utgör tiden en 

begränsande faktor för elevhälsoarbetet i arbetslagen och kanske till följd av tidsbristen 

uttrycks ett behov av hjälp kring konfliktlösning, rastvaktande och att anpassa och 

individualisera elevuppgifter. De åsikter som lärarna uttrycker kring stöd- och 

supportfunktioner i både den tidigare forskningen samt i min undersökning är möjligheten att 

diskutera eller ”bolla problem” med någon för att hitta fungerande lösningar.  

 
Kontinuerliga samtal kring hur behoven upptäcks och vad vi kan göra för eleven. Samtal 

mellan både arbetslag och elevhälsa samt utifrån, från experter och föreläsare 

 
Beror på vilka behov eleven har men samtal/bollplank. Konkreta tips på material 

 
Info om hur man kan arbeta. Spec. lärare kan visa praktiskt inte bara prata 

 
Lärarna efterfrågar därmed handledning och goda råd som är förankrade i verksamheten 

(Sundqvist, 2012). Elevhälsan ska komplettera den pedagogiska kompetensen och det 

förutsätter att elevhälsan ordnas på ett sätt som underlättar och främjar samverkan mellan 

elevhälsans olika yrkeskategorier och den pedagogiska personalen på skolan 

(Skolinspektionen, 2015). Lärarna behöver med andra ord tillgängliga supportfunktioner som 

kan assistera dem i att utveckla användbara arbetssätt som gynnar samtliga elever i 

klassrummet (Kreitz-Sandberg, 2015). 
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8. Diskussion 
 

Syftet med den här studien är att undersöka hur lärare upplever tillgängligheten till och 

samarbetet med elevhälsan. Genom att belysa området elevhälsa från främst ett 

lärarperspektiv kan kunskaper om och förståelse för hur lärare upplever samarbetet med 

elevhälsan skapas. Resultaten av denna studie kan agera som ett inlägg i de diskurser som rör 

elevhälsan och hur resurser kan fördelas och användas. Viktiga frågor under arbetet har varit 

vilka supportfunktioner som lärarna efterfrågar av elevhälsan samt hur lärarna uppfattar 

tillgängligheten och samarbetet med elevhälsan.  

     Resultaten visar att lärarna uppfattar att de har tillgång till de flesta elevhälsoprofessioner i 

mer eller mindre utsträckning men tillgång till behöver inte betyda att elevhälsopersonalen 

fysiskt finns på plats på skolan. Det kan också tolkas som att lärarna har vetskapen om att till 

exempel skolpsykolog, skolläkare och logoped kan kontaktas vid behov (jmf. med Skollagen). 

Professionstillgången till de olika professionerna inom elevhälsan varierar, men de som 

upplevs som mest tillgängliga är skolsköterskan och kuratorn tätt följda av skolpsykolog och 

speciallärare (se diagram 3). Det kan bero på att det är de yrkeskategorier som finns på plats 

på skolan, på två av de skolor som ingick i undersökningen hade skolpsykologen sin fysiska 

arbetsplats där. De två skolorna hade även tillgång kurator och skolsköterska som även de 

fanns på plats på skolan. Den tredje skolan kontaktade kurator och psykolog vid behov och 

skolsköterskan fanns på plats några av veckans fem dagar. De professioner som lärarna då har 

mest kontakt med är de som finns på plats på skolan (jmf. Hylander, 2011a). Tillgången kan 

även ses mot bakgrund av att elevhälsan kan uppfattas som en sammanhållen grupp och att 

lärarna då inte skiljer ut de olika yrkeskategorierna ur elevhälsan (Hylander, 2011a). 

Gruppens kollektiva föreställningar det vill säga yrkesgruppens (eller i detta fall lärarnas) 

värderingar, uppfattningar och erfarenheter bildar ramen för den sociala representationen 

(Hylander, 2011a). Sociala representationer hjälper gruppen att skapa en ordning som de kan 

orientera sig efter i sin kommunikation med andra, sociala representationer är något som 

utvecklas mellan individer i en grupp och i relation till andra (ibid.). Det sker en växelverkan 

där agerandet ”påverkar de sociala representationerna och de sociala representationerna 

påverkar agerandet” (Hylander, 2011a, s. 10).  

     Lärare i Hylanders (2011a) undersökning uppfattade elevhälsoteamens uppdrag som oklart 

och de efterlyste större tydlighet kring elevhälsans funktion och uppdrag.  
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Liknande resultat framkom i enkätstudien (diagram 18) där svaren pekade på att elevhälsans 

direktiv för elevhälsoarbetet kunde uppfattas som otydliga.  

     Otydliga uppdrag, skilda sekretessregler, bristande närvaro på skolan samt avsaknad av 

delaktighet medför att lärare inte vet vad de kan förvänta sig av elevhälsoteamet och det kan 

missgynna ett eventuellt samarbete (Hylander, 2011a). Det kan medföra att lärarna inte skiljer 

på team och person vilket i sin tur orsakar att det skapas varierande uppfattningar hos lärarna 

om hjälpinsatser. Dessa hjälpinsatser då blir beroende av vilka ”som sitter i dom där teamen” 

(Hylander, 2011a, s.25). Likande indikationer återfinns i enkätundersökningen (som 

presenterats i detta arbete) där lärare uttrycker att ”dom finns” om elevhälsan, vilket kan tyda 

på att lärarna ser elevhälsan som en utgrupp med vaga eller otydliga uppdrag och professioner 

(jmf. Moscovici, 1988; Hylander, 2011a). Lärarna själva bildar då ingruppen det vill säga en 

grupp som förutom yrkestillhörighet delar värdesystem och kultursystem (lärares sociala 

representation) som formar synen av ”den andre”, i detta fall elevhälsan. Förutom 

uppfattningar kring elevhälsan som team och de olika yrkeskategorierna däri påverkar 

uppfattningar om elevhälsans uppdrag samarbetet.  

     När det gäller professionsgränserna kan de ses både som ett hinder och som en 

möjliggörare för ett fungerande samarbete. Guvå (2009) för fram att olika professioner ser det 

som sitt unika bidrag att fokusera på hela individen. Därmed inte sagt att det sker genom ett 

och samma perspektiv, då de olika professionerna har bildat uppfattningar och föreställningar 

om sin professionella verksamhet och andras i förhållande till bland annat tidigare 

erfarenheter av interaktionen med ”den andre” (Guvå, 2009; Moscovici, 1988). Dessa 

olikheter i tolkningen (som grundar sig på gruppernas sociala representationer) kan bidra till 

professionell etnocentrism där den egna professionens teori och praktik upplevs som 

överlägsen andra (Blomqvist, 2004). Den professionella etnocentrismen kan då bidra till att 

skapa ”separate grounds” och medverka till att divergera de olika professionerna (inom och 

utom elevhälsan) vilket kan försvåra ett samarbete med läraren, sinsemellan eller kring eleven 

(Bolin, 2011). Om elevhälsan upplevs som svårtillgänglig och att de supportfunktioner som 

erbjuds lärarna inte fungerar i praktiken kommer samarbetet att missgynnas. Negativa 

upplevelser av samverkan bidrar till dåliga erfarenheter som i sin tur påverkar den framtida 

interaktionen mellan olika individer och grupper. Om lärarna istället uppfattar elevhälsan som 

tillgänglig och samarbetet som fungerande, kommer de att utveckla positiva föreställningar 

om elevhälsan som grupp och det kommer att gynna ett framtida samarbete. 
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     Common grounds eller en samsyn, menar Bolin (2011), kan istället bidra till ett 

fungerande samarbete då byggandet av en gemensam ideologi är överordnat 

professionsgränserna. Gruppen arbetar då med att bygga upp gemensamma referensramar för 

sitt arbete genom att synkronisera uppfattningar och dela erfarenheter (jmf. Moscovici, 1988). 

Det kan därmed existera flera grupper vid sidan av varandra och gruppmedlemmarna kan ta 

olika roller i de olika grupperna. En person skulle då kunna representera och känna 

tillhörighet med både lärarkollegiet och elevhälsoteamet, med förutsättning att läraren tillåts 

utgöra en del av elevhälsans arbete.  

     Sammanfattningsvis kan sägas att de supportfunktioner som lärarna förväntar sig är hjälp i 

klassrummet i form av en extra pedagog. Stödbehovet eller supportfunktionen omfattar även 

att erhålla professionellt stöd i att utforma och planera elevstödjande insatser, gärna utifrån 

lärares erfarenhet och elevens behov (Lane m.fl. 2003). Lärarna i allmänhet och elevhälsan i 

synnerhet behöver bygga en gemensam ideologi som är överordnad de olika professionerna, 

en ”common ground” för att underlätta ett samarbete mellan samtliga aktörer inom skolans 

verksamhet (Bolin, 2011). Den gemensamma ideologin kan bestå av gemensamma mål och 

riktlinjer för ett elevhälsoarbete som syftar till att vara förebyggande och hälsofrämjande vid 

analys, vid planering, vid genomförande och vid uppföljning (Skolinspektionen, 2015).  

     Elevhälsan och elevhälsoteamen arbetar olika på olika skolor beroende på bland annat 

fysisk närhet (om de sitter tillsammans eller ej), ekonomiska förutsättningar samt hur väl 

etablerad elevhälsan är som grupp. Uppdraget att arbeta förebyggande och hälsofrämjande 

hänger nära samman med lärarnas dagliga arbete då de oftast har kontakt med hemmen och 

träffar eleven mer frekvent än andra personalgrupper på skolan. Det skulle därför vara av 

intresse att expandera denna studie så att den omfattar ett större antal lärare och ett större 

geografiskt område för att kunna dra generella slutsatser att bygga vidare på. En vidare 

forskning inom området skulle kunna bidra till att hitta framgångsfaktorer som kan utveckla 

samarbetet mellan lärare och elevhälsa kring elever i behov av särskilt stöd, detta för att 

komma närmare målet om en skola för alla.   
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Lärares perspektiv på multiprofessionellt samarbete 

- Hur lärare upplever det vardagliga elevvårdsarbetet kring elever i behov av särskilt 

stöd.  

Hej! 
 
Mitt namn är Maja Johansson Gaimer och jag studerar vid magisterprogrammet i Pedagogik, 
Linköpings Universitet. Denna enkätundersökning kommer att utgöra en del i min 
magisteruppsats. 
 
Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur du som lärare uppfattar det vardagliga arbetet kring 
elever i behov av särskilt stöd. Enligt den nya skollagen (25§) ska det för alla elever finnas en 
elevhälsa. Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande samt hälsofrämjande och elevernas 
utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.  
 Elevhälsan kan bestå av olika professioner exempelvis kurator, psykolog, sjuksköterska, 
studievägledare, speciallärare samt specialpedagog för att nämna några. Basen i skolornas 
elevvård utgörs av lärarna vilka är de som arbetar närmast eleven och därför vill jag nu ta reda 
på hur du som lärare uppfattar arbetet och samarbetet med elevhälsan kring elever i behov av 
särskilt stöd. 
 De elever som inbegrips under begreppet särskilt stöd är de elever som behöver stöd 
utifrån (i form av multiprofessionella team) för att klara den dagliga skolgången och 
undervisningen.  
 
Alla svar är viktiga 
För att undersökningen ska kunna ge en så riktigt bild som möjligt av de frågor jag 
undersöker är dina svar av helt avgörande betydelse. Din medverkan är frivillig, men ditt svar 
är mycket viktigt. 
 Uppsatsen kan komma att utgöra en del i ett större forskningsprojekt kring elevhälsa som 
bedrivs vid institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet.  
 Ditt svar kommer att vara anonymt och resultatet kommer i första hand att redovisas i min 
magisteruppsats, men kan också komma att ingå som del i ovan nämnda projekt.  
 Kontakta gärna mig eller min handledare (se nedan) om du önskar ytterligare information. 
 
Tack för ditt deltagande! 
 
Vänliga hälsningar 
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Enkätens	upplägg 

Enkäten	 är	 uppdelad	 i	 fyra	 mindre	 delar,	 där	 den	 första	 utgörs	 av	 frågor	 eller	
påståenden	 kring	 Elevhälsan	 och	 tillgången	 till	 personal	 som	 kan	 ingå	 i	 denna.	 Den	
andra	delen	behandlar	dina	upplevelser	av	arbetet	kring	elever	i	behov	av	särskilt	stöd	
och	i	den	tredje	delen	söker	jag	svar	på	hur	ni	i	er	arbetslag	arbetar	med	och	kring	dessa	
elever.	 Den	 fjärde	 och	 avslutande	 delen	 samlar	 in	 lite	 bakgrundsdata	 om	bland	 annat	
erfarenhet	inom	läraryrket	m.m.		
	 Nedan	 följer	 ett	 antal	 påståenden	 eller	 frågor	 som	 rör	 tillgången	 av	 de	 olika	
professionerna	som	kan	ingå	i	elevhälsan.	
	
Jag	har	tillgång	till	följande	professioner:		
	 På	min		skola	 Inom	

kommunen	
Inte	alls	 Vet	ej	

Skolläkare	 	 	 	 	
Skolsköterska	 	 	 	 	
Kurator	 	 	 	 	
Skolpsykolog	 	 	 	 	
Speciallärare	 	 	 	 	
Specialpedagog	 	 	 	 	
Logoped	 	 	 	 	
Talpedagog	 	 	 	 	
Yrkesvägledare	 	 	 	 	
	
Hur	många	dagar	i	veckan	finns	följande	professioner	på	plats	på	din	skola?	
	 Varje	

dag	
2-4	

gånger/vecka	
1	

gång/vecka	
1-2	

gånger/månad	
1-2	

gånger/termin	
Inte	
alls	

Vet	
ej	

Skolläkare	 	 	 	 	 	 	 	
Skolsköterska		 	 	 	 	 	 	 	
Kurator	 	 	 	 	 	 	 	
Skolpsykolog	 	 	 	 	 	 	 	
Speciallärare	 	 	 	 	 	 	 	
Specialpedagog	 	 	 	 	 	 	 	
Logoped	 	 	 	 	 	 	 	
Talpedagog	 	 	 	 	 	 	 	
Yrkesvägledare		 	 	 	 	 	 	 	
	
Jag	har	varit	i	kontakt	med	Elevhälsan.		

	 	 	 	 	 JA		 	 	 	 	 	 	 NEJ	

Jag	har	varit	i	kontakt	med	någon	av	de	ovan	nämnda	professionerna.	 	

	 	 	 									JA			 	 	 	 	 	 	 NEJ	
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Med	vilka	av	följande	professioner	har	du	varit	i	kontakt	med?	
Skolläkare	 	
Skolsköterska	 	
Kurator	 	
Skolpsykolog	 	
Speciallärare	 	
Specialpedagog	 	
Logoped	 	
Talpedagog	 	
Annan,	
nämligen:	

	

	
Följande	professioner	upplever	jag	mest	stöd	av:	
Skolläkare	 	
Skolsköterska	 	
Kurator	 	
Skolpsykolog	 	
Speciallärare	 	
Specialpedagog	 	
Logoped	 	
Talpedagog	 	
Annan,	
nämligen:	

	

	
	
Andra	delen	
När	 du	 tar	 ställning	 till	 nedan	 kommande	 påståenden	 vill	 jag	 att	 du	 tänker	 på	 ditt	
samarbete	 med	 de	 olika	 professionerna	 inom	 elevhälsan	 (skolläkare,	 skolsköterska,	
skolpsykolog,	skolkurator	m.fl).	
	 Skalan	är	från	0	till	7,	där	0	är	tar	helt	avstånd	och	7	är	instämmer	helt.	
	
1.	Jag	upplever	Elevhälsan	som	lättillgänglig.	
Tar	helt	avstånd	 																																																					Instämmer	helt	
0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	

	 	 	 	 	 	 	 	
	
2.	Jag	har	stort	förtroende	för	Elevhälsans	arbetsmetoder	kring	elever	i	
behov	av	särskilt	stöd.	
Tar	helt	avstånd	 																																																				Instämmer	helt	
0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	
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3.	Elever	i	behov	av	särskilt	stöd	får	den	hjälp	de	behöver	från	elevhälsan.	
Tar	helt	avstånd	 																																																					Instämmer	helt	
0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	

	 	 	 	 	 	 	 	
	
4.	Elevhälsans	personal	hjälper	mig	som	lärare	att	bättre	förstå	och	möta	
elever	i	behov	av	särskilt	stöd.	
Tar	helt	avstånd	 																																																					Instämmer	helt	
0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	

	 	 	 	 	 	 	 	
	
5.	Direktiven	är	tydliga	för	hur	arbetet	kring	elever	i	behov	av	särskilt	stöd	
ska	utformas.	
Tar	helt	avstånd	 																																																					Instämmer	helt	
0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	

	 	 	 	 	 	 	 	
	
6.	Elevhälsopersonalen	är	i	första	hand	en	stödresurs	för	elever	i	behov	av	
särskilt	stöd.	
Tar	helt	avstånd	 																																																					Instämmer	helt	
0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	

	 	 	 	 	 	 	 	
	
7.	Elevhälsopersonalen	är	i	första	hand	en	stödresurs	för	lärarna	i	arbetet	
med	elever	i	behov	av	särskilt	stöd.	
Tar	helt	avstånd	 																																																					Instämmer	helt	
0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	

	 	 	 	 	 	 	 	
	
8.	Jag	som	lärare	vet	var	jag	kan	få	stöd	när	det	handlar	om	att	få	redskap	
eller	kunskap	att	själv	agera	kring	elever	i	behov	av	särskilt	stöd.			
Tar	helt	avstånd	 																																																					Instämmer	helt	
0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	

	 	 	 	 	 	 	 	
	
9.	Jag	som	lärare	kontaktar	Elevhälsan	för	att	”lämna	över”	arbetet	kring	
elever	i	behov	av	särskilt	stöd	till	Elevhälsan.	
Tar	helt	avstånd	 																																																					Instämmer	helt	
0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	
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10.	Jag	som	lärare	upplever	att	elevhälsopersonalens	arbete	är	inriktat	mot	
att	 ge	 direkt	 stöd	 till	 via	 konsultation	 till	 läraren	 i	 arbetet	 kring	 elever	 i	
behov	av	särskilt	stöd.	
Tar	helt	avstånd	 																																																					Instämmer	helt	
0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	

	 	 	 	 	 	 	 	
	
10a.	Hur	upplever	du	det	stöd	som	elever	får	av	Elevhälsans	personal?	
	
	
	
	
	
10b.	Hur	upplever	du	det	stöd	som	du	som	lärare	får	av	Elevhälsans	
personal?	
	
	
	
	
	
10c.	Hur	upplever	du	Elevhälsans	tillgänglighet?	
	
	
	
	
	
11.	Elevhälsopersonalens	arbete	är	inriktat	mot	att	ge	direkt	stöd	till	elever	
i	behov	av	särskilt	stöd	och	deras	familjer.	

Tar	helt	avstånd	 																																																				Instämmer	helt	
0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	

	 	 	 	 	 	 	 	
	
Lärarroll	och	arbetslag	
I	denna	tredje	del	av	enkäten	är	jag	intresserad	av	att	veta	hur	ni	 i	arbetslaget	arbetar	
kring	elever	i	behov	av	särskilt	stöd	och	hur	du	uppfattar	detta	samarbete.		
	 Skalan	är	från	0	till	7,	där	0	är	tar	helt	avstånd	och	7	är	instämmer	helt.	
	
12.	Arbetslaget	samarbetar	på	ett	väl	fungerande	sätt	kring	frågor	som	rör	
elevvård.	
Tar	helt	avstånd	 																																																					Instämmer	helt	
0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	
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12a.	Hur	ser	ett	väl	fungerande	samarbete	inom	arbetslaget	ut?	
	
	
	
	
	
	13.	Arbetslaget	planerar	och	följer	upp	långsiktiga	åtgärder	kring	att	
anpassa	undervisningen	för	elever	i	behov	av	särskilt	stöd.	
Tar	helt	avstånd	 																																																					Instämmer	helt	
0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	

	 	 	 	 	 	 	 	
	
14.	Vi	lärare	förväntas	samarbeta	kring	elevvårdsfrågor	i	arbetslaget.	
Tar	helt	avstånd	 																																																					Instämmer	helt	
0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	

	 	 	 	 	 	 	 	
	
15.	På	skolan	finns	ett	väl	fungerande	samarbete	kring	elever	i	behov	av	
särskilt	stöd.				
Tar	helt	avstånd	 																																																					Instämmer	helt	
0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	

	 	 	 	 	 	 	 	
	
16.	Jag	som	lärare	har	tillräcklig	kunskap	och	kompetens	för	att	upptäcka	
elever	i	behov	av	särskilt	stöd.	
Tar	helt	avstånd	 																																																					Instämmer	helt	
0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	

	 	 	 	 	 	 	 	
	
17.	Jag	som	lärare	har	tillräcklig	kunskap	och	kompetens	för	att	stödja	
elever	i	behov	av	särskilt	stöd.	
Tar	helt	avstånd	 																																																					Instämmer	helt	
0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	

	 	 	 	 	 	 	 	
	
18.	Jag	anser	att	undervisningsgruppens	storlek	begränsar	möjligheten	att	
stödja	elever	i	behov	av	särskilt	stöd.	
Tar	helt	avstånd	 																																																					Instämmer	helt	
0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	
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19.	Jag	anser	att	undervisningsgruppens	storlek	begränsar	möjligheten	att	
upptäcka	elever	i	behov	av	särskilt	stöd.	
Tar	helt	avstånd	 																																																					Instämmer	helt	
0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	

	 	 	 	 	 	 	 	
	

	
20.	Jag	skulle	vilja	ha	kontinuerlig	handledning	i	mitt	arbete	kring	elever	i	
behov	av	särskilt	stöd.	
Tar	helt	avstånd	 																																																					Instämmer	helt	
0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	

	 	 	 	 	 	 	 	
	
21.	Vilken	form	av	hjälp	eller	stöd	vill	du	som	lärare	ha	i	arbetet	med	elever	
i	behov	av	särskilt	stöd?	
	
	
	
	
	
22.	Vad	är	det	som	fungerar	eller	inte	fungerar	i	samarbetet	med	a)	
elevhälsa	och	b)	arbetslag.	
a)	
	
	
	
b)	
	
	
	
	

18a.	
Gruppen	är	för	stor	

18b.		
Gruppen	är	för	liten	

18c.		
Har	ingen	betydelse	

	
	 	 	

19a.	
Gruppen	är	för	stor	

19b.		
Gruppen	är	för	liten	

19c.		
Har	ingen	betydelse	
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Om	dig	
I	denna	sista	del	vill	jag	ta	reda	på	lite	mer	om	din	erfarenhet	inom	yrket	och	vilka	
stadier	du	i	huvudsak	undervisar	vid.	I	slutet	av	denna	del	ges	även	utrymme	för	egna	
kommentarer.		
	
Är	du…	 		kvinna		 		 	 	 	 	 	 man	
	
	
Hur	länge	har	du	arbetat	som	lärare?	 	 	
0-3	år	 4-7	år	 8-12	år	 13-17	år	 18-22	år	 22+	
	 	 	 	 	 	
	
När	tog	du	din	lärarexamen?		 	 År_____________	
	
Vilka	stadier	undervisar	du	i	huvudsak	vid?	

F	 	 	 	 1-3	 	 	 	 4-6	 	 	 	 7-9	
	
		
Hur	många	elever	ansvarar	du	för	(antal	elever	i	din	undervisningsgrupp)?																							

Antal:______________	
	
Arbetar	du	i	en,	
Kommunal	skola	 	 	 	 Fristående	skola		 	 	 kommunal	friskola	
	
	
Arbetar	du	själv	som,		
Speciallärare	 	 	 	 	 	 Specialpedagog	 	 	 	 Övrigt	elevvårdande	arbete	

															
	
Nämligen:_________________	

	
Tack	för	din	medverkan!	Vill	du	lägga	till	egna	kommentarer,	har	jag	glömt	
något	eller	om	du	har	ytterligare	synpunkter	på	enkäten	och	dess	frågor	så	
skriv	dem	gärna	här.	Använd	gärna	baksidan	om	du	behöver	mer	utrymme.	
	
	
	
	
	
	
Än	en	gång,	stort	tack	för	din	medverkan!	
	


