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Sammanfattning 

 

Skolans hälsofrämjande arbete för barns psykiska hälsa  

- Elevhälsoteamets perspektiv 

 

Författare: Åse Ibañez Demker 

Handledare: Kristin Thomas, Noomi Carlsson 

 

Introduktion: Barns psykiska hälsa och lärande har reciprokt samband. Skolan tillhör 

samhällets främsta hälsofrämjande arena. Studier av hälsofrämjande insatser i skolan visar 

skiftande utfall och att hela skolmiljön behöver inkluderas. I Sverige står elevhälsans 

hälsofrämjande arbete i centrum för förbättringsåtgärder. 

 

Syfte: Utforska hur medlemmarna i elevhälsoteam uppfattar det hälsofrämjande arbetet för 

psykisk hälsa i skolan.  

 

Metod: Fokusgruppintervjuer med elevhälsoteam (förskoleklass-åk 6) i sex kommuner i sydöstra 

Sverige. 29 deltagare med professionerna: kurator, specialpedagog, speciallärare, psykolog, 

skolsköterska och rektor. Dataanalys med kvalitativ konventionell innehållsanalys. 

 

Resultat: I skolans hälsofrämjande arbete för barns psykiska hälsa spelar alla vuxna en viktig 

roll. Arbetet uppfattas ske i tre sammanlänkade processer där Reflektioner om Hälsa och 

Lärande är centralt. Värdegrundsarbetet bidrar till samsyn, öppenhet och trygg lärmiljö. Det 

Elevnära arbetet innebär att anpassa, inspirera, skapa relationer och trygga rutiner. 

Elevhälsoteamens arbete har central roll i kartläggning av elevers hälsa och lärande, handledning 

av personal, och samverkan med hälso- och sjukvården och social omsorg där brister finns i 

kommunikation. Behov finns av mer gemensam reflektion kring barn med psykisk ohälsa. 

Personal i skolan reflekterar utifrån Kännedom om och samarbete med närsamhället vilket tillför 

verklighetsnära kunskap om elevers livsvillkor och engagemang för barn från socioekonomiskt 

svagare hem. Hinder finns i samverkan med vårdnadshavare och ökad interaktion med 

närsamhället eftersträvas. 

 

Konklusion: I Skolan tillämpas salutogen teori och barnrättsperspektivet. Reflektioner kring 

elevers hälsa och lärande leder till förbättring och spridning av hälsofrämjande strategier. 

Studien ledde fram till en modell som illustrerar förhållandet mellan olika roller och processer i 

skolans hälsofrämjande arbete och i relation till närsamhället och andra aktörer. Reflektioner 

behöver tydliggöras och ges ökat utrymme. Värdegrundsarbetet behöver inkludera all personal 

och ske kontinuerligt. Elevhälsoteamens roll i koordination av insatser för elever med psykisk 

ohälsa är central. Teamen kan stärka sitt deltagande i beslutsfattande- och policyskapande arbete, 

samverkan med vårdnadshavare och närsamhället för att förbättra och utvidga skolan som 

hälsofrämjande arena.  

 

Nyckelord: Hälsofrämjande i skolan, barns psykiska hälsa, elevhälsa, hälsa och lärande. 
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Abstract 

 

 Mental health promotion among children in schools  

- A pupil health team perspective  

 

Author: Åse Ibañez Demker 

Supervisors: Kristin Thomas, Noomi Carlsson 

 

Introduction: Children’s mental health and learning have a reciprocal relationship, and schools 

are one of society’s main health promotion settings. Studies of health promotion in schools show 

varying results. In Sweden, pupil health promotion work is at the core of improvement efforts.  

 

Purpose: To explore how the members of pupil health teams perceive mental health promotion 

practice in their schools. 

 

Method: Focus group interviews with pupil health teams (school years 1-6) in six municipalities 

in southeastern Sweden. There were 29 participants, including professions such as counsellor, 

special teacher, special educator, psychologist, school nurse and principal. Data analysis with 

qualitative conventional content analysis.  

 

Results: In schools’ mental health promotion among pupils, all adults play an important role. 

Promotion was seen to take place in three interconnected processes where reflection on health 

and learning is central: Work on values contributes to consensus, openness and a safe learning 

environment. Work near pupils involves customizing, inspiring and creating confident 

relationships and safe routines for pupils. Pupil health teams’ work has a central role in the 

mapping of pupils’ health and learning, staff guidance and collaboration with other stakeholders 

such as health care and social care services where there is a lack of communication and a need 

for common reflection. Knowledge of and cooperation with the local community adds real life 

knowledge of pupils’ life conditions and a commitment to children from socioeconomically 

weaker homes. Obstacles exist in collaboration with parents, and increased interaction with the 

local community is sought.  

 

Conclusion: In schools, the salutogenic theory and a child rights perspective are applied. 

Reflections about pupils’ health and learning lead to the improvement and spread of health 

promoting strategies. The study contributes a model which may help to clarify collaboration and 

the relationship between various roles and processes in health promotion work in schools, as well 

as interaction with the local community and other stakeholders. Reflections need to be clarified 

and given increased space. The role of the pupil health teams in coordinating interventions for 

pupils with mental illness is central. The teams’ participation in decisionmaking and 

policymaking work and collaboration with parents and the community needs to be strengthened 

to enhance and broaden schools as a health promoting setting.  

 

Keywords: School health promotion, children’s mental health, pupil health, health and learning. 
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1. Inledning 
 

Som skolsköterska är skolan min arbetsplats och här möter jag mycket entusiasm och glädje, och 

samtidigt barn som har oro, smärta och ledsamhet. Jag ser att vuxna i skolan har en 

mångfacetterad roll som vägledare för en brokig skara barn i olika livssituationer. – Tänk på dina 

första skolår! Hur hade du det? Vilken sort inspiration fick du av lärare och andra vuxna?  

 

Idag är svenska barns hälsa mycket god i internationella jämförelser. Men ett orosmoln för den 

svenska folkhälsan är att barns och ungdomars psykiska ohälsa ökar. Framförallt ökar 

polariseringen av måendet och med avseende på växande socioekonomiska skillnader i hälsa. 

Det finns en utmaning att utjämna de utbildningsmässiga skillnaderna. I Sverige har vi 

organiserad elevhälsa i skolan som värnar om elevernas mående och vid ett tillfälle hörde jag 

skolexperten Per Kornhall, säga: Skola = Folkhälsa och Bra elevhälsa = Bättre skolresultat! 

Detta blev en tankeväckare för mig och en startpunkt för att vilja försöka förstå mer om 

elevhälsans roll och hälsofrämjande arbete i skolan. 

 

Jag arbetade under några år i hälsoprojekt i Bolivia och Peru och då lärde jag känna den 

latinamerikanska pedagogen Paulo Freires teorier som framträdande i hälsoundervisning.  

Freire menar att lärande och handling hör ihop; att lära är att bli medveten om världen och vår 

roll i världen. Alla människor, vilka vi än är och oavsett social status, kultur eller livssituation 

kan vara med och bygga kunskap och så överbryggas skillnader i samhället. 

För utan egen undersökning, utan praxis kan människan inte bli verkligt 

mänsklig. Kunskap växer fram endast genom uppfinning och återuppfinning, 

genom den ständiga, otåliga, kontinuerliga, hoppfulla undersökning 

människor företar i världen och med varandra  

(Freire 1972 s 71) 

Skolan är en plats för alla barn där undersökning och uppfinning står i fokus. En plats för 

handling, en plats som påverkar våra barns hälsa och framtid. Vill vi vara med och skapa; göra 

den platsen ännu bättre så behöver vi som jobbar där bli mer medvetna om våra roller. För mig 

har mastersutbildningen i folkhälsovetenskap ökat min kunskap och denna studie har gett mig 

tillfälle till att undersöka och upptäcka tillsammans med andra.  
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2. Introduktion 
 

Introduktionen tar upp begreppen hälsa och hälsofrämjande arbete med fokus på barn och 

psykisk hälsa, och olika uppfattningar om skolans roll som hälsofrämjande arena i samhället.  

Forskning om hälsofrämjande skolprogram beskrivs delvis samt i korthet elevhälsans funktion i 

svenska skolan. 

2.1 Barns psykiska hälsa – förekomst och definition 

Ca 20 % av världens skolbarn och unga är drabbade av någon form av psykisk ohälsa (WHO 

2014). I Sverige är barns och ungas psykiska hälsa och ohälsa ett prioriterat område i 

folkhälsopolitiken (Folkhälsomyndigheten 2014). Det finns inga studier som på ett 

tillfredsställande sätt mäter barns psykiska hälsa i alla dimensioner (Bremberg & Dalman, 2015). 

Folkhälsomyndigheten (2014) uppger att 85 % av svenska 11-åringar upplever sig ha ett högt 

välbefinnande i livet, men studier visar också att psykosomatiska besvär såsom huvudvärk, 

sömnsvårigheter och nedstämdhet för svenska 13–15-åringar, speciellt för flickor, har ökat med 

ca 30 % under de senaste 30 åren (Folkhälsomyndigheten, 2015) och barn som uppsöker 

sjukvården pga. psykisk ohälsa har ökat kraftigt, nästan fördubblats i Sverige de senaste 10 åren 

(Bremberg & Dalman 2015). 

 

Definitioner av begreppet hälsa är formulerade av vuxna och barn kan imitera vuxnas uttryck 

men pratar sällan på eget initiativ utifrån ordet hälsa. I förtrogna samtal däremot kan barn 

beskriva vad som får dem att må bra eller dåligt (Bremberg & Eriksson 2010). Werner & Smith 

(1992) har undersökt psykisk hälsa, utifrån barns perspektiv och har kommit fram till att barn 

definierar hälsa som förmågan att kunna älska, leka, arbeta och förvänta sig gott. Dessa förmågor 

ger barn motståndskraft mot psykiska påfrestningar. Backett-Milburn et al (2003) har i samtal 

med barn funnit att de uttrycker att hälsa har att göra med att bli rättvist behandlad och sedd och 

lyssnad till av vuxna, och att ha vänner. Ahmad (2013) beskriver att barns hälsa innebär att ha en 

positiv självbild och tilltro till egen kapacitet. 

 

WHO’s definition av hälsa, skrevs år 1948 och lyder på svenska: ”Hälsa är ett tillstånd av 

fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom och 

svaghet.” (WHO, 2013) Psykisk hälsa definieras specifikt av WHO som: “A state of well-being 

in which every individual realizes his or her own potential, can cope with the normal stresses of 

life, can work productively and fruitfully and is able to make a contribution to her or his 

community.” (WHO 2014).  Definitionerna av psykisk hälsa och psykisk ohälsa diskuteras av 

forskare och man menar att många olika dimensioner av välmående ingår i psykisk hälsa, t.ex. 

emotionellt-, psykologiskt- och socialt välbefinnande. Barns psykiska hälsa innefattar mer än 

bara frånvaro av psykisk ohälsa. Den involverar både den egna upplevelsen av och i hög grad 

relationen mellan barnet och det sociala sammanhanget.  När man benämner barns psykiska 

ohälsa inbegriper det allt från lättare tillstånd av oro och nedstämdhet till psykiatriska diagnoser 

som t.ex. ADHD, depression och svårare sjukdomar som t.ex. schizofreni (Bremberg & Dalman 

2015). 

2.2 Främja hälsa 

Begreppet hälsofrämjande innefattar att verka utifrån ett positivt perspektiv på hälsa medan 

begreppet sjukdomsförebyggande inkluderar att förhindra att sjukdom uppstår och att hindra 

utbredning och minska konsekvenser av uppkomna sjukdomar (Medin & Alexandersson 2000). 

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser överlappar ofta varandra (WHO 2002). 
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Hälsofrämjande definierades av WHO under Ottawakonferensen 1986 som en resurs i 

vardagslivet:”… en process som ger människor möjligheter att öka kontrollen över sin hälsa och 

förbättra den.” Hälsofrämjande arbete: ”… utgår från varje individs egna värderingar av hälsa 

och välbefinnande och en helhetssyn på människan där kroppsliga och psykologiska faktorer 

samverkar och där inneboende resurser samverkar med yttre faktorer. Hälsofrämjande arbete är 

inte bara ett ansvar för hälso- och sjukvården, utan går utanför begreppet hälsosam livsstil till 

att gälla välbefinnande.” Ottawadokumentet inkluderar det ekologiska och holistiska 

perspektiven på hälsa och fastställer att hälsa formas i samhällets vardagsmiljöer då människors 

deltar i olika sammanhang, och banar väg för arenaperspektivet på hälsofrämjande arbete 

(Ottawadokumentet 1986).  

 

Den ekologiska hälsoteorin beskriver hälsans bestämningsfaktorer utgående från teorin om 

mänsklig utveckling som ett samspel mellan medfödda egenskaper och samhällssystemet på 

mikro-, meso- och makronivå (Bronfenbrenners 1979). Den holistiska hälsoteorin uttrycker 

psykisk och fysisk hälsa som en helhet. Nordenfelts (1987) definition beskriver individens 

välbefinnande och glädje som essentiella och sammankopplade med handlingsförmåga som i sin 

tur påverkas av hälsa och sjukdom. Samhället är en plattform för handling och värdeskapande: 

”Hälsa är att ha tillräckliga resurser för att klara vardagens krav och för att förverkliga sina 

personliga mål i livet.” (Nordenfelt 1987 s 145). Teorin om salutogenes; hälsans ursprung och 

hälsofrämjande, beskriver hälsa som en rörelse mot en upplevelse av meningsfullhet, KASAM 

Känsla Av SaMmanhang. Ett högt KASAM betyder att man upplever tillvaron som begriplig, 

meningsfull och hanterbar (Antonowsky 1991). Lindström & Eriksson 2011 har vidareutvecklat 

teorin och integrerat begreppet lärande i salutogenes och lägger fokus på effekterna av 

hälsofrämjande arbete och individernas fulla deltagande i hälsofrämjande insatser: Ökad 

delaktighet, rättvisa, empowerment och möjligheter till att aktivt utvecklas och lära i livets alla 

stadier. Tengland (2006) beskriver empowerment som en strävan efter kontroll över och ökad 

kunskap inom många olika områden i livet; hälsa, hemmiljö, arbete, nära relationer, fritid och 

värderingar. Resiliens är ett begrepp inom hälsofrämjande och är aktuellt när det handlar om 

barn (Bramhagen & Carlsson 2013). Det beskriver förmågan till återhämtning efter olycka eller 

sjukdom och formas genom att individuell emotionell kapacitet interagerar med yttre 

skyddsfaktorer. Resiliens kan förstärkas genom att man kartlägger inre motivation, förmågor och 

stödsystem runt individer och förstärka dessa (Lee et al 2012). Coping innebär att kunna 

bemästra svårigheter. Eftersom små barn inte har tillräckliga upplevelser av motgångar saknar de 

verktyg för bemästring men genom lek, lärande och utveckling får barnet tillgång till 

erfarenheter som kan användas som skyddande verktyg under motgångar. Rik och stimulerande 

miljö har stor betydelse för bemästringsförmåga (Ahmad 2013). 

 

Arenaperspektivet i hälsofrämjande arbete beskrivs i forskning utifrån olika synvinklar. Green 

och Kreuter (1999) menar att utbildnings- och miljöfaktorer är viktiga för att stödjande åtgärder 

och omständigheter skall leda fram till hälsa. Stödet bör utövas på individ-, grupp- och 

samhällsnivå; t.ex. av lärare, arbetsgivare eller genom politiska beslut etc. Taylor, Gregg et al 

(2014) lyfter och utmanar det ekologiska perspektivet på hälsofrämjande insatser: Positiva 

förändringar som påverkar hälsans bestämningsfaktorer, från en helhetssyn på varje individ till 

global nivå, kräver ett kritiskt perspektiv på underliggande samhällsvärderingar och principer; 

rimlig levnadsstandard för alla, fredsarbete, utjämning av socioekonomi, miljöfrågor i fokus etc. 

och hälsofrämjande måste inkludera många olika kunskapsområden t.ex. sociologi, psykologi, 

pedagogik, medicin, biologi, ekonomi och samhällsvetenskap. Scriven & Hodgins red (2012) 

beskriver olika hälsofrämjande arenor: skolan, arbetsplatsen, städer, sjukhus etc. De lyfter fram 

att hälsofrämjare har en nyckelroll i att flytta fokus från enskilda insatser i en arena till att fånga 
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upp hur generella förändringar inom system och mellan olika arenor påverkar hälsans 

bestämningsfaktorer och leder till nya infallsvinklar i det hälsofrämjande arbetet.  

2.2.1 Främja barns psykiska hälsa 

WHO:s hälsofrämjande arbete i världen intensifieras med inriktning på psykisk hälsa och barn 

och unga. Psykisk hälsa i barndomen har betydelse för hela livet (WHO 2013). 

Barnrättsperspektivet får en alltmer framträdande roll och FN:s konvention om barns rättigheter, 

1989 är avgörande: ”Barn har rätt att få sina behov tillgodosedda och närhelst någon åtgärd 

görs som berör barn ska alltid det enskilda barnets bästa prioriteras” (Unicef 2016). WHO:s 

handlingsplan för psykiskt hälsofrämjande arbete ”Mental health action plan” uppmanar länder 

att upprätta policys för psykiskt hälsofrämjande som gäller alla stadier i livet och att alla berörda, 

även barnen, skall vara delaktiga i planer och genomföranden.  Med respekt för barnen, 

rekommenderas insatser som syftar till utveckling, stöd för positiv självbild, kunna hantera 

känslor och tankar, bygga relationer, utbilda sig och aktivt delta i samhällslivet (WHO 2013). I 

Sveriges övergripande planer för folkhälsa, med målet att skapa samhälleliga förutsättningar för 

en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen, tar målområde nummer tre upp barn- och 

ungas uppväxtvillkor (Socialdepartementet 2002) och utifrån ett regeringsuppdrag arbetar 

Sveriges kommuner och landsting i ” Uppdrag psykisk hälsa – barn och unga” bl. a med 

information och stöd till skolan, mödrahälsovården, barnhälsovården och förskolan (SKL 2017). 

2.2.2 Skydds- och riskfaktorer för barns psykiska hälsa   

Utifrån hälsans bestämningsfaktorer är utgångspunkten i hälsofrämjande arbete för barns 

psykiska hälsa ofta att identifiera skydds- och riskfaktorer: En stark riskfaktor som visar tydligt 

samband med sämre psykisk hälsa hos barn och ungdomar är låg socioekonomisk status (Currie 

et al 2012, Statens folkhälsoinstitut 2013). Mödrars utbildning har stor betydelse och barn och 

tonåringar vars mammor endast har grundskoleutbildning är de mest utsatta för ångesttillstånd, 

missbruk, depressioner, psykoser och neuropsykiatriska diagnoser. Denna grupp barn och 

tonåringar har under senare år minskat i antal men blivit mer utsatta (Mörk et al 2014, Statens 

folkhälsoinstitut 2013). Barn i Sverige, särskilt flickor, med föräldrar av utländsk bakgrund har 

sämre psykisk hälsa (Carleby et al 2010). De barn– och ungdomar i Sverige som är starkast 

drabbade av psykisk ohälsa är de som lever i familjer med flera riskfaktorer: Alkohol- och/eller 

drogmissbruk, kriminalitet och psykisk sjukdom hos föräldrarna. De kanske flyttar ofta och kan 

vara tidvis placerade i familjehem. De uteblir oftare från besök på BVC och skolhälsovård och 

får inte den hjälp de har rätt till (Vinnerljung 2014). En annan utsatt grupp är barn som upplever 

och ser våld mellan sina föräldrar. Ett barn som upplever våld påverkas i förmågan att anknyta 

till andra människor och reglera känslor (Corneliussen 2012). Riskfaktorer för psykisk ohälsa i 

ett barns liv visar sig oftast inte som isolerade företeelser utan hopar sig och interagerar och ökar 

kumulativt. Många riskfaktorer i ett barns liv är svåra att direkt påverka, därför är det nödvändigt 

att hitta faktorer som kan modifiera effekterna av redan existerande risker. Förekomsten av 

skyddsfaktorer i barns liv följer också ett kumulativt mönster och insatser till barn behöver 

anpassas efter hur många och vilka risk- och skyddsfaktorer det förekommer i omgivningen. 

Goda föräldrarelationer, en väl fungerande förskola och skolgång och en förtrolig relation till 

någon vuxen utanför familjen innebär ett skydd för barns psykiska hälsa (Wille et al & Bella 

Study Group 2008). 

 

Levnadsvanor; sömn, kost, aktivitet, stress och TV,- datavanor hör till i hälsans 

bestämningsfaktorer och påverkar barns- och ungas psykiska hälsa och utveckling av identitet 

(Folkhälsomyndigheten 2014).  Fysisk aktivitet ger skydd mot psykisk ohälsa genom ökad 

motorisk kontroll och kroppskännedom, och har positiv effekt på depression, ångest och 

emotionella störningar hos barn (Soyeohn & Fedewa, 2014). Det finns ett starkt samband mellan 
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regelbunden fysisk aktivitet och psykiskt välbefinnande hos barn (Parfitt & Eston 2005). Psykisk 

hälsa hos tonåringar är associerat med fysisk aktivitet: För flickor har högre grad av fysisk 

aktivitet samband med minskad förekomst av depressiva symtom och för pojkar har fysisk 

aktivitet samband med struktur i vardagslivet som i sin tur är associerat med bättre psykisk hälsa 

(Moljord et al 2014). Regelbundna matvanor har samband med barns psykiska välbefinnande 

(O’Neil et al 2014). Frukost påverkar skoldagen och som en del av hälsosamma kostvanor 

förbättras barns minne, uppmärksamhet och uthållighet (Rampersaud et al, 2005). Tv-tittande har 

samband med sämre kost (Lipsky & Ianotti 2012) och ökad skärmtid, b.la datorspel är en 

riskfaktor för ångest och depression hos tonåringar (Maras et al, 2015) Dålig sömn och stress har 

samband som kan leda till psykisk ohälsa (Åkerstedt & Kecklund 2013) och barns psykiska hälsa 

påverkas även av föräldrars stress (Gunnarsdottir et al 2015). 

2.3 Skolans hälsofrämjande roll 

Själva företeelsen att gå i skolan är den enskilt främsta skyddsfaktorn för ett barns psykiska hälsa 

(Levin 2008). Nästan 90 % av världens barn i skolåldern går i skolan (WHO, 2013) i Sverige är 

siffran ca 100 % (SCB 2017). Barn upplever skolan som mycket viktig i livet och i fattiga länder 

upplever barn skolan ännu viktigare än i rika länder (Childrens Worlds Report 2015). Hälsa i 

vuxen ålder och levnadslängd är sammankopplad med utbildningsnivå och för att unga skall nå 

högre utbildning är kvaliteten på varje skola avgörande och skolans upptagningsområde i fråga 

om socioekonomisk status. Barn i skolor i fattigare områden har sämre studieresultat (Marmot 

2008). Basch (2011) beskriver att det för skolan betydelsefulla kausala förhållandet mellan 

socioekonomi och hälsa påverkar lärandet negativt och därför behöver skolans roll för att stänga 

det utbildningsmässiga gapet förtydligas så att alla får samma chans till lärande och utveckling 

och skolans roll som hälsofrämjare ökar. Skolor i upptagningsområden med lägre 

socioekonomisk status bör förstärkas.  

 

Begreppet ”Framgångsrika skolor” visar på att barn kan prestera bra trots att de kommer från 

familjer med lägre socioekonomi. Elever klarar sig bättre akademiskt och socialt då det finns 

tydligt pedagogiskt ledarskap, höga förväntningar och intellektuella utmaningar i skolan (Hattie 

2008). ”Health literacy”; Hälsoförmåga i ett samhälle, är också av betydelse för hur skolan 

främjar hälsa. Hälsan över lag i en befolkning är relaterad till läs- och skrivkunnighet och 

förmågan att förstå och använda skriftlig information. Skolan ökar hälsoförmåga och chanserna 

för hela befolkningen att utvecklas, ta till sig kunskap och information och verka för att nå sina 

mål i livet (Nutbeam 2015).  

 

Historiskt har skolan varit en viktig kontext för att förbättra folkhälsan. Skolhälsoprogram från 

50–60-talet var inriktade på övervakning av och undervisning om hälsofaror som alkohol och 

droger. Senare utökades det till att handla om känslor och värderingar och under 80-talet lades 

fokus på att träna eleverna att stå emot grupptryck och skapa positiva miljöer. Under 90-talet 

utökades metodiken med empowerment (Parcel et al 2000) I Sverige har läkarkåren och 

skolhälsovården med skolsköterskor haft en betydande roll i sjukdomsförebyggande och 

hälsofrämjande arbete sedan början av 1900-talet (Morberg 2012). 

 

Hälsofrämjande arbete i skolan, School health promotion definieras som en aktivitet som syftar 

till att förbättra och/eller skydda hälsan för alla i skolan. Hälsoundervisning är en del av 

hälsofrämjande i skolan och innefattar lärandeaktiviteter som påverkar kunskaper övertygelser, 

värderingar, och kompetens angående hälsa (WHO 1998). Sverige tillhör det europeiska 

nätverket Schools for health in Europe (SHE) som tar utgångspunkt i WHO:s vägledning för 

skolors hälsofrämjande arbete. SHE verkar för att hälsofrämjande arbete i skolan skall integreras 

med länders utvecklande av hälso- och sjukvårdsstrategier, skapa policy för hälsa och 

http://www.sciencedirect.com.e.bibl.liu.se/science/article/pii/S0002822305001513
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välbefinnande i skolans fysiska- social miljö, öka kunskapsutveckling och samarbete mellan 

skola och lokalsamhället och samhällets sociala stödfunktioner (SHE 2013).   

2.3.1 Skolan - hälsa och lärande 

Skolan har att förhålla sig till det dubbelriktade sambandet mellan hälsa och förmågan att ta in 

kunskaper. Kungliga Vetenskapsrådet; Eriksson (2012) redovisar en analys över forskningsfältet 

om barns hälsa och lärande. God skolprestation är förenad med ökad självkänsla och 

välbefinnande och det finns en ömsesidig påverkan mellan tidiga misslyckanden i inlärning och 

psykisk ohälsa. Relationen mellan svårigheter i läsinlärning och beteendeproblematik följer en 

spiralformad rörelse där varje fas i utvecklingen innebär nya risker för ohälsa och nya 

misslyckanden i skolan. I skolmiljön finns barn med internaliserade symtom som ångest, 

depression och självskadande beteende, och externaliserade symtom som hyperaktivitet, 

koncentrationssvårigheter och utåtagerande beteende. De externaliserade symtomen ger oro i 

klassrummet, avvisande från klasskamrater och konflikter mellan lärare och elever, vilket i sin 

tur ökar de internaliserade symtomen och försämrar skolprestationerna. De internaliserade 

symtomen ger försämrad koncentration, skolfrånvaro, otrygga relationer mellan elever och lärare 

och minskade förväntningar på skolprestationen vilket blir en självuppfyllande profetia. De 

första skolåren och läsinlärningen är särskilt betydelsefull för barns psykiska hälsa. Det är där de 

onda cirklarna kan uppstå som följer med barnet upp i ålder. Kvaliteten på förskolan och 

förskoleklassen som förberedande inför skolan är en mycket viktig faktor, speciellt för barn från 

mindre resursstarka hem (Eriksson 2012).  

 

Studier i svenska skolor har utforskat hälsofrämjande arbete och Warne (2013) visar i forskning 

med inriktning på tonåringar att elevers syn på positiva faktorer i skolan relaterar till hälsa och 

lärande. Lärares bemötande i fråga om rättvisa och personligt och pedagogiskt stöd samt 

återhämtning under och efter skoldagen är hälsofrämjande. Gymnasieelevernas längtan efter att 

bli sedda är framträdande och goda relationer till lärare betydelsefulla. Persson (2016) har 

undersökt skolledares syn på hälsofrämjande arbete i svenska skolor och funnit att möjligheter 

till lärande och ett gott liv är hälsofrämjande. Tre aspekter beskrivs i studien: Organisation och 

samarbete, möjligheter till att optimera spelplanen för eleverna genom delaktighet, bra 

arbetsklimat och socialt nätverk, samt att stärka eleverna genom bekräftelse och stöd.  

 

Öppna jämförelser (2016) har mätt skoltrivsel och visar att 86 % av Sveriges 5:e klassare, trivs i 

skolan och vaknar med lust att gå till skolan. Skolan, i social bemärkelse är hälsofrämjande för 

psykisk hälsa. Undersökning av mellanstadiebarns skoltillfredställelse med hänsyn till sociala 

relationer visade att barn önskar att fler vuxna tar ett ökat ansvar för den sociala miljön både 

genom att vara närvarande, avsätta tid för samtal om hur man skall vara mot varandra och ha 

konsekventa och tydliga regler både i klassrummet och på raster (Persson, 2016). Barn i skolan 

relaterar till varandra i ett komplicerat nätverk och kvaliteten och intensiteten i relationer har 

effekt på självbild och ambition och påverkar livet i framtiden när det gäller hälsa, socioekonomi 

och yrkeskarriär (Rostila & Toivanen 2012). I centraliserade skolklasser kan elevers status i 

klassen påverka hälsan. Mängden av kamratrelationer är associerat med hälsa och ett barns 

marginalisering och isolering i klassrummet och kamratgruppen är kopplat till ökat antal 

vårdbesök och inläggningar i slutenvården senare i vuxenlivet (Almquist 2011).  

2.3.2 Program för att främja psykisk hälsa i skolan 

Det finns ett stort utbud av hälsofrämjande skolprogram utarbetade i olika länder och med olika 

inriktning. Inom forskning om hälsofrämjande skolprogram ställs frågor om vad som är effektivt 

och vilka grunder utvecklingen av program för välmående i skolan vilar på (Coleman, 2009). 

Olika teorier, metoder och syften ligger till grund för program t.ex. att stärka copingförmågan, 
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bygga resiliens, öka empowerment eller bidra till self-efficacy etc. I utvärderingar beaktas oftast 

inte deltagarnas ålder, kultur eller etnicitet och att många program bygger på manualer med 

samtidigt utrymme för flexibilitet.  Det är därför svårt att mäta resultat och göra jämförande 

studier av hälsofrämjande skolprogram (Weisz et al 2005).   

 

Det finns kända samband mellan hur väl psykiskt hälsofrämjande insatser i skolor faller ut och 

hur implementeringsprocedurer är utformade. SET (Social Emotionell Träning) är exempel på 

skolprogram som finns i olika varianter och visar varierande resultat. Effekten är beroende av 

hur nära skolan ligger i förhållande till den kultur där programmen utvecklats, projektledarens 

kunskaper och integrering i skolan och nivån på extra resurser i samband med implementering 

(Wigelsworth et al 2016). Friends är ett generellt program som bygger på kognitiv 

beteendeterapi och syftar till att minska ångest och oro. Det visar på stor variation i utfall 

beroende på hur och av vem det introduceras (Werner-Seidler et al 2015). DISA är ett riktat 

program med utgångspunkt i kognitiv beteendeterapi som har utvärderats på tonåringar i Sverige. 

Programmet är välkomnat i svenska skolor men det finns en önskan om ett mer positivt 

hälsofrämjande koncept (Garmy et al 2015).   

 

Frankling et al (2012) visar i en systematisk litteraturstudie att lärare är nyckelpersoner i 

hälsofrämjande skolinterventioner. Bennet et al (2016) beskriver lärares upplevelser av att få en 

extra arbetsbörda utöver undervisningen och deras osäkerhet kring att leda hälsofrämjande 

arbete, samt organisatoriska skillnader mellan skolor som påverkansfaktorer i implementering. 

Keshavarz et al (2010) lyfter fram skolors utmaningar i att skapa förståelse mellan pedagoger 

och hälsopersonal när det gäller de praktiska momenten i arbetet.  Hållbar effekt kan uppnås om 

skolor kan identifiera nyttan med insatserna i relation till sin nyckelfunktion; undervisning, och 

sina lokala behov. Mc Isaac et al (2015) visar att skolans karaktär i fråga om personal, 

lokalisering och materiella resurser är avgörande för implementering av hälsofrämjande 

program. Brister i dessa faktorer kan vägas upp genom en stark organisatorisk kapacitet och en 

kultur på skolan som stöder insatsen. Leadbeater et al (2015) beskriver att ett lyckat införande av 

psykiskt hälsoförebyggande skolprogram inte bara handlar om att följa en högkvalitativ 

implementeringsprocess, utan involverar många parallellt pågående handlingar vilka behöver 

förberedas och backas upp av skolledningen och kunniga utvecklingsledare. Askell-Williams & 

Cefai (2014) redovisar lärares attityder till hälsofrämjande arbete för psykisk hälsa i skolan. 

Lärare är oftast positiva men ifrågasätter sin egen kapacitet för uppgiften när det gäller kunskap, 

självtillit och förmåga att ge föräldrastöd Askell-Williams (2016) visar på betydelsen av att 

föräldrar är positivt inställda till insatserna för psykisk hälsa och pekar på svårigheter att 

inkludera föräldrar som själva har låg uppfattning om sin föräldrakapacitet. Samdal & Rowling 

(2013) beskriver skolan som ett komplext system och att hälsofrämjande arbete i skolan behöver 

beakta många motstridiga krav och företeelser som t ex samverkan, tid, resurser, kompetens, 

organisation, lokaler etc. 

2.3.3 Specifika hälsofrämjande metoder i skolan 

Mindfulness och yoga är exempel på avgränsade metoder som används inom hälso-och 

sjukvården och som ökar i popularitet i många skolor i USA, Europa och även i Sverige. 

Mindfulness visar spridda erfarenhetsmässiga resultat i form av minskad ångest, förbättrad 

känslomässig stabilitet och minskade uppmärksamhetsproblem hos barn och tonåringar med 

nedsatt psykisk hälsa, men det saknas systematik i studier kring metoden samt studier på yngre 

barn (Shapiro et al 2015, Van der Gucht et al 2016 och Kallapiran et al 2015) Angående Yoga i 

skolan ser man i en studie omfattande 940 skolor i USA som använder 36 olika yogaprogram att 

yoga är populärt och accepterat och möjligt att implementera i skolor (Butzer 2015). Yoga 
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används inom barnmedicin men det saknas evidens för yogans effekter på barn (Feeney & 

Moser, 2014). 

 

Det finns evidens för att ökad skolidrott ger bättre hälsa och inlärning (Ericsson, 2014) 

Konditionsträning som också benämns pulsträning, som intervention i skolor bygger på 

sambandet mellan bättre kondition och ökad blodgenomströmning till minnescentrum i hjärnan 

(Chadock- Heyman et al 2016). Ökad kondition är associerat med förbättrade resultat i 

matematik samt påverkar den hälsorelaterade livskvaliteten positivt för skolbarn (Gu et al 2016, 

Lambourne et al 2013 och Bass et al 2013).  Dans med fokus på rörelseglädje för flickor 13–18 

år med psykisk ohälsa visar positiva resultat och förbättrad självupplevd hälsa (Duberg et al 

2013). Kreativ dans har effekt på yngre skolbarns sociala kompetens och välbefinnande (Lobo & 

Winsler 2006). 

2.3.4 Vägledning för hälsofrämjande i skolan 

Studien Health behaviour in school aged children (Currie 2012) som utvärderar skolbarns 

hälsobeteenden i ett globalt perspektiv, ger i samarbete med WHO vägledning för 

hälsofrämjande arbete i skolan. Här förtydligas att insatser i skolan förbättrar ungas psykiska 

hälsa då skolor arbetar fram program och planer och följer policy som riktar sig till hela 

skolmiljön: ”The whole school approach” som på svenska benämns ”Hela skolan perspektivet”. 

Elevers internaliserade och externaliserade symtom kan minska om skolor arbetar generellt med 

att förbättra barnens kognitiva kapacitet och stärka förmågor till problemlösning och socialt 

samspel. När universella och riktade insatser samordnas uppnås bättre resultat och om skolan 

tidig identifierar barns känslomässiga problem stärks effekten ytterligare. Skolan behöver 

använda konsekvent tillämpning av regler i miljön och individanpassade pedagogiska metoder. 

Föräldrar skall vara involverade i skolarbetet och skolan behöver uppmärksamma och begära 

åtgärder från andra aktörer för barn som exponeras för våld, drogproblem och alkoholmissbruk i 

familjen (Currie et al 2012).  

2.4 Elevhälsan 

I svenska skolan har elevhälsan en central funktion. Elevhälsans uppdrag bygger på syftet med 

hela skolans verksamhet och regleras av skollagen.  Lagen anger att elevhälsans främsta uppgift 

är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande och att stödja elevernas utveckling mot 

utbildningens mål. I Vägledning för elevhälsan, 2016 aktualiseras elevhälsans ansvarsområden 

och här anges delvis metoder för arbetet. Hälsofrämjande insatser ska ske på individ, grupp och 

generell nivå och innebär att minska risker som kan äventyra hälsan och lärandet. Arbetet 

innebär att stärka skyddsfaktorer kring elever och skapa en så positiv lärandesituation som 

möjligt. I det förebyggande arbetet är uppdraget att undanröja hinder för lärande och utveckling. 

Det multiprofessionella elevhälsoteamen utgör lokala enheter på skolor i arbetet med 

elevhälsofrågor. I teamet ingår oftast kurator, psykolog, skolsköterska, lärare med 

specialpedagogisk kompetens och ibland även logoped och/eller studie- och yrkesvägledare.  

Professionerna behöver ha en gemensam bild av hälsofrämjande och förebyggande arbete och 

bidra med specifika kunskaper. Det finns ett tydligt uppdrag för elevhälsan att samverka med 

olika samhällsfunktioner utanför skolan. Samverkan ska ske kring det enskilda barnet, och på 

övergripande nivå. De vanligaste samverkansparterna som elevhälsan har utanför skolan är BUP; 

barnpsykiatriska kliniker inom regionerna och socialtjänsten. Det hälsofrämjande arbetet skall 

bygga på elevers delaktighet och samverkan med vårdnadshavare. Skolans huvudman är 

ansvarig för elevhälsan och utgörs oftast av kommuner och även enskilda privata aktörer. 

Förutom skollagen finns andra styrdokument som läroplanen, hälso- och sjukvårdslagen, 

socialtjänstlagen och kommunala styrdokument t.ex. nämndbeslut (Soc styr & Skolverket 2016). 
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2.4.1 Elevhälsans hälsofrämjande arbete i utveckling 

I samband med nya skollagen 2011 och i forskning kring elevhälsoteam i svenska skolan 

diskuteras att det finns behov av att utveckla, och föra in elevhälsans arbete i ett hälsofrämjande 

spår. De olika professionerna i elevhälsoteamen har en önskan om att arbeta hälsofrämjande, 

förebyggande och stödjande men hamnar ofta i individuellt inriktade åtgärder (Hyllander 2011). 

Elevhälsoteamen har ofta en diagnostisk kultur och professionernas kunskaper används inte på 

ett relevant sätt. Diskussioner utgår ofta från att svårigheter och skolproblem är förlagda inom 

barnen och främjar inte i hög grad alternativa idéer och förslag, är inte målstyrda och 

systematiska (Hjörne & Säljö 2014). Få skolor har utvecklat integrerade mål för elevhälsans 

arbete. Detta leder till att elevhälsan står utanför kvalitetsarbetet och blir händelsestyrt; ett medel 

för de som tycker sig behöva extra resurser (Höög 2012). Struktur-, kultur-, politik-, olika 

individuella processer styr och leder till olika resultat i svenska skolor och andelen elever som 

inte når målen i skolan, är otrygga, inte trivs och har psykosociala symtom är tecken på vilka 

förutsättningar kommunen ger skolan för att klara av att bedriva sitt elevhälsoarbete effektivt 

utifrån lagen (Höög 2012). I skolinspektionens årsrapport, 2016 lyfts elevhälsan upp som ett 

viktigt utvecklingsområde. Rapporten visar att tre av tio huvudmän inte har säkrat elevernas 

tillgång till en elevhälsa som används förebyggande och hälsofrämjande och i många skolor 

saknar elevhälsan möjlighet att leva upp till krav och behov.  

 

Skolinspektionens kvalitetsgranskning av elevhälsan i grundskolan, 2015 visar: ”Sammantaget 

att elevhälsan i de granskade skolorna inte arbetar på ett sätt som fullt ut stöder eleverna i att 

utvecklas och bibehåll psykisk hälsa, eller i att bemöta och förhindra uppkomst av psykisk 

ohälsa.” (Skolinspektionen rapport 2015:05, s.6) Ca 50 % av eleverna uppger i en enkät att de 

haft oro på grund av stress, otrygghet, nedstämdhet eller annat. Studien som belyser elevhälsan 

utifrån elevernas perspektiv, visar på ett behov av att ge elever ökade kunskaper om psykisk 

hälsa och tillfällen till att prata om psykisk hälsa och ohälsa. Vidare visar rapporten på brister i 

struktur, organisation och målmedvetenhet i insatser inom området psykisk hälsa. Elever 

upplever att elevhälsans personal såsom psykolog, kurator, skolsköterska eller specialpedagog 

sällan initierar eller bedriver det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på skolorna utan det 

sker ofta utan struktur av enskilda lärare och arbetets inriktning och omfattning är inte tillräckligt 

mot bakgrund av elevernas behov inom det psykiska området. I skolsköterskans arbete finns 

tillfällen för eleverna att samtala om psykisk hälsa men en dokumentgranskning visar att 

resultaten av samtalen sällan används inför planering av generella åtgärder (Skolinspektionen 

rapport 2015:05). 

 

Inspektionen för vård och Omsorg, 2015 tillsyn av elevhälsans medicinska hälsofrämjande roll 

visar att kommunerna bör säkerställa att elevhälsan har de förutsättningar som behövs för att 

uppfylla lagens intentioner om mera generellt förebyggande insatser samt stöd till barn med 

särskilda behov. Elevhälsan bör också se över sin samverkan med andra aktörer i en tydlig 

vårdkedja. Skolläkare och skolpsykologer har svårt att aktivt delta i förebyggande och 

hälsofrämjande arbete. Deras tid upptas av basutredningar och konsultationer. Det finns behov 

av att utveckla generella hälsofrämjande och stödjande insatser inom områden som panikångest, 

nedstämdhet, stress, koncentrationssvårigheter, ätstörningar, mobbning och alkohol-, tobak- och 

droganvändning (IVO rapport 2015–75). 

 

2.5 Sammanfattning av problemområdet och kunskapsluckor 

 Barns och ungas psykiska hälsa är prioriterat i världen och i Sverige. Det finns samband 

mellan låg socioekonomisk status och psykisk ohälsa och mellan goda levnadsvanor och 
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psykisk hälsa. Risk- och skyddsfaktorer i barns och ungdomars vardag följer en 

kumulativ utveckling och har betydelse för hälsan i vuxen ålder. 

 

 Hälsofrämjande arbete utgår från det ekologiska och holistiska perspektivet som innebär 

en helhetssyn på individens egna värderingar av välbefinnande och att mänsklig 

utveckling sker i samspel med samhället där underliggande värderingar och principer har 

betydelse för insatserna.  

 

 Skolan är en av samhällets främsta hälsofrämjande arenor. Barn i Sverige tillbringar en 

tredjedel av sina dagar i skolan och i Sverige finns lång tradition av att arbeta 

sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande inom skolan. 

 

 En rad program utarbetade utifrån varierande förhållanden, inriktningar, och teoretiska 

modeller för hälsofrämjande används i skolor. Studier visar på många olika ibland 

motstridiga faktorer att ta hänsyn till vid införandet av hälsofrämjande skolprogram. 

Positiva förändringar i hela skolmiljön rekommenderas och WHO betonar ”Hela skolan 

perspektivet” och att stärka och integrera skolans insatser med övriga samhällsinsatser.  

 

 Sedan nya skollagen introducerades i Sverige 2011 har elevhälsans roll förstärkts. 

Elevhälsan skall främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande och organiseras utifrån 

multiprofessionella elevhälsoteam på varje skola. Det generella hälsofrämjande arbetet 

för psykisk hälsa i den svenska skolan behöver stärkas i struktur, målmedvetenhet och 

ökad professionell kompetens och bli mer synligt för eleverna 

 

Det finns indikatorer som pekar mot att det är av värde att utforska mer kring skolans 

hälsofrämjande arbete bl.a. utifrån elevhälsoteamens perspektiv.  
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3. Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien var att utforska hur elevhälsoteam uppfattar och upplever det hälsofrämjande 

arbetet för psykisk hälsa i sin skola. 

3.1 Frågeställningar 

 Hur arbetar skolan hälsofrämjande för elevernas psykiska hälsa? 

 Hur ser möjligheterna ut för elevhälsoteamen att arbeta med generella hälsofrämjande 

insatser för psykisk hälsa? 

 Vilka hinder finns i arbetet för psykisk hälsa? 

 Vilka idéer till förbättringar för det hälsofrämjande arbetet finns hos teamen? 

4. Metod 

4.1 Design 

Studien gjordes utifrån en induktiv ansats inom den kvalitativa traditionen. Kvalitativ forskning 

samlar upp människors uttalanden, verifierar dem och funderar på vad deras mening är för att 

upptäcka och finna nya perspektiv (Patton, 2015). Analysen genomfördes med kvalitativ 

konventionell innehållsanalys som fokuserar på att bearbeta texter och abstraherar generella 

koncept så att ny kunskap kan uppstå utifrån likheter och skillnader i det beskrivna (Hseih och 

Shannon 2005). För datainsamling användes fokusgruppmetoden som med fördel används när 

forskaren vill få kunskap grundad i kollektiva erfarenheter med fokus på variationen i den 

gemensamma förståelsen (Kitzinger 1994). Metodens styrka är att samtalet sker genom 

interaktion i en grupp och deltagarna behöver förtydliga och förklara sina åsikter och 

erfarenheter inför varandra varför de uttrycks tydligare. Gruppinteraktionen ger tillfälle för att 

skapa nya insikter och ny kunskap (Morgan 1997). Tankar som framkommer i fokusgruppsamtal 

ger fler olika perspektiv på ett ämne och generar mer kunskap än summan av flera separata 

intervjuer (Morgan 1996). 

4.2 Datainsamling och deltagare 

Data samlades in under 6 fokusgruppsamtal med elevhälsoteam från 6 olika kommuner i 

sydöstra Sverige.  Elevhälsoteamen hade mellan 4–7 deltagare och följande professioner var 

representerade: kurator, specialpedagog, speciallärare, skolsköterska, rektor, lärare och psykolog. 

Psykolog var närvarande i endast 2 team. Totalt omfattar studien 29 deltagare. 

Fokusgruppssamtalen varierade i längd mellan 40 till 60 minuter. Urvalet av deltagande team 

skedde genom att söka upp ansvariga chefer för elevhälsan i flera kommuner, inom ett område 

av ca 40 mil. Urvalskriterierna för deltagande var följande: elevhälsoteam som arbetar aktivt i 

låg- och mellanstadiet (förskoleklass till åk 6) inom kommunal grundskola, har regelbundna 

teamträffar och arbetar i en inte alltför liten enhet. Team med ansvar för ca 100 elever eller fler 

deltog då mindre skolor kan ha mindre regelbundna teamträffar och kanske inte har alla 

professioner representerade i teamet vid alla teamträffar. De skolor som representerades fanns i 

stora, mellanstora och små kommuner. Rektorerna, eller den ansvarige för teamen kontaktades 

per telefon. Det skedde sammanlagt 9 kontakter. De som tackade ja fick ett brev (bil 1) per mail 

att vidarebefordra till sitt elevhälsoteam för förfrågan, och de team som därefter tackade ja 

genomförde fokusgruppsamtal mellan september 2015 till oktober 2016. Två rektorer tackade 

nej på grund av pågående organisatoriska förändringar i sina skolor och ett team tackade nej efter 

förfrågan från sin rektor pga. av att de nyligen deltagit i en liknande studie.  
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Under fokusgruppsamtalen, som skedde på varje skola i anslutning till teamens teamträffar, var 

forskaren moderator. Ingen bisittare anlitades då studien genomfördes som ett examensarbete 

och det var svårt att finna någon med möjlighet att vara bisittare. Samtalen skedde utifrån en 

semistrukturerad intervjuguide (bil 2). Det första fokusgruppsamtalet genomfördes på prov men 

inkluderades i studien då det svarade upp till förväntade datainsamlingskriterier med avseende på 

hur intervjuguiden fungerade och samtalet i fokusgruppen framskred. 

4.3 Dataanalys  

I tidigt skede före starten av datainsamlingen skrev forskaren ner sin förförståelse i ämnet. 

Förförståelsen diskuterades med handledaren fortlöpande under analysfasen vid 

handledningstillfällen och parallellt med studien skrevs en dagbok med b. la reflektioner kring 

förförståelsen och forskarrollen. Intervjuerna transkriberades fortlöpande i sin helhet av 

forskaren varvid tankar inriktade mot analysarbetet startade redan under transkriberingen. 

 

Analysen genomfördes med konventionell innehållsanalys enligt Hseih och Shannon (2005).  

Den konventionella innehållsanalysen är upptäckande och inte riktad utifrån speciella teorier 

eller teoretiska perspektiv. Forskaren arbetar med den omedelbara informationen från 

studiedeltagarna. Koder växer fram under analysarbetet och kategoriseras systematiskt. Analysen 

genomfördes i följande steg utifrån Hseih och Shannon (2005).  

 

1. Fokusgruppsamtalen lästes igenom för att greppa helhetsintrycket. 

2. Textenheter markerades; det som verkade fånga nyckeltankar- och begrepp. 

3. Textenheterna skrevs om till sammanfattningar och de första intrycken av texten 

noterades. 

4. Koder som reflekterade mer än en nyckeltanke- eller begrepp formulerades. 

5. Koderna sorterades i kategorier efter hur de relaterade till varandra och 

sammankopplades för att få fram kluster.  

6. Kategorierna fördes samman i ett mindre antal kategorier och definierades i korta texter. 

7. Slutligen sorterades kategorierna i en hierarki med huvud- och underkategorier. 

4.4 Etiska överväganden 

Under datainsamling i all forskning där det handlar om människor gäller det att bevara 

deltagarnas konfidentialitet (Världsläkarförbundet 2013). För fokusgrupper finns ett specifikt 

etiskt problem och det gäller att moderator inte kan garantera att deltagarna i gruppen inte sprider 

berättelser om andra deltagare vidare (Wiebeck 2012). I starten av fokusgrupperna klargjordes 

för deltagarna att information som framkommer endast avses användas i forskningssyfte och att 

var och en berättar bara det han eller hon önskar. I grupperna var deltagarna kända för varandra 

och vana vid att utbyta åsikter sinsemellan. Shreier, 2013 pekar på den respekt som forskaren 

behöver ha för deltagarna under analysfasen; att se deltagarna som jämställda experter på det 

område som studeras. Forskaren skall inte gömma undan information och måste se klart på sin 

roll och sin påverkan på analyssituationen. Malterud (2015) uppmärksammar att det måste finnas 

möjlighet för deltagare att vara reserverade, skeptiska och kritiska och att det är en förutsättning 

att deltagare får reda på tillräckligt mycket information om studien för att kunna tacka ja eller nej 

till sitt deltagande. Informerat samtycke gavs genom att elevhälsoteamen fick information om 

syftet med studien och hur genomförandet av datainsamling och analys skulle komma att gå till i 

god tid per mail (bil 1) och de valde därefter att delta eller inte delta. I starten av varje 

fokusgrupp gavs åter information, och tillfälle till att ställa frågor om studien. Allt insamlat 

material användes och avkodning skedde inför analysfasen. I samråd med handledare togs beslut 

om att studien inte behövde prövas i etikprövningsnämnd enligt lag 2003:460.   
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5. Resultat 
 

Syftet med studien var att utforska hur elevhälsoteam uppfattar och upplever det hälsofrämjande 

arbetet för psykisk hälsa i skolan. Resultatet kan sammanfattas i en huvudkategori: Reflektioner 

om hälsa och lärande och fyra underkategorier: Värdegrundsarbete, Elevhälsoteamens arbete, 

Elevnära arbete och Kännedom om och samarbete med närsamhället. 

 

Hälsofrämjande arbete för barns psykiska hälsa i skolan uppfattas ske i tre kontinuerliga 

processer. Reflektioner om Hälsa och Lärande är centralt och sammanlänkande och innebär att 

personalen tänker och samtalar om elevers hälsa, beteende och behov i relation till lärmiljön och 

sina egna insatser. Detta leder till tillämpning och förbättring av hälsofrämjande strategier i 

skolan.  Värdegrundsarbetet bidrar till samsyn, öppenhet och trygg lärmiljö. Det Elevnära 

arbetet innebär bl.a. att anpassa, inspirera, skapa förtrogna relationer och trygga rutiner för 

eleverna. Elevhälsoteamens arbete har central roll i kartläggning av elevers hälsa och lärande, 

handledning av personal samt koordination med andra samhällsaktörer och vårdnadshavare där 

det finns hinder i samverkan och behov av mer gemensam reflektion. Kännedom om och 

samarbete med närsamhället utgör ett fortlöpande informationsflöde mellan skola och 

närsamhälle som tillför verklighetsnära kunskap om elevers socioekonomiska status och 

livsvillkor och påverkar skolans hälsofrämjande arbete i sin helhet. Hinder finns i 

föräldrasamverkan och ökad interaktion med närsamhället efterfrågas. 

 

Tanken på att använda en planetväxel som illustration växte fram under analysarbetet då 

resultatet visade på ett förhållande där varje reflektion i skolans organisation påverkar hela 

miljön: En snurr på ett av hjulen får hela systemet att röra sig.  
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5.1 Reflektioner om hälsa och lärande 

Huvudkategorin Reflektioner om hälsa och lärande genomsyrar och samman-

länkar de fyra arbetsprocesserna. Reflektioner i Elevhälsoteamens arbete och 

Värdegrundsarbetet kuggar i varandra och påverkar och utvecklar 

hälsofrämjande arbete nära eleverna ute i klasserna. Vidare återkopplar 

reflektionerna från det Elevnära arbetet kunskap och erfarenheter till 

Elevhälsoteamens arbete och Värdegrundsarbetet. Reflektionerna tar oftast sin 

utgångspunkt i Kännedom om närsamhällets socioekonomiska förutsättningar 

och elevers hemsituation. 

 

Det hälsofrämjande arbetet i skolan beskrivs som komplext och det 

finns behov av att förtydliga hur arbetet går till. Elevhälsoteamen 

uppfattar att hälsofrämjande arbete innebär att stödja och stärka 

fungerande förmågor och kapacitet hos eleverna och att trygga 

lärmiljöer är i fokus för arbetet. Det framkommer att man ibland 

inriktar sig för mycket på elevers problem vilket kan bli ett hinder i 

arbetet med att utforma stödinsatser och finna lösningar. 

Hälsofrämjande arbete är inte något man kan utföra genom vissa 

konkreta insatser eller specifika aktiviteter, menar man. Istället 

framställs det hälsofrämjande arbetet som en ingrediens i och samtidigt en 

effekt av förebyggande och åtgärdande insatser på olika nivåer och en 

målsättning med ALLT man gör.  

Hälsofrämjande? ... Det är ju ständigt en målsättning med allting vi gör 

egentligen… Det spelar ingen roll om det är elever eller personal eller vad det 

än är. (fok.3) 

… Och vi har ju ett åtgärdande uppdrag också … och därför blir ju det här 

förebyggande arbetet som vi gör, det här hälsofrämjande arbetet kopplat till 

psykisk ohälsa… … Jag tänker, för nu frågade du om hälsofrämjande. … Vi 

har ju ett förebyggande arbete också så det rent hälsofrämjande det är ju svårt 

att renodla. (fok.6) 

Reflektioner om hälsa och lärande sker i olika sammanhang i skolans organisation och är ofta ett 

led i förebyggande arbete och pekar mot att psykisk hälsa delvis är en förutsättning för och ett 

medel för lärande. Man tänker, funderar och diskuterar om elevernas beteende, livsvillkor och 

behov och låter sedan tankarna återgår till lärmiljön och sitt eget beteende i förhållande till 

eleverna. Det tar tid och sker olika fort och på olika sätt för olika individer.  

Det handlar om eleven i relation till resten av gruppen och pedagogen… … vi 

pratar i olika konstellationer och vänder och vrider på varenda sten för att se 

om vi kan hitta någonting som vi inte har tänkt innan. Uppdraget är från 

individen och så vandrar man uppåt liksom då. (fok.3) 

Måendet… Ja allt hänger ju ihop kring ett barns lärande när vi pratar om det 

här med måluppfyllelse. (fok.4) 

När man vänder och vrider och diskuterar. Det är då man kan få grepp om 

det… Det tar lite tid för jag vill bygga min förståelse kring det och se olika 

saker i ett annat djup. Och nästa gång så faller det på plats. (fok.3) 
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5.2 Värdegrundsarbete  

Den första underkategorin är Värdegrundsarbetet. Det är en av 

processerna som driver det hälsofrämjande arbetet och innefattar 

reflektioner över egna och samhälleliga värderingar och principer i 

förhållande till t.ex. skolans miljö, uppdrag och mål och elevernas 

sociala förutsättningar. Teamen uppfattar att man i värdegrundsarbetet 

bearbetar åsikter om t ex olikhet, respekt, ansvar och omsorg om sig 

själv och varandra utifrån ett fysisk, psykiskt, kulturellt och socialt 

perspektiv.  Arbetet är långsiktigt och delvis strukturerat och sker på 

generell-, grupp- och individnivå och man strävar efter att inkludera alla 

personalgrupper och alla elever: Vaktmästare, skolkökspersonal, lokalvårdare 

och sekreterare uppfattas vara betydelsefulla precis som pedagoger, fritidsledare, elevassistenter, 

elevhälsan och eleverna. När värdegrundsarbetet sker kontinuerligt ger det drivkraft i det 

hälsofrämjande arbetet med fokus på bl. a trygghet, öppenhet och positiva attityder. 

… Just det här öppna klimatet… Ah, men vi hjälps ju åt och så fixar vi det och 

det märks ju på barnen hela tiden: Tryggheten! – Jaha så pratar man om det 

och sen är det väl med det… … Själva attityden på något vis gör ju att det är 

hälsofrämjande. (fok.5)  

5.2.1 Värdegrundsarbete som kultur och samsyn  

Samsyn i skolans värdegrund stöder det hälsofrämjande arbetet och skapas successivt. 

Personalen på skolan grundlägger samsyn genom att man strukturerat och kontinuerligt sätter 

fokus på frågor om värdegrund i bl. a samtal på personalens möten och med målet att 

upprätthålla, forma och dokumentera policy för den psykosociala miljön. Hinder i arbetet kan 

uppstå då några professioner t.ex. psykolog, skolsköterska och kurator arbetar på flera skolor och 

därför inte alltid kan delta i gemensamma möten eller då konflikter i personalgruppen stannar 

upp arbetet. 

Vi är inte befriade från kränkningar, men jag tror att det handlar om att hela 

tiden föra upp det på diskussion… … Vi har massvis med policy, men det 

måste få vara levande dokument. (fok.3) 

… Och då började vi med ett arbetsmaterial för 15 år sedan: All personal var 

med och det handlade om värdegrund och jämställdhet. … Och så tar vi upp 

det på APT: er och då sitter vi allihopa och tar upp hur vi skall gå vidare… … 

Så det är ju olika forum en röd tråd det här värdegrundstänket. Det 

genomsyrar. (fok.5) 

Samsyn skapas t.ex. när pedagogerna är aktivt delaktiga i planerat och strukturerat 

kunskapsutbyte om pedagogiskt arbete i konferenser på skolan och ömsesidigt stöttar varandra 

på olika sätt.  

… Vi jobbar lite mer gränsöverskridande. Pedagogisk afton och studiecirklar. 

Man går inte bara och sätter sig på en konferens och sedan går, utan man är 

delaktig.  - Nu är de mattelyft, läslyft och det är ett jobb vi gör tillsammans. 

Man måste hjälpas åt. (fok.1) 

När personalen handlar utifrån samsyn sprider sig en värdegrundsbaserad kultur på skolan. T.ex. 

att man ser, berömmer och förstår varandra, är flexibla, sluter upp kring eleverna ute på 
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skolgården för att trygga upp raster, välkomnar eleverna på morgonen, söker vara öppen med 

elevers konflikter i b.la. kontakt med vårdnadshavare etc.  

Den här skolan ser alla barn. … Vi har fått en tradition av att man alltid hejar 

och ser varandra och förhoppningsvis tar hand om varandra och fyller på med 

glädje... (fok.4) 

Överhuvudtaget att det är ett öppet klimat. Så här är det ju inget konstigt med 

någonting… … vi pratar om det, och reder ut det, utan att det skall skuld- och 

skambelagdas. (fok.1) 

Vidare kan en värdegrundsbaserad kultur befästas av att personalen planerar och bjuder på sig 

själva vid satsningar och tillställningar som involverar hela skolan t.ex. utklädningsdagar. Detta 

innebär att de vuxnas bemötande kan spegla av sig på barnens bemötande av varandra. 

Då visar personalen upp sig från ett håll som tyder på att man kan vara lite 

speciell. Det blir en kul grej. Man får något att prata om man bjuder in till 

samtal och man öppnar upp lite av sig själv. (fok.6) 

5.2.2 Värdegrundsarbete som pedagogisk aktivitet  

Värdegrundsarbetet sker till stor del genom att den pedagogiska aktiviteten på skolan 

kontinuerligt fokuserar på reflektioner om värdegrund. Man uttrycker att innehållet behöver vara 

strukturerat och följa en röd tråd när det presenteras för olika åldrar och målgrupper på olika sätt 

utifrån pedagogiska förutsättningar och förståelse. Det kan vara likabehandlings- eller 

trygghetsteam som har ansvaret för upplägg och planering tillsammans med lärare. Kurator 

bidrar i arbetet bl. a genom att fånga upp stämningar, åsikter och värdeladdade incidenter i 

grupper, vilka kan bearbetas i undervisningen. Det kan vara t.ex. konflikter, övertramp och 

kommentarer mellan elever i eller utanför skolan t.ex. elevers aktiviteter på nätet. Tydligt i 

teamens uppfattningar är att det pedagogiska arbetet behöver inkludera vårdnadshavare. Här 

beskrivs hinder för att nå fram till hemmet med information och att bl.a. att olikheter i kultur och 

språksvårigheter skapar osäkerhet inför hur insatser landar i elevernas hemmiljö. Teamen 

uttrycker många idéer om utveckling och förbättring av värdegrundsaktiviteter och pekar bl. a. 

på ökad föräldramedverkan och föräldrautbildning. Det uttrycks osäkerhet angående skolans 

uppdrag, och brist på tid när det gäller att nå ut till elevers hem med värdegrundsarbetet.  

Värdegrundsinriktade aktiviteter sker i grupparbeten som sammanför elever i olika åldrar, 

elevers deltagande i sociala enkäter kartläggning av skolgårdsmiljön, elevers delaktighet i 

elevrådsmöten, matråd, trygghetsråd etc. Det sker i samtalsgrupper med syfte att reflektera över 

attityder, konflikter, kulturella olikheter, pubertet och sexualitet samt könsroller etc. och genom 

information, samtal och försök till reflektion i föräldramöten, utvecklingssamtal och inbjudan till 

föräldrautbildning.  

Vi jobbar med grupper, killars attityd mot tjejer och att inte lösa konflikter 

med våld, värderingar och hälsofrämjande utveckling och pubertet. (fok.2) 

Vi måste ju köra lite föräldrautbildning om nätet och sociala medier. 

Föräldrar har inte alltid koll. Det är viktiga grejer! (fok.3) 

Saken går ju egentligen utanför skolan ramar men med just med den 

målgruppen (föräldrar till nyanlända) skulle vi behöva ge hela… nästan hela 

samhällsläran på något sätt. (fok.2)  
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5.3 Elevhälsoteamets arbete   

Hälsofrämjande arbete uppfattas också ske genom Elevhälsoteamets 

arbete, vilket beskrivs som en arbetsprocess innehållande reflektion 

kring barns behov där samtal i teamen är betydelsefullt:  

… Att ta ett steg tillbaks och fundera. (fok.6) 

… Ventilera med de övriga i teamet. (fok.3)   

… Ta in varandra och respektera varandras tankar och 

professioner. (fok.1) 

Elevhälsoteamet menar att de bidrar med samlad kunskap för att finna lösningar på och 

förebygga inlärningsproblem och att de kan se på problem med professionella glasögon utifrån 

ett elevperspektiv och de önskar att arbeta hälsofrämjande på individ, - grupp- och generell nivå. 

De uppfattar att de har kompetens och möjlighet att fullt ut sätta fokus på elevers hälsa och de 

kan använda specifika metoder och föra in uppdaterade kunskaper från sina respektive 

professionella fält in i skolans värld vilket behöver utvecklas. 

Man önskar, att när man bygger skola, faktiskt utvecklar och utvidgar, rent 

tidsmässigt och kompetenser i elevhälsoteamet, ja konkreta elev- och 

barnhälsofrågor. Det kan handla om skolsköterska, kurator och 

specialpedagog kopplat mot både barn och familj. 

Teamen beskriver att deras arbete behöver vara konstant och innehålla målmedvetenhet, 

uthållighet och tålamod och det är nödvändigt att påverka både brett och djupt i organisationen 

och förvänta sig resultat i ett längre perspektiv bl. a genom att uppvakta skolledning och 

förvaltning. Ett hinder i arbetet som beskrivs är att det saknas psykologer och de psykologer som 

finns betjänar många skolor och måste inrikta sig på skolutredningar och deltar inte alltid fullt ut 

i teamen där samverkan och gemensamma reflektioner är en styrka, och incitament för 

uthållighet.  

Vi jobbar på individ-, grupp och organisationsnivå och det är olika utifrån 

vilka yrkestitlar vi har så jobbar vi olika och det är ju en styrka… … Och vi 

jobbar alla mot samma mål. (fok.5)  

Det är ju en ständig utmaning för vi som sitter här. Det är ju vårt hela 

uppdrag och vi blir bra på elevhälsa, men att få med rektor att driva de här 

processerna…? Om det inte finns en lärare i matte. Då smäller det ju högre att 

fixa det, än att sitta och tänka. Vilken är den mest hälsofrämjande insatsen vi 

behöver ta tag i nu? … Så vi behöver vara på och peta och peta och peta hela 

tiden och ligga i. (fok.6) 

5.3.1 Tidig upptäckt och kartläggning  

Teamen beskriver hur de genom att vara systematiskt lyhörda inåt mot skolans lärmiljöer och 

öppet tillgängliga för personalen och eleverna i reflekterande samtal värnar om att tidigt 

upptäcka barn i riskzonen för ohälsa och behov av stöd. T.ex. barn som utåtagerar, är inåtvända, 

har hög frånvaro, svårigheter med inlärning, kamratrelationer etc. Klasskonferenser, noggrann 

närvaroregistrering, klassrumsobservationer, samtal med föräldrar och samordnade 

överlämningssamtal är viktiga moment i arbetet och skolsköterskans hälsosamtal beskrivs som 

betydelsefulla då skolsköterskan träffar alla elever i samtal och kan föra vidare kunskap om 

elevers hälsa till teamet. Teamen beskriver hur de i strukturerade kartläggningar försöker utgå 
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från barnens perspektiv och hitta individuella styrkor. Som en sammanfattning av teamens 

beskrivningar av kartläggningsarbete kan det gestaltas som en cirkulär undersökande vägsträcka 

som startar i elevens behov och rör sig utåt till skolpersonal och till familjen för att försöka fånga 

upp styrka och svaghet, risk- och skyddsfaktorer i den psykosociala miljön och förutsättningar 

för lärande. Vid varje vägskäl behövs en professionell bedömning utifrån sociala, pedagogiska, 

psykologiska eller medicinska faktorer kring eleven. Kartläggning karaktäriseras som 

tålamodskrävande och ibland trevande speciellt med avseende på att fånga upp faktorer i hemmet 

där man uppfattar att brister i förståelse och kommunikation ibland försvårar.  

Vi har ju klassgenomgångar och… … Konsultationstider så att lärare kan 

kontinuerligt skriva upp sig och komma hit och berätta om sina ärenden… Och 

t.ex. när det gäller ogiltig frånvaro gräver vi vidare och lägger ner ett 

jättearbete på det, och vi har inte riktigt hittat ett sätt att komma åt det. (fok.2) 

Och då pratar jag ju med alla elever och där kan ju finnas saker som kommer 

upp till ytan när de får en hel timme på sig att sitta och inget som stör eller 

stressar. (fok.4) 

… Så kollar vi runt vad det kan röra sig om. Om det kan vara medicinsk… 

Eller att barnet helt enkelt har svårt att lära sig. Det kan också vara en 

organisatorisk fråga. (fok.1) 

Man tar elevens perspektiv och ser hur den upplever det. (fok.3) 

5.3.2 Handledning; lärande för lärare  

Teamen beskriver hur de utifrån kartläggningar arbetar med handledning och konsultation till 

personal i syfte att ge redskap och vägledning. Handledning, anser man, måste vara 

lösningsfokuserad och behöver innehålla reflektioner för att hitta strategier i bemötandet av 

elever. Det kan bestå i samtal mellan hela elevhälsoteamet eller någon av professionerna i teamet 

och ett arbetslag eller enskild personal. Psykologens bidrag i handledning utifrån skolutredningar 

anses betydelsefull och behöver också omfatta föräldrarna. Handledning kan ske genom att 

teamet genomför direkta insatser tillsammans med annan personal i en grupp eller till enskilda 

elever. Här anges specialpedagogernas insats som avgörande för att bidra med pedagogiska 

strategier att användas för barn med inlärningssvårigheter. Teamen vägleder också rektor och 

menar att deras professionella kunskaper i högre grad skulle behöva utgöra underlag för beslut 

om generella investeringar och resursfördelning på skolan som gynnar hälsofrämjande arbete.  

Genom den handledning vi har gett och de stödinsatser vi har gjort, har gett 

dem redskap. Så helt plötsligt så funkar det bättre! Från att i deras värld ha 

varit helt ohanterligt så är det plötsligt hanterbart. (fok.6) 

Det skall leda till att eleven och den vuxne självklart också kan hitta lösningar 

på vardagen innan det går till ohälsa. (fok.2) 

Handledning som leder till bättre strategier kan ibland spridas som ringar på vattnet för att 

användas i olika situationer. Man uppfattar att det betyder ett lärande för lärarna och att det 

hälsofrämjande arbetet för psykisk hälsa på så vis lyfts ut från elevhälsoteamet, in i 

pedagogernas arbetslag och ut i det elevnära arbetet. 

Vårt arbete riktar sig mycket till pedagogerna och… Så fort de lär sig att 

handskas bra med en elev så kan de sprida den kunskapen vidare till andra 

elever som är i behov…(fok.3) 
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Man ska ju också, om man får ett uppdrag som är av åtgärdande karaktär… … 

lyfta det att det blir ett lärande för lärarna. (fok.6) 

I beskrivningarna framgår att handledning och konsultation också innebär att förtydliga 

pedagogernas funktion då oro över barn med psykisk ohälsa och utsatt hemsituation kan leda till 

att lärare känner vanmakt. Teamen behöver stödja lärare genom att klarlägga ramarna för det 

pedagogiska uppdraget. Det leder i sin tur till konkreta insatser från skolsköterska och/eller 

kurator i form av samtal med barn som har psykisk ohälsa och ibland till att skolan lämnar över 

ansvar till t.ex. socialtjänsten. Det är viktigt att veta att vistelsen i skolan, möten med olika vuxna 

och barnens lärande bidrar till trygghet och hälsa trots en komplex social situation i hemmet. 

Vi vet ju att en del barn inte mår bra i sin hemmamiljö alla gånger. Men i 

skolmiljön… Vi ser ju att de faktiskt mår som bäst på sitt dygn de timmar då de 

är i skolan och där tänker vi att vi har en jätteviktig funktion: Att försöka att 

identifiera de så och försöka göra deras skoldag så bra som möjligt. (fok.4) 

Där får vi ta ansvar i det och säga så här… Jaha så ser situationen ut för den 

och den eleven i deras hem och det kan vi inte göra något åt. Vi får lämna 

över… (fok.6) 

5.3.3 Samverkan 

Vidare visade fokusgruppsamtalen att elevhälsoteamens arbete   

 är beroende av samverkan med externa aktörer. Professionerna i 

elevhälsoteamen har kompetens att bedöma när psykisk ohälsa 

behöver vidare behandling hos t.ex. Barn och ungdomspsykiatriska 

kliniken och/eller då socialtjänsten behöver kontaktas. Teamen utrycker att 

skolan har kontinuerlig kontakt med vårdnadshavare, och djup kunskap om 

barnen som de möter varje dag och varierande samarbetsförhållanden råder. 

Man lyfter fram bristande samsyn och nödvändigheten av gemensam reflektion 

kring de olika parternas roller i förhållande till elevers behov och till 

vårdnadshavare. I viss mån finns en bristande tillit till de externa aktörerna och man 

efterfrågar mer gränsöverskridande samverkan som innehåller tillfällen av gemensam 

reflektion, handledning och koordination kring barn med psykisk ohälsa. Barn behöver få mer 

hjälp för att få klarhet i sina svårigheter och förståelse för hur de ska hantera situationer. 

Pedagogisk personal och föräldrar behöver tydlighet i vilka krav och förväntningar de kan ställa 

på barnen. Skolan behöver delta i koordination av insatser delvis utifrån de praktiska 

förutsättningar som råder i skolan och hemmet, menar man.  

Men vi har inget nära samarbete… Det krockar ofta då BUP arbetar på 

familjens uppdrag. De säger till föräldrar att vi skall göra saker innan de har 

förankrat det i skolans värld… Det viktiga är ju att vi försöker få den här 

kontakten att fungera… barn behöver ju få hjälp att förstå sig på sig själva… 

och deras föräldrar också, och då behöver vi verkligen jobba på samma plan 

för barnets bästa. (fok.3) 

Hur stort ansvar skall vi ta? Då kanske man skall kräva mer av socialtjänsten, 

mer av BUP än vi gör. … Sånt som händer på fritiden och barnets 

hemförhållanden, gör ju att det blir svårt i skolan… … Och det är ju väldigt 

mycket som faller tillbaka på skolan och det är ju inte konstigt om det blir 

svårt för oss då. (fok.4) 
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5.4 Elevnära arbete 

Hälsofrämjande arbete beskrivs också som en process i det elevnära 

arbetet då lärare möter barnen. Här återkommer beskrivningarna av 

arbetet som en pågående process innehållande reflektioner. 

5.4.1 Elevnära möten 

 

En hälsofrämjande lärmiljö anses kunna formas då de vuxna verkligen 

“låter möten ske” genom att ”se eleverna”, ta ögonkontakt och lyssna till 

dem. Själva mötet med barnen beskrivs som återspeglande och kreativt och 

alstrar en känsla av trygghet, förståelse, omsorg, sammanhang och utmaning. 

Det finns inga begränsningar för hur dessa möten kan utformas då varje individ är unik och varje 

möte också är unikt. Det handlar om att ta barn på allvar och det behövs tid för att skapa möten. 

Teamen uppfattar att lärares stressade arbetssituation med många krav på administrativa 

uppgifter ibland gör att utrymme för goda möten och reflektion i möten med elever begränsas. 

Genuina möten mellan barnen i gruppen är också grundläggande, säger man och för att dessa 

möten skall ske behöver barnen känna en tillhörighet och vara inkluderade i gruppen. 

Inkludering innebär att arbeta för att alla skall vilja och kunna vara tillsammans. Det handlar om 

att lyssna på barnen och tänka till om hur man organisera klassrummet och det behövs hjälp av 

flera vuxna som kan ge trygghet och sätta gränser så att alla blir sedda; barn med speciella behov 

och barn som har ett utsatt hemförhållande. T.ex. kan det finnas konflikter i hemmet som 

avspeglar otrygghet och okoncentration och behöver särskilt bemötande. Några citat kan 

illustrera mötets betydelse: 

Att verkligen lyssna på barnen ingenting är för litet eller för stort, utan vi tar 

allt! (fok.2) 

Det är svårt för lärare för de skall göra allt administrativt också och de ska 

hitta dem och … så skall de få tid att förstå sig på dem, förstå dem och förstå 

hur de skall handla för att de här eleverna skall må bra. (fok.6) 

Barn behöver tid… Får man ett barn till sig måste det få ta tid innan man har 

laddat och landat! (fok.4) 

5.4.2 Anpassa och inspirera  

Teamen beskriver att pedagoger behöver utgå ifrån att det finns kapacitet hos alla elever, bara 

rätt stöd ges som kompenserar för brister i den fysiska och psykosociala miljön och i viss mån 

sorterar bort det som hindrar elevens lärande.  Anpassningar är ett centralt tema när teamen talar 

om klassrumsmiljön och här behöver man använda sin egen reflektion om elevernas lärande. 

Det är ju att vi måste vända tanken där, att man måste anpassa undervisningen 

utifrån eleverna och inte att de skall anpassas till undervisningen! (fok.2) 

Viktiga inslag för anpassningar som beskrivs är att skapa variation i undervisningen och använda 

sig av teknik i form av t.ex. surfplattor, datorer och interaktiva tavlor men också tillgång till 

lugna miljöer, paus och återhämtning. 

Vi behöver jobba mer med det. … Att variera lektionerna och tempot så att 

man kan fånga upp alla elever. (fok.1) 
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Kompensation beskrivs också bestå i att ge känslomässig inspiration för eleverna, anpassad 

glädje i klassrummet. Det kan vara att pedagoger jobbar med att stimulera kroppen och hjärnan 

till rekreation och vila. Det kan vara att visa vägen till nya utmaningar eller att ge tillfällen till 

sporrande upplevelser som eleverna kanske saknar i sin hemmiljö. Det handlar också om att 

forma en längtan efter lärande. Skolan skall vara en attraktiv plats där barnen trivs och vill vara: 

 De måste få skratta! … En lektion kan lika gärna bli ren katastrof som ”Real 

Happening”. (fok.1) 

Tänk att de åker slalom och skridskor... Man måste liksom introducera dem till 

sånt som de inte ens vet vad det är. (fok.2) 

Vi har pulsträning i åk 4. De har nytta av det i flera timmar efteråt. Det friskar 

upp hjärnan! (fok.5) 

5.4.3 Trygga rutiner och relationer 

I det elevnära arbetet som beskrivs, ingår att skapa förutsägbarhet i lärandemiljön genom t ex 

tydliga strukturer, instruktioner, extra förberedelser inför svåra moment och goda 

klassrumsrutiner. Eleverna ska känna att de har kontroll över och styr sitt arbete och på så vis 

orkar med hela skoldagarna. 

Om man har rutinen och en bra struktur så tar det så lite energi om möjligt. … 

Det är himla roligt att se att så lite förberedelse gör så stor skillnad! (fok.1) 

I samtalen beskrivs att skolan behöver ställa krav på eleverna för att de skall lära sig, och skolan 

bedömer elevers förmågor. Det förutsätter en trygg relation mellan lärare och elev.  Relationen, 

anser man, är ett utbyte som inte får innehålla rädsla eller alstra skuld eller skam. En trygg 

relation är ett arbetsredskap och kan uppstå om den vuxne har yrkesvana för god kommunikation 

med elever och föräldrar, och reflekterar över vilka konsekvenser handlingar och samtal ger. Det 

kan t.ex. hända att föräldrar ställer orimliga, outtalade krav på barn som blir stressade, vilket 

lärare behöver fånga upp och klargöra. Vuxna i skolan skall uttrycka sig ärligt, tydligt och öppet 

och ta hela ansvaret för relationen till eleverna. När lärare och elev känner varandra kan det 

uppstå en förtrogenhet. Då kan läraren med försiktighet använda sin intuition för att ställa 

anpassade krav.  

Allt bottnar i att det finns en transparens, en väldig tydlighet i vilka krav vi 

ställer och också väldigt tydlig kommunikation mellan undervisande lärare 

och elev och familj. (fok.4) 

Jag tror att varje pedagog har en reflexmässig reflektion: Vad man får för 

bemötande och reflektion tillbaka av sina elever. Hur de mår i 

undervisningssituationen. … Hur de reagerar på krav. (fok.3) 

I det elevnära arbetet behöver lärare också reflektera över relationer och möten mellan eleverna 

och hjälpa elever att umgås. Vikten av att det finns kompetent resurspersonal och 

fritidspedagoger i skolan och även i rastmiljön lyfts fram och möjligheter finns att förbättra 

kommunikation och ömsesidig reflektion mellan lärare och t.ex. fritidspersonal för att skapa 

tydliga och konsekventa förhållningsätt vid t.ex. konflikter. Det är vuxnas ansvar att till varje 

pris motarbeta utanförskap i tidigt skede av skoltiden speciellt för de barn som har en utsatt 

situation i hemmet och en viktig uppgift är att skapa en struktur även för lekar och rastaktiviteter 

och där har olika personalgrupper olika roller. 
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Man får ju tänka till på det som pedagog, alltså hur man placerar och hur man 

gör. Jag såg det igår, att just när de skall gå ut så får alla säga vad de skall 

göra? – Jag skall hoppa hage! Och läraren frågar: Är det fler som skall hoppa 

hage? Då var det flera händer uppe. Alla visste när de gick ut vad de skulle 

göra! (fok.5) 

… Vi måste jobba mer med relationer mellan resurserna och klasslärarna så 

att man är på samma plan… (fok.1) 

Hälsofrämjande arbete är ju … då psykisk ohälsa i mångt och mycket är 

egentligen ensamhet… … Och då får man ju tänka utifrån trygghet och 

relationsskapande och alla de här bitarna i Maslows behovstrappa och det 

behöver vi ha för att lyckas. (fok.6) 

5.5 Kännedom om och samarbete med närsamhället 

Fokusgruppsamtalen visar att värdegrundsarbetet, elevhälsoteamens 

kartläggnings-, handlednings- och samverkansarbete och det elevnära 

arbetet utgår från och relaterar ständigt till hur situationen i skolans 

upptagningsområde ser ut och hur elever har det i sina hem. Teamens 

uppfattningar speglar ett förhållningssätt där Kännedom om och 

samarbete med närsamhället och ett verklighetsnära perspektiv på 

socioekonomiska och sociokulturella faktorer ständigt inverkar på det 

hälsofrämjande arbetet i sin helhet. Personal i skolan reflekterar om hur familjers 

livssituation och livsvillkor påverkar barnens hälsa och lärande.  

Många elever mår inte bra på skolan av olika anledningar. Beroende på vad 

man har varit med om och hur man bor och familjesammansättningen, 

ekonomiska svårigheter, familjens bakgrund eller uppfattning. Ja, jag tänker 

att många elever är sköra och det gör att de hamnar i situationer i skolans 

värld där man inte är riktigt rustad… Det här med samspelet med kompisar 

och så, och man har inte den stöttningen hemifrån. Och vi i skolan hinner inte 

med att reda ut allt och prata med dem hela tiden. Och så rullar det på och det 

påverkar deras lärande och utveckling mycket faktiskt. (fok.2) 

Teamen beskriver att kommunens övergripande organisation fördelar extra resurser till vissa 

skolor i upptagningsområden med lägre socioekonomiska status, vilket är en fördel och bidrar 

b.la. till ökad personaltäthet, men behoven är stora. Insyn i familjen och kontakten med föräldrar 

är viktig och krävande och här leder svårigheter till utmaningar där nya strategier måste 

användas. Barns ökande tillgång till och sårbarhet på nätet, konflikter i och mellan familjer, ökad 

stress i familjer, barns upplevelser av krig, könsdiskriminering och våld i hemmet etc. påverkar 

barn. Teamen utrycker ett behov av mer samarbete med elevers hem och att det krävs tid, 

resurser, rätt kompetens, tålamod och förståelse för att möta behoven på rätt sätt. Det finns behov 

av att kuratorer och skolsköterskor får utökad tid och att de kan vidga och intensifiera sina 

uppdrag då de är viktiga resurser i samarbetet mellan skolan och elevers hem.  

Det handlar ju om samhällssituationen… Vi måste vinna mycket mer annan 

kompetens för att kunna jobba mer främjade. Lärarna är ju trots allt lärare, 

och vi har kurator på 40 %, typ två dagar per vecka. Och du måste hela tiden 

matcha organisationen med hur verkligheten ser ut och där släpar vi konstant 

efter. (fok. 1) 
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Jag (skolsköterska) har hälsosamtal och föräldrarna är med och hälsoenkäter 

till hemmet… där kan man nå fram… men det är egentligen en heltid som 

behövs för att kunna följa upp och vara tillgänglig för återkoppling… (fok.2) 

Hälsofrämjande arbete innebär att skolan försöker samarbeta med föräldrar i positiv anda med 

förståelse, kreativitet och engagemang. Personal behöver gå utanför ramarna för det pedagogiska 

uppdraget och bjuda på sig själva i arbetet. Teamen berättar att de t.ex. gör hembesök hos 

familjer då barn inte dyker upp i skolan. Ibland behöver de medla i elevers konflikter grundade i 

familjerelationer. Lärare samlar t.ex. ihop skridskor och skidor från olika hem till elever med 

behov inför friluftsdagar och ofta måste personal finna olika vägar och tillfällen för att stödja 

föräldrar, hitta information på olika språk och tolkar för att kommunicera med vårdnadshavare 

och det är ofta svårt och tidskrävande. 

Vi har ju villabarn och höghusbarn och allting blandat och det är rikedomen 

med det här på något sätt… … Man måste ju samtidig vara ödmjuk. En del 

kommer från en kultur som är många miljoner fler än vad vi är. … En daglig 

föräldrakontakt är viktig för en bra dialog. Att kunna säga positiva och 

negativa saker, mest positivt. Att man får nära kontakt och att de (föräldrar) 

känner sig hemma här. (fok.4) 

Det är väldigt svårt att få föräldrar att komma på föräldrautbildningar, 

speciellt de föräldrar som vi önskar skulle komma. (fok 2) 

Den socioekonomiska statusen i närområdet benämns tydligt påverka vilka förutsättningar 

barnen har för att delta i olika fritidsaktiviteter och hur stort det sociala nätverket runt barnen är. 

Utbildningsnivå hos föräldrarna och förutsättningar som har att göra med intellektuell- och social 

kompetens, menar man, är viktiga att känna till. Många föräldrar svårt att ta till sig information 

från samhället pga. t.ex. sänkt föräldraförmåga, psykisk sjukdom, bristande kulturförståelse eller 

språksvårigheter. Det kan t.ex. betyda att föräldrar inte kan ge barn rekreation och stimulans. 

Ibland kan flickor bli begränsade och tom isolerade i hemmet.  Detta har betydelse för hur 

förebyggande insatser från skolan skall utformas och koordineras med närsamhället som man ser 

som en viktig resurs i det hälsofrämjande arbetet. Närheten till idrottsanläggningar och 

naturområden påverkar hur hälsofrämjande aktiviteter kan genomföras i skolan. Föreningslivet i 

runt skolan har betydelse. Skolan kan vara en kanal för föreningar att ta kontakt med eleverna 

och teamen beskriver möjligheter, behov av och försök till närmare samarbete t.ex. att elever 

under skoltid få pröva olika aktiviteter i närsamhället. Idrottsföreningar behövs för att bidra med 

ökad fysisk aktivitet, och en variation av föreningar behövs för att hjälpa barn och familjer att 

komma in i det svenska samhället. 

Och så är det ekonomi för många har inte råd att betala fritidsaktiviteter eller 

så vet de inte vad det finns för utbud. (fok.2) 

I mina hälsosamtal… … Pojkarna spelar fotboll men tjejerna sitter hemma! 

(fok.4) 

Vi har ju simhallen helt nära. Det är ju en stor fördel! (fok.3) 

Man försöker ju att förmedla att det finns föreningar för basket, dans, pyssel 

och allt annat. Ja även där deras språk finns med…(fok.2) 

Vi försöker att vara en kontaktyta med föreningslivet… de vill affischera om 

aktiviteter och turneringar… Där har vi en viktig funktion att fylla… … för att 

sprida kunskap om vad som händer här. (fok.4)  
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6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

Den här studien syftade till att undersöka hur elevhälsoteam uppfattar det hälsofrämjande arbetet 

för psykisk hälsa i skolan. Resultatet visar att arbetet uppfattas ske i tre sammanlänkade 

processer: Värdegrundsarbete, Elevhälsoteamens arbete och Elevnära arbete där gemensamma 

Reflektioner om hälsa och lärande har en central roll. Kännedom om och samarbete med 

närsamhället tillför kontinuerlig kunskap om elevers livsvillkor och påverkar arbetet i sin helhet. 

Hinder finns i samverkan med övriga samhällsaktörer t.ex. BUP och socialtjänsten. Brist på 

psykologer i elevhälsoteamens arbete, behov av ökade insatser från kuratorer och skolsköterskor 

framhålls liksom svårigheter att påverka skolledning i hälsofrämjande riktning. Det finns behov 

av att utveckla och förbättra samarbete med elevers vårdnadshavare och kontaktskapande i 

närsamhället.  

 

I introduktionen beskrivs skolan som en av samhällets främsta hälsofrämjande arenor där själva 

företeelsen att gå i skolan är den enskilt största skyddsfaktorn för barns psykiska hälsa (Levin, 

2008; Scriven & Hodgins 2012¸ SHE, 2013; WHO, 2013). Resultatet utifrån teamens 

uppfattningar visar att arenaperspektivet är levande i skolan som utgör en central plats för barns 

hälsa och utveckling och där vuxna ständigt och medvetet agerar stödjande för elever. Resultatet 

diskuteras först i relation till salutogen teori och barnrättsperspektivet och sedan i tur och 

ordning utifrån de beskrivna arbetsprocesserna.  

6.1.1 Hälsofrämjande i skolan - salutogen teori och barnrättsperspektivet 

Resultatet visar att barn ställs i centrum i skolors hälsofrämjande arbete och man reflekterar över 

varje elevs lärandesituation, förmåga, behov och utveckling, för att bedöma skolans insatser och 

åtgärder. På så vis tillämpas den holistiska hälsodefinitionen Nordenfelt (1987) och WHO (2014) 

där hälsa ses som en individuell upplevelse relaterad till resurser och handlingsförmåga. 

Resultatet återger att skolor strävar efter inkludering av alla barn i klassrummet och lekmiljön, 

även de med funktionsnedsättningar, och utgår från att barn med utsatthet i hemmet och 

otrygghet stärks av att vistas i skolmiljön. Evidens för att psykisk ohälsa och psykisk hälsa 

existerar parallellt och hälsa har samband med kvaliteten på barns sammanhang (Bremberg & 

Dalman, 2015) praktiseras.  

 

Resultatet visar vidare att det salutogena synsättet tillämpas i skolan på så vis att personal 

reflekterar över och söker strategier i syfte att göra skolan meningsfull bl. a genom att skapa 

genuina möten och ge inspiration och utmaning för utveckling. Man söker göra skolsituationen 

begriplig och hanterbar genom anpassningar, hjälpmedel, rutiner, förutsägbarhet genom 

förberedelse, trygga möten och förtrogna relationer i klassrummet och i rastmiljön. Detta i 

enlighet med KASAM och lärandeperspektivet på hälsa (Antonowsky, 1991; Lindström och 

Eriksson, 2011). Begreppet empowerment (Tengland 2016) är aktuellt då man kartlägger och 

reflekterar över eleverna i relation till närmiljön och hemmet för att anpassa krav och kontroll 

och uppmuntra till egna beslut och initiativ för deltagande i aktiviteter. Tillämpning av begreppet 

resiliens (Lee et al, 2012) återspeglas i resultatet då det beskriver hur man reflekterar för att tidig 

upptäcka risk- och skyddsfaktorer i syfte att kunna stärka förmågor och relationer i skolan, 

särskilt för de från utsatta familjer. Resultatet visar vidare att hälsofrämjande bl. a innebär att 

ställa elever inför nya utmaningar, situationer och upplevelser och lotsa dem genom svårigheter 

och konflikter för att öka självkänsla och tilltro till egna förmågor vilket speglar begreppet 

bemästring (Ahmad, 2013). 
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FN:s barnkonvention, (Unicef, 2016) gör skolan skyldig att verka för att uppfylla varje barns 

rättigheter, varav en lyckad skolgång och lärande är rättigheter. Utjämning av 

utbildningsmässiga, socioekonomiska skillnader är centralt för skolan som hälsofrämjare (Basch, 

2011, WHO 2013). Resultatet visar att kommuner söker värna barns rättigheter genom att tilldela 

resurser utifrån skolområdens socioekonomiska status, vilket b.la. uppfattas ge möjlighet till 

ökad personaltäthet i skolor. Elevers lärande och hälsa kartläggs och åtgärder sätts in efter behov 

och man strävar efter att barn från resurssvaga hem och nyanlända barn skall ges samma 

möjligheter och upplevelser som andra t.ex. i form av sport- och kulturaktivitet, inom skolans 

ramar. Men teamen ser större behov och uppvaktar skolledning för ökade resurser och inflytande 

över generellt hälsofrämjande insatser, och efterfrågar tydligare och utökat samarbete med 

vårdnadshavare och förbättrad samverkan med bl.a. socialtjänsten och BUP. 

 

Hälsodefinitioner, salutogen teori och barnrättsperspektivet är levande begrepp inom skolans 

hälsofrämjande arbete och tillämpas inom skolan. Tillgång till ökade resurser utifrån 

skolområdets socioekonomi stöder arbetet men elevhälsoteam ser elevers vidare behov och 

nödvändigheten av förbättrat samarbete med elevers hem och andra samhällsaktörer. 

 

6.1.2 Reflektioners roll  

Att reflektioner skulle ha en framträdande roll i elevhälsoteamens uppfattningar om skolans 

hälsofrämjande arbete var inte väntat då studien startade. Det föranledde en sökning om vad 

forskning säger om reflektion i förhållande till hälsofrämjande arbete bland barn och ungdomar. 

Ödegård & Willumsens (2013) forskning utgår från socialtjänstens och vårdsektorns arbete och 

visar att aktiv, regelbunden reflektion leder till att öka och förbättra samarbete mellan olika 

professioner och är att eftersträva. Söndenå (2004) i Ödegård & Willumsen (2013) Beskriver att 

reflektion principiellt, är en process som gör att vi kan upptäcka och lära oss något. Lübcke 

(1996 s. 466) i Ödegård och Willumsen (2013) menar att bildlikt är reflektion ”Tankens böjning 

tillbaka till sig själv”. Det innebär att våra tankar blir utsatta för påverkan från oss själva eller 

andra så att vi vidgar vår förståelse och kunskap utöver vår enskilda tankekapacitet och kan 

handla därefter (Ödegård & Willumsen, 2012). 

 

Resultatet visar att reflektion som en tankeböjning tillämpas. Samtal sker som en cirkulär rörelse 

kring elevers behov och utbyte av tankar leder till ett annat djup då man vänder och vrider på 

olika aspekter. Vuxna i skolan använder reflektion i olika grad och på olika sätt och i olika 

situationer och det leder till att de påverkar och påverkas av andra. En respondent beskriver att 

varje lärare bör ha en reflexmässig reflektion i förhållande till vilka krav man ställer på elever.  

Reflektion sker strukturerat bl.a. i sittningar med hela personalen då värdegrund diskuteras och 

man fastställer policy. I elevhälsoteamens handledning bidrar reflektion till lärares lärande. Det 

uttrycks behov av förbättrad struktur, vidare utrymme och tid för samverkan mellan lärare och 

fritidspersonal för att kunna utveckla gemensamma förhållningssätt till elever med särskilda 

behov. Reflektioners roll i skolan är i samstämmighet med Ödegård & Willumsen’s (2012) som 

menar att tid för reflektion är centralt i hälsofrämjande arbete då det bidrar till samarbete och 

skapar, befäster, förstärker och sprider ny kunskap och lärande i organisationer. 

 

Flemming (2006) tar upp flera olika definitioner av reflektion i förhållande till hälsofrämjande 

arbete. Strukturerade reflektioner underlättar för olika professioner att tillsammans kunna delta i 

och bidra med kunskap i olika sammanhängande arbetsmoment, vilket ofta utgör kontexten för 

fortlöpande hälsofrämjande arbete. Detta går i linje med resultatet där reflektioner visar sig vara 

en sammanlänkande aktivitet mellan olika processer t.ex. då kurators elevsamtal och reflektion 

om elevers beteenden och behov förs vidare till värdegrundsarbetet och utgör grund för t.ex. 
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förändring i policy. Teamen beskriver att insatser i hälsofrämjande riktning ibland kan bli 

problemorienterade istället för lösningsfokuserade. Flemming (2006) ger vägledning i detta 

avseende och pekar på att reflektionens nyckelfunktioner: lärande, distansering, problemlösning 

och samsynsskapande behöver medvetandegöras i varje specifik situation och därefter anpassas 

till nivån på de hälsofrämjande insatserna. Här finns en möjlig förbättringspotential för teamen. 

De uttrycker ett tydligt reflekterande arbetssätt, men inte att de medvetet samtalar om 

reflektionens roll i olika insatser. Flemming (2006) säger vidare att det är en sammanblandning 

av inommänskliga faktorer: attityder, kompetens, erfarenheter och teamdynamik med externa 

faktorer: policy, professioner och organisations– och samhällsstrukturer som driver det praktiska 

hälsofrämjande arbetet. De reflektiva aktiviteterna är viktiga och bör vara fria från både politisk- 

och chefsmässig styrning och fokus bör ligga på individens- och/eller teamens roll i 

värdeskapande och utveckling, förutsättningarna i kontextens struktur och socioekonomi och 

organisationens kapacitet samt hinder och möjligheter i genomförande av hälsofrämjande 

aktiviteter (Flemming 2006). Resultatet visar att reflektion sker utifrån erfarenhet och kompetens 

och på olika nivåer i skolan t.ex. i arbete nära eleverna, i personalmöten, handledning etc. Det 

sker utifrån kännedom om närsamhället, elevers hemförhållanden och faktorer i skolans miljö 

och organisation t.ex. i kartläggning av elever och då personal ser och reagerar på att barn mår 

som bäst då de befinner sig i skolan eller uppmärksammar social utsatthet, ensamhet och strävar 

efter stabila relationer mellan vuxen och barn, barn och barn. Reflektioner bidrar till utveckling 

av hälsofrämjande strategier. Inför möten med skolledningen förstärker de teamens incitament 

för att påverka beslutfattande. Reflektioner har i samstämmighet med Flemming (2006) en 

grundläggande betydelse och kan medvetandegöras och förstärkas som en tillgång för förbättring 

av det hälsofrämjande arbetet.  

 

Resultatet visar att flera processer systemet kuggar in i varandra i skolans hälsofrämjande arbete. 

Olika personalgrupper och enskilda vuxna förhåller sig till systemet och varandra med fokus på 

elevernas trygghet i lärmiljön t.ex. då elever samtalar med skolsköterska eller kurator som för 

behov vidare och föreslår förändringar. Dür (2013) visar på användningen av systemteori i 

organisatoriska förbättring av skolans hälsofrämjande arbete och att det är viktigare att skapa 

struktur för individuella möten och interaktion mellan individer än att aktivitetsplanering följs 

maskinellt. Perssons (2016) forskning i Sverige visar att utrymme för samarbete inom 

organisationen är essentiellt i hälsofrämjande arbete.  Samdal & Rowling (2013) sätter samspelet 

mellan individer centralt i skolans hälsofrämjande arbete och pekar på vikten av att sprida 

lärandeprocesser i organisationen. Resultatet visar i enlighet med detta att det hälsofrämjande 

arbetet sker genom samspel, reflektion och spridning av kunskap i lärmiljön t.ex. vid 

handledning, personalmöten, studiecirklar, värdegrundsaktiviteter etc. Dür (2013) accentuerar 

betydelsen av varje medarbetares motivation i de interna processerna i det komplexa system som 

skolan utgör och beskriver att hälsofrämjande handlar om medvetet samspel och 

beteendeförändringar på individuell- och organisationsnivå och en dynamisk jämvikt dem 

emellan. Skolan måste värna om att kapaciteten hos varje personal tas tillvara och ges tillfälle till 

att interagera med andras, för att kunna skapa ett hållbart hälsofrämjande arbete, menar Dür 

(2013). Det krävs alltså utrymme för intern samverkan och teamen utrycker t.ex. att lärare och 

fritidspersonal behöver samtala för att gemensamma strategier skall användas konsekvent och att 

skolsköterskor och kuratorer behöver mer utrymme för samverkan med föräldrar och för att 

återkoppla information till personal samt att psykologer har ett begränsat utrymme för att delta i 

hälsofrämjande arbete. 

 

Reflektioner kan tydliggöras och medvetandegöras då de har central roll för att utöka kunskaper 

om lärande och hälsa och är viktiga i sammanlänkning av processer och balansen mellan 

personlig kompetens och organisatoriska faktorer för förbättring av hälsofrämjande strategier. I 
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skolan krävs ständig anpassning och utveckling på individ- och organisationsnivå för att 

motivera, och värna om alla medarbetares kapacitet. Distinkt och tydlig samverkan är essentiell 

och behöver utökat utrymme. 

6.1.3 Värdegrundsarbetet  

Resultatet visar att skolor ställs inför elevers kontrasterande behov och kulturella och sociala 

olikheter och ständigt måste uppdatera och anpassa bemötandet av eleverna. Det framträder att 

långsiktigt värdegrundsarbete med återkommande möten där all personal medverkar och där man 

strukturerat reflekterar om värdegrund leder till samsynsskapade och utformning av och 

användning av policydokument. Hinder i arbetet består av t.ex. konflikter i personalgruppen och 

brist på tid att delta i möten för psykolog, skolsköterska och kurator som ofta arbetar på flera 

skolor. Beinecke (2016) beskriver skolan som en multidimensionell arena där barn från alla olika 

samhälls- och livssituationer vistas. Barn med funktionshinder, diagnoser, trassliga sociala 

situationer och motstridiga intressen. Barn med hög begåvning och lägre begåvning, aktiva barn 

och stillsamma barn. Snabba samhällsförändringar gör att skolan ställs inför komplexa problem 

där personal ständigt måste värdera olika utgångspunkter för att kunna använda olika metoder 

och lyckas i hälsofrämjande arbete. En variation av föreställningar om vad som är hälsa måste 

kunna samsas i skolan. Currie et al (2012) betonar konsekvent utveckling och användning av 

policy för att lyckas med att forma en hälsofrämjande lärmiljö. Ett kontinuerligt och aktivt 

värdegrundsarbete är följaktligen en nödvändig del i skolans hälsofrämjande arbete. Teamens 

uppfattningar visar på värdegrundsarbetets betydelse för goda attityder och förhållningssätt. 

Tretheway et al (2015) beskriver kritisk reflektion som en kärnkompetens i det praktiska 

genomförandet av hälsofrämjande insatser för att lyfta in etiska aspekter i arbetet och kunna se 

sin egen verksamhet som del i ett större sammanhang och skapa förståelse för socioekonomiska 

faktorer. Resultatet visar att personal resonerar kring socioekonomi och barns förutsättningar. 

Man lyfter b.la upp socialt utsatta barn i fråga om ensamhet, torftighet på fritiden, föräldrars 

bristande kunskaper och förståelse för samhället etc. Teamen utrycker t.ex. ett behov av mer och 

anpassad föräldrautbildning vilket speglar en medvetenhet om skolans roll som utökad 

hälsofrämjande arena. Utifrån kritisk reflektion ser man betydelsen av att stärka elevhälsans 

personal för att klara av att möta familjers behov då kraven på skolan ökar i takt med 

samhällsförändringar. 

 

Resultatet tydliggör också värdegrundsarbetet i pedagogisk aktivitet som centralt i 

hälsofrämjande arbete då det bidrar till elevers egna reflektioner, utveckling och deltagande i 

beslut i skolan. Detta är samstämmigt med Persson (2016) där skolledares uppfattning om 

hälsofrämjande arbete bl. a sammanfattas som att optimera spelplanen för eleverna genom ökad 

delaktighet, och att ta vara på elevers åsikter i arbetet för ett bra arbetsklimat. Resultatet visar på 

en utvidgad aspekt av detta: Elevhälsoteams kartläggningar och kunskaper från samtal med 

elever och grupper förs vidare till och integreras i värdegrundsarbetets pedagogiska aktiviteter, 

tydligast genom kurators roll, men även genom skolsköterskans kontakt med elever och övriga 

teammedlemmars insatser.  

 

Skolan är en arena där starka olikheter måste inrymmas och samsas. Strukturerade 

samtalstillfällen med reflektion i personalgruppen och elevgrupperna fyller funktion för att skapa 

samsyn, goda attityder och konsekvent användande av policy. Kritisk reflektion medvetandegör 

personal om skolans roll i samhället behovet av att nå utanför skolan med värdegrundade 

hälsofrämjande arbete och här har elevhälsans professioner en central roll. 
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6.1.4 Elevhälsoteamens arbete  

Elevhälsoteamens arbete är ett multiprofessionellt teamarbete mot samma mål; elevernas lärande 

och barns perspektiv och barnperspektivet är utgångspunkt i arbetet (Soc styr. & Skolverket, 

2016). Resultatet visar att i enighet med detta ställs elevers perspektiv i centrum och teamen 

strävar efter att bilda sig en gemensam uppfattning i arbetet utifrån sina olika professioner och 

driva kartläggnings- och åtgärdsarbete framåt med syfte att öka elevers lärande. I samstämmighet 

med Ödegård och Willumsens (2012) beskrivningar är samarbetet förknippat med komplexitet 

där reflektion används för att förtydliga och skapa mening och medvetenhet och det visar sig att 

teamen har behov av att definiera och medvetandegöra det hälsofrämjande arbetet och sin roll i 

arbetet.  

 

Hjörne och Säljö (2014) undersökte arbetet i elevhälsoteam i en period då den nya skollagen, 

2011, höll på att träda i kraft och uppmärksammar att elevhälsoteam ofta har diagnostisk kultur 

och att samtal i teamen ofta är problemorienterade och inriktas på elevers egenskaper. De 

efterlyser målstyrning och systematik i teammöten. Resultatet uppmärksammar ett annat 

förhållande där teamen är inställda på att arbeta målmedvetet hälsofrämjande men att det finns 

hinder i form av att fokus på elevers problem ibland ta över i arbetet trots en lösningsfokuserad 

inriktning. Hinder och svårigheter beskrivs i bl. a förhållandet till skolledning där man strävar 

efter att kunna lyfta ett tydligare salutogent perspektiv men det innebär att man behöver samla 

kraft tillsammans. Detta är samstämmigt med Höög (2012) och Hyllander (2011) som beskriver 

att elevhälsan ofta står utanför inflytandet i det från ledningen styrda kvalitetsarbetet på skolan, 

de vill och har kapacitet att arbeta hälsofrämjande, men hamnar i åtgärdande aktiviteter. 

 

Skolinspektionens rapport (2015:05) har granskat elevhälsans kompetens och arbetssätt gentemot 

elevers behov genom enkäter och enskilda samtal med elever. Rapporten visar att elevhälsans 

personal inte alltid är känd för elever och elever uppfattar att enskilda lärare bedriver det 

hälsofrämjande arbetet, vilket inte är tillräckligt inom det psykosociala området. I 

skolsköterskans arbete finns tillfällen för samtal om psykisk hälsa men samtalen används sällan 

av skolor inför planering av generella åtgärder.  Samverkan sker oftast utifrån åtgärdande arbete 

och det hälsofrämjande arbetet behöver struktureras så att elever får samtala om och fördjupa 

kunskaper inom området psykisk hälsa (Skolinspektionens rapport 2015:05). I resultatet framförs 

elevhälsans perspektiv och visar i riktning mot att teamen uppfattar att de som 

multiprofessionella team är viktiga i det generella hälsofrämjande arbetet i skolan och att de 

bedömer och värderar skolans hälsofrämjande insatser, men att arbetet behöver utvidgas i tid och 

stärkas i kompetens för att komplettera lärare i b.la. samverkan med vårdnadshavare. Teamen 

överför kunskap och strategier för hälsofrämjande arbete genom handledning till skolans övriga 

arbetsprocesser bl. a värdegrundsarbetet och bidrar till lärarnas lärande.  Skolsköterskans 

hälsosamtal har betydelse för tidig upptäckt och det finns en strävan efter att samtalens utfall ska 

lyftas upp till skolledning för att ge möjligheter för teamen att bidra med information som kan 

användas i planering av hälsofrämjande arbete. 

 

Tydligt samband finns mellan lärande och hälsa och hälsa och skillnader i socioekonomi, och 

levnadsvanor (Basch 2011). I elevhälsoteamens arbete visar det sig att identifiering av skydds- 

och riskfaktorer i hemmet är viktigt i kartläggningar av elevers lärande och hälsa och kräver 

systematiskt användande av kompetens från olika professionella fält. Lärares oro för elevers 

hemsituation leder ibland till vanmakt vilket föranleder att teamen hjälper lärare att begränsa sig 

i sina pedagogiska uppdrag. Insatser från teamen innefattar ofta vidare kontakt med 

socialtjänsten och/eller BUP men här uppstår hinder, otydlighet och krockar i samarbetet då t.ex. 

BUP arbetar på föräldrars uppdrag och kommunikationen med skolan sviktar. Teamen ser behov 

av mer gemensam reflektion över barns behov. Socialstyrelsen (2013) indikerar att samverkan 
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kring barn skall ske utifrån policy som utarbetats mellan kommuner och landsting och IVO 

(2015–75) efterlyser tydligare samverkan mellan skola och övriga aktörer. Beinke (2016) 

beskriver skolors utmaningar när det gäller att arbeta med elever med psykisk ohälsa och det som 

kallas ”illasinnade skolproblem”, d.v.s. problem som är tekniskt och socialt komplexa, dåligt 

definierade och inte har någon tydlig slutpunkt. Komplexa problem i psykisk ohälsa, beskriver 

Beinke, uppstår i kölvattnet av samhällets förändringar. Olika parter har olika uppfattningar om 

och förståelse för problem och kan ifrågasätta vad som är det verkliga problemet. Det kräver ett 

tydligt och markerat ledarskap från skolans håll där skolans hälsopersonal kan behöva orkestrera 

inblandade parter och leda samarbete kring barnen där snabba anpassningar och omfördelningar 

kan behöva ske (Beinke, 2016). Vid en jämförelse med resultatet ses att inte något team 

beskriver att skolor har en ledande eller samordnande roll i förhållande till övriga aktörer trots att 

skolan har nära kontakt med vårdnadshavare och daglig kontakt med eleverna. Men 

elevhälsoteam söker aktivt samarbeta kring problem.  

 

Reflektion i elevhälsoteamens är viktigt för samarbetet och tydliggör olika perspektiv på elevers 

hälsa och lärande. Elevhälsoteamen bedriver hälsofrämjande arbete bl.a. genom handledning 

som sprider hälsofrämjande strategier i organisationen och stödjer lärare, men teamen måste 

samla kraft för att nå fram till skolledning för att påverka beslut för förbättrade hälsofrämjande 

insatser på generell nivå. Teamen bedriver kartläggande arbete utifrån evidens om skydds- och 

riskfaktorer och kuratorer och skolsköterskor har kontinuerlig kontakt med elever och 

vårdnadshavare där mer utrymme behövs för samverkan och återkoppling. Hinder finns i 

kommunikation med b.la. socialtjänsten och BUP där skolan utifrån djup kunskap och nära 

kontakt med elever och vårdnadshavare söker samarbete kring barn med psykisk ohälsa och där 

forskning pekar i riktning mot att skolors hälsopersonal bör ta ledande roll för koordination av 

insatser. 

 

6.1.5 Hälsofrämjande elevnära arbete  

I resultatet framträder att vuxnas reflektioner kring elevnära möten är viktiga för att kunna 

tillämpa strategier för trygghet i lärmiljön. Men det finns hinder bl. a i form av lärares 

administrativa arbetsbörda.  Det är avgörande att lyssna på barnen och ge dem tid, samt att 

personal har gemensam tid att reflektera över enskilda barns behov av förståelse och omsorg i 

skolsituationen och lärandet. Detta bekräftas av Askell- Williams & Murray- Harvey (2016) som 

lyfter fram lärares förmåga till reflektion som en yrkesmässig praktisk kompetens för att främja 

psykisk hälsa. De förespråkar att träning i reflektion skall utgöra en del i lärares 

kompetensutveckling. 

 

Om vi ser till kunskaperna om skydds- och riskfaktorer som spelar in på barns psykiska hälsa 

och lärande har särskilt utsatta barn (Vinnerljung, 2014) särskilt stort behov av att bli bemötta 

med omsorg i lärandesituationen. Resultatet visar att elevhälsoteamens kartläggning av barnets 

situation och behov länkas samman med det elevnära arbetet genom handledning och återspeglas 

i individuella möten med barnen. I Warnes studie (2013) som visserligen utgår från 

gymnasieelever, men som ändå i bemärkelsen av unga individers syn på hälsofrämjande är 

relevant även för grundskolan, framkommer att elever har en stark längtan efter att bli sedda och 

att lärares uppmärksamhet skall fördelas rättvist. Att bli sedd och få lärares uppmärksamhet 

främjar hälsan. I resultatet betonar teamen vikten av relationer och relationsskapande och vid ett 

tillfälle, lyfte en av informanterna upp Maslows behovstrappa för att illustrera hur betydelsefullt 

det är att barn, som i hemmiljön är omgivna av flera riskfaktorer och avsaknad av grundläggande 

omsorg blir bekräftade av vuxna och får ta plats i elevgruppen, detta i linje med evidens. T.ex. 

visar Backett-Milburn et al (2003) i sin studie angående barns kontrasterande uppväxtmiljöer att 
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deras uppfattningar om hälsa grundas i direkta erfarenheter av brist på relationer och orättvisa i 

relationer var centralt för deras känsla av ojämlikhet, vilket starkt påverkar hälsan. 

 

I Persson (2016) efterlyser eleverna tydligare samtal om hur man skall vara tillsammans och 

regler och struktur i klassrummet. Resultatet går i linje med detta då struktur i miljön och 

förutsägbarhet i klassrummet lyfts fram som essentiellt för elevnära möten. Eleverna i Persson 

(2016) uttryckte en vilja att vara mer delaktiga i att utforma och strukturera klassrumsmiljön, få 

inspiration och att ha roligt. Detta stärks av resultatet som framhäver struktur för att kunna 

inlemma variation, anpassningar och inspiration som viktiga delar i ett hälsofrämjande elevnära 

arbete. 

 

I den hälsofrämjande lärmiljön är lärares möte med eleverna och relationsskapande centralt och 

struktur i klassrummet underlättar flexibilitet och att alla barn blir sedda. Lärare och 

elevhälsoteam efterfrågar mer utrymme för reflektion och samverkan kring elever i den direkta 

lärmiljön.  

6.1.6 Kännedom om och samarbete med närsamhället  

Skolors hälsofrämjande arbete uppfattas vara beroende av god kännedom om och samarbete med 

närsamhället och elevers hem, vilket återspeglas de sammanlänkade processerna 

Värdegrundsarbetet, elevhälsoteamens arbete och det elevnära arbetet. Elevhälsoteam ser att 

extra resurser som tilldelas utifrån närsamhällets lägre socioekonomiska status har bidragit b.la. 

till ökad vuxennärvaro i skolor. Noble & Toft (2012) beskriver insatser för utjämnad 

socioekonomi och betonar att det är upp till varje skolenhet att utvecklas inifrån, och utifrån god 

ledning befästa egna strategier för hälsofrämjande i skolan, efter kommuners beslut om 

resursstyrning. 

 

Resultatet visar att skolors hälsofrämjande arbete innebär pedagogiska aktiviteter riktade till 

eleverna som också behöver landa i hemmet och man ser en nödvändighet av att öka samarbetet 

med vårdnadshavare och komma över kulturella och språkliga barriärer för att nå föräldrar med 

föräldrautbildning. Utifrån kännedom om närsamhället konstaterar teamen att det är svårt och 

utmanar skolans pedagogiska ramar. Askell – Williams (2016) har funnit att föräldrars 

självuppfattning när det gäller sin egen föräldraförmåga speglar av sig på hur de uppfattar 

skolans arbete för psykisk hälsa. De som skattar sin föräldraförmåga lågt har lägre förtroende för 

skolans arbete och de föräldrar som mest tycks behöva involveras i samarbete med skolan är de 

som är svårast att nå fram till genom utvecklingssamtal, föräldramöten och informationsblad. 

Detta visar att skolan behöver använda nytänkande och kreativitet för att involvera föräldrar. 

Resultatet visar på engagemang, flexibilitet och tålamod hos lärare som ibland går utanför 

ramarna för sitt uppdrag, och ibland behöver det pedagogiska uppdraget tydliggöras. Skolor 

behöver ökad kompetens för att klara av att möta närsamhällets behov och elevers olika 

livsvillkor och teamen uppfattar att skolsköterskor och kuratorer är viktiga professioner i 

hälsofrämjande arbete inriktat på b.la. samarbete med elevers hem. I forskning om 

hälsofrämjande i skolan, Beinecke (2016) betonas att samarbete i gränsöverskridande arbete är 

kritiskt och att personer som arbetar med psykisk hälsa i skolan måste ha bred kompetens och 

kunna förflytta sig bortom rollen som rådgivare för att istället börja se på sig själva som ledande 

förändringsagenter i samhället. Det behöver skapas nya nätverk och bredare ramar som kan möta 

elevers varierande behov relaterat till psykisk hälsa då skolans hälsofrämjande roll vidgas 

(Beinecke, 2016).  Teamen uttrycker, i samstämmighet med detta, en strävan efter ökat 

samarbete med närsamhället och att skolor kan vara kontaktskapande mellan föreningar, elever 

och elevers familjer för att t.ex. öka integration i samhället. Här framträder behovet av att vidga 

det hälsofrämjande arbetet, vilket kräver ökade resurser och kompetens. Taylor, Gregg et al 
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(2014) menar att det i allt hälsofrämjande arbete behövs kompetens från olika kunskapsområden; 

sociologi, medicin, ekonomi etc. samt en ständig närvaro av ett kritiskt perspektiv på 

samhällsvärderingar och växelverkan mellan olika hälsofrämjande arenor. WHO (2011) och 

SHE (2013) pekar på att skolan som arena behöver utökas och innebära tätare samarbete med 

andra hälsostödjande system, elevers vårdnadshavare och närsamhället. 

 

Skolan är en hälsofrämjande arena i varje närsamhälle och resursfördelning till skolor utifrån 

närsamhällets socioekonomiska status skapar möjligheter och har delvis lett till ökad 

vuxennärvaro. Skolan måste ha bred och varierad kompetens för att kunna arbeta utåt och i tätare 

samarbete med elevers familjer och andra aktörer i samhället. Skolsköterskor och kuratorer är 

viktiga professioner i kontakter med elevers hem. Det finns behov av att utöka skolors nätverk i 

närsamhället för att bl.a. stödja familjers kulturförståelse och integration i samhället. 

6.2 Metoddiskussion  

Studien är genomförd i en samhällsvetenskaplig kontext; skolan. Patton, 2015 menar att inom 

samhällsvetenskapen är syftet med forskning inte att finna den absoluta och enda sanningen. 

Kunskap är dynamiskt och formbar och inte helt objektiv eftersom det färgas av intressen, 

värderingar, tid och plats. Om kunskapen vore statisk skulle det inte finnas behov av fortlöpande 

förbättringsarbete (Patton 2015) - Om kunskapen vore statisk skulle det alltså inte vara någon idé 

att försöka nå syftet med och besvara frågeställningar i denna studie. Patton (2015) poängterar att 

det är utmanande att försöka vara så strikt objektiv som möjligt när man studerar samhälleliga 

fenomen och det ligger på forskarens ansvar att skilja vetenskaplig kunskap från allmänt 

tyckande genom att använda så exakta forskningsmetoder som möjligt och självreflektion under 

arbetets gång. Under arbetet med studien har syftet lyfts fram och begrundats gång på gång, för 

att fatta beslut angående urval, datainsamlingsmetod, analysmetod och beskrivning av resultatet. 

6.2.1 Studiens kvalitet och kriterier för trovärdighet  

För att säkerställa kvaliteten på kvalitativa studier behöver följande fråga ställas: vems glasögon 

ser forskaren genom? Är det de egna glasögonen tillhörande forskaren och medforskare och/eller 

respondenternas glasögon, och/eller glasögon från utomstående granskande personer. Av stort 

värde är att forskarens blick utifrån varje synvinkel är kritiskt reflekterande över hela proceduren 

och resultatbeskrivningen (Cresswell & Miller, 2000). Utifrån detta kan man se att det finns 

begräsningar i den kritiska reflektionen då studien genomfördes som ett led i mastersutbildning i 

folkhälsovetenskap och pågående arbete som skolsköterska. Forskaren har praktisk erfarenhet av 

hälsofrämjande arbete inom barn- och skolhälsovård både nationellt och internationellt och 

studien är formulerad och framställd utifrån ett kombinerat student- och yrkesperspektiv men 

inte del i ett större eller mer avancerat forskningsprojekt där resurser finns för att låta flera och 

erfarna forskares ögon granska och involveras i resultatet. 

 

Guba, (1981) beskriver kvalitetsbegrepp inom kvalitativ forskning med särskild fokus på 

trovärdighet och tillförlitlighet. I enlighet med Guba, (1981) valdes för studien en metod för 

insamling av data och dataanalys som svarar upp mot studiens syfte och varje steg i insamling- 

och analysfas genomfördes systematiskt. Urvalet var relevant för studiens syfte som begränsades 

till att undersöka uppfattningar om hälsofrämjande arbete från medlemmar ur grundskolors 

elevhälsoteam (förskoleklass - åk 6). 

 

Trovärdigheten avser hur väl forskningen fångar det sanna för respondenterna i fråga om deras 

tankar om verkligheten (Guba, 1981) Trovärdighet i datainsamlingen upprättades bl. a genom att 

steg för steg följa fokusgruppmetoden enligt Kreuger & Casey (2009). Fokusgruppmetoden 

bygger på att flera deltagare diskutera i ett ämne under en begränsad sittning. Det ger möjlighet 
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att upptäcka nytt eftersom deltagarna kan inspirera varandra och föra samtalet framåt. Det 

fördjupar och breddar en undersökning och ger mer än summan av flera individuella intervjuer. 

För att deltagarna skall delge sina sanna uppfattningar krävs att de är införstådda med syftet för 

samtalet och studien, känner sig trygga i miljön och den sociala sfären och ha tillit till 

konfidentialitet samt känna sig bekväma med moderatorn (Kreuger & Casey 2009). Detta 

uppfylldes i studien och för att svara upp till kongruens mellan forskare och respondenter under 

studien och framföra respondenternas sanna uppfattningar informerades de om syftet för studien 

i god tid genom mailkontakt som förmedlades genom elevhälsoteamens teamledare. 

Respondenterna hade tid på sig att tänka igenom sitt deltagande och vad de ville bidra med. 

Fokusgrupperna genomfördes i teamens egen miljö och deltagarna var kända med varandra. 

Intervjuguiden var väl förberedd och granskad av handledare och moderator var inställd på att 

lyssna noggrant och vara lyhörd för alla deltagares medverkan. Tillförlitligheten kan försvaras 

genom att det etablerades en god kontakt mellan moderator och deltagarna och alla respondenter 

deltog med synpunkter vilka summerades under intervjuerna. En svaghet i genomförandet var att 

fokusgruppsintervjuerna genomfördes under en relativt lång tidsperiod, ca 1 år. Det innebär att 

det gick en längre period mellan varje intervju och forskaren hann reflektera och ta in ny 

kunskap mellan intervjuerna vilket kan ha påverkat kontinuiteten för hur frågeguiden användes 

och vilken betoning som lades vid olika aspekter i frågorna. Dessutom var det första gången för 

forskaren att genomföra fokusgruppintervjuer och varje intervju innebar ett eget lärande. 

 

Analysfasen genomfördes med kvalitativ innehållsanalys som bygger på ett kunskapsteoretiskt 

perspektiv där begreppet text är centralt. Krippendorf (2013) beskriver att varje text har många 

meningar och talar till läsaren utöver de direkta orden, är beroende av läsarens förmåga och 

perspektiv och har en mening i relation till speciella sammanhang, samtal och syften. Texters 

naturliga, inneboende anda möjliggör att forskare vid analyser drar specifika slutsatser mellan en 

text och sitt sammanhang. I enlighet med detta styrks tillförlitligheten i studien delvis av att 

fokusgruppsamtalen transkriberades detaljerat i direkt anslutning till intervjuerna av forskaren 

själv vilket gjorde att analysarbetet kom igång omedelbart och texten identifierades i sin helhet, 

situation och sammanhang och under innehållsanalysen kunde relevanta data bearbetas utifrån 

detta perspektiv. 

 

Tillförlitlighet upprättas genom att analysen genomfördes systematisk, specifikt med 

konventionell innehållsanalys enligt Heish & Shannon (2015) där materialets variation och 

olikheter är av största värde. Materialet i studien var rikt på variation då olika skolor, olika 

professioner och olika kommuner var representerade, vilket styrker tillförlitligheten med 

avseende på undersökningens bredd. Många åsikter, aspekter och infallsvinklar kunde fångas in 

för att analyseras. Konventionell innehållsanalys syftar till att ta fram kunskaper utifrån 

deltagarnas egna och unika perspektiv väl grundade i det aktuella datamaterialet utan att göra 

anspråk på att jämföra innehållet med teoretiska koncept eller dra teoretiska slutsatser (Heish & 

Shannon 2015). Detta koncept följdes då textmaterialet lästes som helhet, och därefter kodades 

och grupperades innehållet och fångades upp i kategorier med många variationer enbart utifrån 

innehållet. Gång på gång gjordes tillbakablickar i materialet för att säkerställa att koder och 

kategorier stämde med helheten vilket föranledde korrigeringar och nya grupperingar. 

Tillförlitlighet kan ytterligare stärkas genom peer briefing och triangulering. Peer briefing har 

skett genom att två personer med lärarbakgrund i skolan har läst resultatet och funnit det 

tillförlitligt. Triangulering har inte skett, men under insamling och analysfas har fortlöpande 

handledning skett då handledare har tagit aktiv del av data och gett synpunkter i analysen. 

 

För att medvetandegöra och eftersträva neutralitet och inte riskera att materialet grumlades av 

forskarens förförståelse under studien skrevs förförståelsen ner före starten av arbetet och har 
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fortlöpande bearbetats och diskuterats under samtal med handledare. I fråga om överförbarhet av 

resultatet kan en kvalitativ studie aldrig överföras direkt till en annan kontext då kunskapen är 

dynamisk (Patton 2015). För att säkerställa att data är relevant för kontexten skall forskaren 

samla tillräckligt med material och göra en tydlig och omfattande beskrivning av data (Guba 

1981). Detta har gjorts och materialet i studien är rikt och består av text från fokusgrupper med 

sammanlagt 29 deltagare från 6 olika skolor och kommuner vilket ger ett djupt och brett 

underlag för analys. Forskaren blev mycket känd med texten i materialet och 

resultatbeskrivningen tog hänsyn till att rikt beskriva variationer i innehållet och att styrka 

innehållet med många citat ur materialet. 

 

Studiens pålitlighet kan styrkas genom att elevhälsoteam på skolor i Sverige har liknade 

professionell sammansättning och tar del av Skolverkets och Socialstyrelsens Vägledning för 

elevhälsan (Socialstyrelsen & Skolverket 2016). En begränsning av studien består i att det sker 

flera olika insatser för hälsofrämjande arbete i svenska skolor än de som deltagarna i studien 

representerar. Internationellt sett har jämförelsen begränsningar eftersom den utgår från 

elevhälsoteam. Team med den sammansättning av professioner som svenska skolor har, figurerar 

inte i internationell litteratur om hälsofrämjande arbete i skolan.  

 

Studien var upptäckande och utforskande. Det finns svagheter i avseende på överförbarhet och 

rimlighet då studien redogör för elevhälsoteamens perspektiv och är därmed begränsad till 

beskrivningar gjorda av professionella i skolan som inte dagligen arbetar mitt i elevgrupperna; 

ett team som tar emot ärenden från skolans övriga personal, har en överblick av skolan som 

helhet och är vana vid att ta sig an ett analytiskt förhållningssätt när de möter elever med t.ex. 

inlärningsproblem och/eller psykisk ohälsa. Om utgångspunkten för studien skulle ha varit 

eleverna själva eller lärare huvudsakligen verksamma i det dagliga pedagogiska arbetet, eller 

skolledare skulle resultatet kunna ha sett annorlunda ut. Resultatet utgår från team med ansvar 

för 100 eller fler elever och här är överförbarheten begränsad med avseende på mindre skolors 

förhållanden. 

6.3 Sammanfattning av resultat- och metoddiskussion 

Denna studie visar att reflektioner om barns hälsa och lärande spelar en central roll i skolans 

hälsofrämjande arbete och behöver ökat utrymme. Tre sammanlänkade processer inom skolans 

organisation är aktuella och arbete sker delvis i samverkan med andra samhällsaktörer där hinder 

finns. I utbyte med närsamhället finns möjligheter till och behov av ökat samarbetet och i 

samverkan och kommunikation med elevers hem är arbetet delvis utmanande. Resultatet har 

diskuterats med fokus på följande aspekter. 

 

 Det salutogena synsättet och barnrättsperspektivet tillämpas i skolans hälsofrämjande 

arbete och är levande begrepp för att förstå och stödja elever och uppfylla barns 

varierande, individuella behov för hälsa och lärande b.la. utifrån socioekonomiska 

förhållanden.  

 

 Reflektioner är väsentliga i arbetet för att utöka kunskap och förståelse och förbättra och 

sprida hälsofrämjande strategier. Reflektioner behöver tydliggöras och ges utrymme då 

de sammanlänkar processer där personlig kompetens och organisatoriska faktorer i 

kombination påverkar praktiskt hälsofrämjande arbete. Att möjliggöra god interaktion 

och samspel mellan medarbetare är viktigare än att följa planer till punkt och pricka. 

  

 Kontinuerlig reflektion i värdegrundsarbete bidrar till samsyn, goda attityder och 

konsekvens i användning av policy. Värdegrundsarbetet behöver innehålla kritisk 
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reflektion för att lyfta in etiska aspekter på samhällsfrågor i arbetet, medvetandegöra 

personal om skolans roll i samhället och utöka arbetet. Värdegrundsfrågor är ständigt 

närvarande i pedagogiska aktiviteter och det är utmanande för skolor att finna tid och 

strategier för att nå ut till föräldrar med värdegrundsarbetet.  

 

 Det finns behov av att förtydliga och öka elevhälsans roll i generellt hälsofrämjande 

arbete. Elevhälsoteam bidrar med handledning utifrån professionell kompetens, som leder 

till att kunskap och strategier för lärande och hälsa sprids i skolan. Teamen möter elever 

och föräldrar, kartlägger elevers hälsa och lärande och bedömer och värderar skolans 

hälsofrämjande insatser men behöver samlad kraft för att nå fram till skolledning med 

kunskaper och anspråk på förbättringar.  

 

 Brister i kommunikation och brist på gemensam reflektion och samsyn kring elevers 

behov i samverkansarbete med b.la. socialtjänst och BUP utgör hinder i arbetet. 

Skolproblem grundade i psykisk ohälsa ökar i kölvattnet av snabba samhällsförändringar 

och forskning talar i riktning mot att skolans hälsopersonal bör ta ledande roll i samarbete 

med andra aktörer angående elevers skolproblem utifrån psykisk ohälsa.  

 

 Barn behöver bli sedda och känna trygghet, särskilt barn från socialt utsatta hem. 

Trygghet kan skapas då vuxna hjälper till att bygga relationer i elevgrupper. Lärares 

administrativa uppgifter utgör delvis hinder för genuina möten med eleverna och det 

behövs utrymme och struktur för reflektion mellan personal i det direkta elevnära arbetet. 

 

 Skolans roll som hälsofrämjande arena i samhället stärks då arbete sker utifrån kännedom 

om och samarbete med närsamhället men gränsöverskridande arbete innehåller kritiska 

moment. Skolan ser möjligheter i hälsofrämjande arbete när kommuner tilldelar skolor 

resurser utifrån närsamhällets socioekonomiska status vilket har lett till tätare 

vuxennärvaro. Elevhälsan behöver stärkas för att möta behov inom området psykisk 

ohälsa. Brist på psykologers närvaro påverkar teamarbetet. Skolsköterskors och 

kuratorers utrymme behöver ökas då de är viktiga professioner för b.la. samverkan med 

vårdnadshavare. 

 

Metoden för studien diskuterades utifrån kriterier för trovärdighet med avseende på både 

insamling och analys av data. Fokusgrupper har använts för insamling och analys skedde utifrån 

kvalitativ konventionell innehållsanalys. Metoderna följdes i sin helhet och svarade upp mot 

studiens syfte. Studien är begränsad till elevhälsoteamets perspektiv och skolor med fler än 100 

elever. Överförbarhet svara endast upp till svenska förhållanden då elevhälsoteam liknande den 

svenska modellen inte figurerar i internationell litteratur.  

6.4 Inspiration för forskning  

Denna studie var upptäckande och utforskande och visade elevhälsoteamens perspektiv på 

skolans hälsofrämjande arbete. Den tydliggör att arbetet sker i sammanlänkade processer som 

innehåller personalens reflektioner om barns lärande och hälsa och pekar på behov av förbättrad 

samverkan mellan skolan och andra samhällsaktörer b.la. socialtjänsten och BUP samt stärkt och 

utökad kompetens i elevhälsoteam och förbättrat samarbete med elevers vårdnadshavare och 

närsamhället. Studien begränsas till beskrivningar gjorda av professionella i skolan som inte 

dagligen arbetar mitt i elevgrupperna; ett team som har överblicken över skolan som helhet och 

professionella som är vana vid att ta sig an ett analytiskt förhållningssätt och som känner 

entusiasm för hälsofrämjande arbete. Studien kan tillsammans med annan forskning om skolans 
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hälsofrämjande arbete inspirera till att utforska mer om enskilda delar i det hälsofrämjande 

arbetet t.ex. värdegrundsarbetet, elevhälsoteamens roll eller det elevnära arbetet. Med avseende 

på att WHO och SHE förespråkar och rekommenderar ”Hela skolan perspektivet” för att lyckas 

med hälsofrämjande insatser öppnas nyfikenhet och behov av mer forskning om skolan utifrån 

systemteori, och skolan som utökad hälsofrämjande arena i interaktion med vårdnadshavare och 

närsamhället.  

6.5 Implikation i praktiken 

Studien ledde fram till en modell som illustrerar helhet och komplexitet i skolans hälsofrämjande 

arbete och att alla vuxna i skolan har en viktig roll att spela. Modellen kan bidra till att förtydliga 

det hälsofrämjande arbetet med avseende på förhållandet mellan olika processer och roller i 

skolans organisation och i relation till elevers hem och närsamhället samt samverkan med andra 

aktörer inom hälso- och sjukvården och social omsorg. Varje reflektion är betydelsefull och 

skapar dynamik i det hälsofrämjande arbetet; en snurr på ett av hjulen får systemet att röra sig: – 

Det spelar roll vilka reflektioner jag gör, hur jag agerar utifrån mina attityder och om jag delar 

med mig av reflektioner och låter mig inspireras av andra. Varje medarbetares reflektion, 

handling och förhållningssätt får konsekvenser för det hälsofrämjande arbetet i skolan som 

helhet.  
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7. Slutsatser 
 

 Salutogen teori och barnrättsperspektivet tillämpas i skolans hälsofrämjande arbete.  

 

 Hälsofrämjande arbete sker kontinuerligt i värdegrundsarbetet, elevhälsoteamsarbetet och 

det elevnära arbetet och reflektioner har en central och sammanlänkande roll i 

processerna.  

 

 All personal i skolan behöver kontinuerligt delta i möten kring värdegrund, med tillfälle 

till reflektion för att bygga samsyn och utveckla följsamhet till gemensam policy. Att 

skolsköterska och kurator ofta inte närvarar i möten utgör hinder i arbetet.  

 

 I pedagogiska aktiviteter reflekterar elever över värdegrund. Det finns osäkerhet 

angående hur värdegrundsarbete landar i elevers hemmiljö, och behov av ökad 

föräldrautbildning. 

 

 Elevhälsoteam möter enskilda elever och vårdnadshavare och kartlägger elevers hälsa 

och lärande utifrån specifika professionella kunskaper. Teamen handleder personal vilket 

leder till lärares lärande och att hälsofrämjande handlingar och strategier sprids i 

organisationen. Brist på psykologer utgör ett hinder i teamarbetet. 

 

 Elevhälsoteam strävar efter att nå fram till skolledning med kunskap för förbättring av 

generellt hälsofrämjande insatser men har ofta svårt att påverka beslutsprocesser.  

 

 Det finns hinder i kommunikation med b.la. socialtjänsten och BUP där skolan efterlyser 

närmare samarbete och ökad gemensam reflektion kring barn med psykisk ohälsa. Skolan 

har daglig kontakt, god kännedom om barnen och samverkan med vårdnadshavare. 

Elevhälsoteamen har kompetens för att bedöma barns mående och lärande, men skolan 

har inte en aktivt ledande roll i samverkan med övriga aktörer kring barn med psykisk 

ohälsa. 

 

 Elevnära hälsofrämjande arbete innebär b.la. trygghets- och relationsskapande. Lärares 

administrativa uppgifter utgör delvis hinder för genuina möten med eleverna och det 

behövs utrymme och struktur för reflektion mellan personal i det direkta elevnära arbetet 

för att utveckla och praktisera gemensamma förhållningssätt.   

 

 Kännedom om och samarbete med närsamhället tillför kontinuerligt verklighetsnära 

perspektiv på elevers livsvillkor och stärker engagemang för elever från socialt utsatta 

hem. Kommunikation med elevers vårdnadshavare innebär ofta utmaningar p.g.a. 

bristande föräldraförmåga, förståelse och språk- och kulturbarriärer. Skolans 

hälsofrämjande arena behöver utökas och elevhälsoteam behöver stärkas i tid, utrymme 

och kompetens för att kunna möta behovet av samarbete med vårdnadshavare, övriga 

aktörer och närsamhället. 
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8. Omnämnande 
Det sägs att tacksamhet ger hälsa och här vill jag uttrycka mycket tacksamhet till alla er i teamen 

som ställde upp och samtalade med stor entusiasm i fokusgrupperna. Tack också till er som 

stöttat mig i arbetet: Tack till Noomi som satte igång mig och inspirerade mig och Agneta som 

gett mig uppmuntran. Tack Kristin då du med öga för struktur, praktisk lyhördhet och 

pedagogisk finkänslighet väglett mig genom analysfasen och framskrivningen av uppsatsen. 
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10. Bilaga 1 Brev till Elevhälsoteamet 
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Elevhälsoteamet X 

 

Jag är skolsköterska och studerar Folkhälsovetenskap på Linköpings universitet. Jag genomför 

en studie angående hälsofrämjande arbete i skolan. 

Jag skulle gärna vilja inbjuda mig till er vid ett tillfälle för att göra en gruppintervju om ca 45 

minuter med medlemmarna i elevhälsoteamet på skolan. Syftet med studien är att belysa hur 

elevhälsans personal uppfattar och upplever det hälsofrämjande arbetet för psykisk hälsa på 

skolan; vilka möjligheter och hinder finns i det hälsofrämjande arbetet med psykisk hälsa? Och 

finns det förslag till förbättringar i arbetet? 

Det behövs ingen förberedelse inför intervjun och ni delar spontant med er av era tankar, förslag 

och idéer. 

Jag kommer att spela in vårt samtal och sedan skriva ner det i sin helhet för analys. Intervjun 

kodas och det kommer inte att framgå någonstans att just er skola deltagit. Allt inspelat material 

makuleras efter att studien avslutats. Materialet kommer att användas i en masteruppsats i ämnet 

folkhälsovetenskap.  

 

Tack så mycket på förhand och varm hälsning från  

 

 

Åse Ibañez Demker 

 

 

Åse Ibañez Demker 

Student i 

Folkhälsovetenskap 

Linköpings Universitet 

aseib100@student.liu.se  

Tel: 0702735173 

 

Elevhälsoteamet X 

rektor 
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11. Bilaga 2 Frågeguide 
 

 

Inledning: Presentation om mig själv. Info om samtycke. Jag berättar att all data kommer att 

behandlas utan att det röjs vilken skola eller vilka personer som deltagit. Jag ber alla presentera 

sig med förnamn, yrke och funktion på skolan. 

 

Öppningsfrågor 

 Hur många elever finns här på skolan? 

 Vilka ingår i teamet? Hur ofta träffas ni som team? 

Introduktionsfrågor 

 Hur verkar era elever på skolan ha det när det gäller psykisk hälsa? 

o Berätta mer om det: Hur yttrar det sig? Hur får ni veta om ett barn mår dåligt? Vilken 

hjälp behöver de? Finns förebyggande åtgärder på skolan när det gäller psykisk 

ohälsa? 

Övergångsfråga:  

 När det gäller psykisk hälsa så har det specificerats i lagen angående att elevhälsan skall 

vara aktiv när det gäller hälsofrämjande insatser. Hur tänker ni om det? 

Nyckelfrågor 

 Berätta hur ni här på skolan arbetar med hälsofrämjande idag?  

o Finns det någon plan i arbetet? Hur är den? Hur blir ni som team inblandade i det 

hälsofrämjande arbetet på skolan? 

o Har skolan möjlighet att erbjuda aktivt stödjande aktiviteter för psykisk hälsa? 

 

 Vilka möjligheter har ni som team att arbeta hälsofrämjande för elevernas psykiska hälsa? 

 Finns det hinder för att arbeta hälsofrämjande för psykisk hälsa? Något ni vill utveckla och 

förbättra? 

 Hur skulle ni som team vilja förbättra det hälsofrämjande arbetet för psykisk hälsa? 

o Har ni idéer om hur ni som team skulle vilja lägga upp arbetet? 

 

 Vilket stöd från era chefer får ni när det gäller att utveckla det hälsofrämjande arbetet? 

 

Avslutande fråga 

 Finns det någon viktig poäng vi har missat? Något ni skulle vilja tillägga?



 

 

 

 


