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Abstract 
Guvå, G. (2009). Och de tre skola bliva ett. Om Elevhälsans tre spår (FOG-rapport nr 67). 
Linköping: Institutionen för beteendevetenskap och lärande. Linköpings Universitet. 
 
Syftet med denna rapport är att beskriva tankarna bakom och med Elevhälsan som en ny 
verksamhetsform i skolans värld. Enligt det lagförslag som ligger skall olika kompetenser 
samverka utifrån en samsyn på barns lärande och utveckling i syfte att skapa bästa möjliga 
förutsättningar för varje enskild elev att nå skolans kunskapsmål. Begreppet elevhälsa ska 
omfatta såväl skolans lärmiljö som individens psykiska och fysiska hälsa samt sociala 
situation utifrån antagandet att lärande och hälsa påverkas av samma generella faktorer 
samtidigt som de påverkar och påverkas av varandra.  
 
De kompetenser som föreslås samverka är medicinsk, omvårdnads, psykologisk, psykosocial 
och (special)pedagogisk.  Dessa kompetenser representeras idag av olika yrkesgrupper, som 
inte är nya i skolans värld. Var och en har sin historia, sin tradition, sina perspektiv och sina 
intressen när de går in i Elevhälsan som en ny verksamhetsform. De kan sägas utgöra 
elevhälsans tre spår; skolhälsovård (skolläkare och skolsköterska), elevvård (psykolog och 
kurator) samt det (special)pedagogiska spåret (specialpedagog, speciallärare). För att förstå 
vilka ”spår” detta eventuellt kommer att sätta i den nya elevhälsan beskrivs här varje 
kompetens professionella ursprung och framväxt.  
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Inledning 
Begreppet Elevhälsa lanserades av Elevvårdsutredningen (SOU 2000:19) som 
benämning på ett nytt verksamhetsområde inom skolan, där såväl skolhälsovård, 
som elevvård samt specialpedagogiska insatser föreslås ingå. Begreppet antogs av 
regeringen som i sin proposition Om hälsa lärande och trygghet (2002/02:14) skriver att 
”den elevvårdande verksamheten tillsammans med specialpedagogiska insatser och 
skolhälsovårdens verksamhet bör inom ramen för ett gemensamt 
verksamhetsområde, en elevhälsa (min kurs.),som arbetar nära den pedagogiska 
processen, skapa de bästa förutsättningarna att arbeta med skolans hela lärandemiljö.  
Med hänvisning till denna proposition skriver 1999 år skollagskommitté i sitt 
betänkande För kvalitet och likvärdighet (SOU 2002:121) bl.a.  ”Att skapa en arbetsmiljö 
som främjar lärande hos alla elever sammanfattar det breddade uppdrag som 
elevhälsoarbetet i skolan ska ha. Det innebär att elevhälsans personal tillsammans 
med övrig skolpersonal samverkar kring all den komplexitet som finns i arbetsmiljön 
och som skolor har att hantera” (ibid s. 326).  Kommittén föreslår att skollagen bör ha 
en särskild reglering rörande elevhälsa som sträcker sig utöver reglering av 
skolhälsovård samt att det i elevhälsan ingår omvårdnad samt medicinska,  
psykologiska,   sociala och specialpedagogiska insatser och att det för elevhälsans 
verksamhet skall finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevens behov 
kan tillgodoses. (ibid s 326). Detta resulterar i en lagrådsremiss från regeringskansliet 
i juni 2005 om Ny skollag  där det ”för eleverna skall finnas Elevhälsa. Elevhälsan 
skall omfatta medicinska,  psykologiska,  psykosociala och specialpedagogiska 
insatser.  Elevhälsan skall främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas 
utveckling mot utbildningens mål skall stödjas. För Elevhälsans verksamhet skall det 
finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av en 
förebyggande och hälsofrämjande elevhälsa kan tillgodoses. För elevhälsans 
medicinska insatser skall det finnas skolläkare och skolsköterskor" 
(Regeringskansliet, 2002). 
Elevhälsan beskrivs som ett nytt verksamhetsområde, där tidigare verksamheter 
skall ingå. Men elevhälsobegreppet innefattar inte bara en ny verksamhetsform utan 
även ett nytänkande som bl.a. bygger på föreställningar om att hälsa och lärande går 
hand i hand och att ett integrerat synsätt utifrån olika kompetenser är för elevens 
bästa. Istället för att specificera olika yrkeskategorier, definieras olika insatser utifrån 
skilda kompetensområden med den gemensamma uppgiften att främja barns hälsa, 
lärande och utveckling. Tanken är att skapa något nytt, som inte bara utgör summan 
av de olika delarna. Olika kompetenser skall tillvaratas utifrån en samsyn på barns 
lärande och utveckling i syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje elev att 
nå skolans kunskapsmål. Begreppet elevhälsa används därför i olika styrdokument 
som om det innefattade såväl skolans lärmiljö som individens psykiska oh fysiska 
hälsa.  Skolmiljön anses vara avgörande för hur barn och ungdomar mår psykisk och 
fysiskt och detta ses i sin tur som viktiga pedagogiska  förutsättningar för elevens 
lärande.  Lärande och hälsa anses påverkas av samma generella faktorer, samtidigt 
som de påverkar och påverkas av varandra. 
Förslaget har ännu inte vunnit laga kraft, men begreppet Elevhälsa har trots detta 
blivit en allt vanligare samlad benämning i kommunerna för den/de verksamheter 
som enligt förslaget skall ingå i den nya elevhälsan d.v.s. elevvård, skolhälsovård 
och specialpedagogiska resurser.   
 



Sammanfattningsvis innebär elevhälsobegegreppet: 
- en benämning på en ny verksamhetsform, som innefattar skolhälsovård, 

elevvård samt specialpedagogiska insatser och som ett gemensamt 
verksamhetsområde arbetar nära den pedagogiska processen 

- att detta samarbete skapar de bästa förutsättningarna för att arbeta med 
skolans hela lärandemiljö, vilket kan ses som det breddade upppdrag som 
skolhälsoarbetet i skolan ska ha. 

- att elevhälsans personal samverkar med övrig skolpersonal 

 

Från befintliga verksamheter till elevhälsan som ny 
verksamhetsform 
Även om Elevhälsan myntas som ett nytt begrepp och lanseras som en ny 
verksamhetsform i betänkandet  Från dubbla spår till elevhälsa,  har såväl 
skolhälsovård som elevvård funnits inom skolan sedan lång tid tillbaka.  
Skolhälsovården så tidigt som i slutet av 1800-talet och psykolog- och 
kuratorsverksamhet sedan mitten på 1900-talet. Inte heller den specialpedagogiska 
kompetens som enligt skollagskommittén bör bli väl företrädd i den nya 
verksamheten är ny i skolans värld. Den kan ses som Elevhälsans tredje spår och 
företräddes från början av särskilda speciallärare, som sedan skulle ersättas av 
specialpedagoger som en ny profession på skolans arena. I juni 2007 beslutar dock 
regeringen (SFS 2007:638) om en ny speciallärarutbildning som skall bedrivas 
parallellt med nuvarande specialpedagogutbildning. Medan specialpedagogerna 
skall arbeta med inriktning mot vuxna skall dessa speciallärare arbeta med att 
utveckla metoder för att lära elever läsa, skriva och räkna (se senare avsnitt).  
 
Den samverkan som efterlyses i kommittédirektiven och föreslås bli lagstadgad har 
också mer eller mindre redan börja ta form genom att olika yrkesgrupper i skolan 
vidgat sina perspektiv utifrån en förändrad syn på barns utveckling och lärande. 
Från att ha svarat för barns och ungdomars fysiska hälsa har exempelvis 
skolhälsovården i likhet med barnhälsovården vidgat hälsobegreppet till att även 
innefatta den psykiska hälsan (Hillman, 2008) vilket i sin tur leder till att den delvis 
kommer att överlappa den skolpsykologiska verksamheten. Inom skolans elevvård 
har en liknande utveckling skett mellan olika funktioner i o m att elevers 
skolsvårigheter inte längre anses kunna betraktas som rena pedagogiska frågor om 
in- och utlärning utan om barns lärande som inte kan särskiljas från hur barn mår 
(psykologiska aspekter) eller har det (sociala aspekter). Allting hänger ihop. Insikten 
om detta har i praktiken redan medfört att olika yrkesgrupper börjat samarbeta i 
elevvårdsteam tillsammans med skolhälsovården kring frågor som rör barns lärande 
i allmänhet och barn med skolsvårigheter i synnerhet.  

 
När förslaget om en ny integrerad elevhälsa kommer (SOU 2000:19) finns således 
både en uppsättning av olika yrkeskategorier beredda att gå in i den nya  Elevhälsan 
i sina olika yrkesroller samt olika former för samverkan redan i funktion. I det nya 



lagförslaget är det dock endast skolläkare och skolsköterska som får författningsstöd. 
De ska svara för den medicinska kompetensen. För övriga insatser som den 
psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska ska finnas tillgång till personal 
med sådan kompetens att elevernas behov av en förebyggande och hälsobefrämjande 
elevhälsa kan tillgodoses. Det är således inte givet att exempelvis psykologer skall 
svara för psykologisk kompetens eller socionomer för psykosociala insatser utan 
detta kan tillgodoses genom att huvudmannen själv anställer denna personal eller 
ordnar detta på annat sätt (ibid s 326). 

 
Sammanfattningsvis kan det samarbete, som redan sker idag mellan olika 
professioner, ses som en början till den nya  Elevhälsan,  som inte bara syftar till att 
samordna olika insatser utan även till att integrera olika kompetenser till en ny 
samlad elevhälsosyn som grund för skolans pedagogiska verksamhet. Olika  
professionella  perspektiv ska nu inte bara mötas utan även stötas och blötas till 
något nytt,  som ska utgöra något mer än summan av de olika delarna utifrån en ny 
samsyn på elevens lärande. Men den nya Elevhälsan kommer sannolikt till en början 
att bemannas av yrkesgrupper, som redan är verksamma inom skolans elevvård och 
skolhälsovård och bärare av såväl sin historia som sina traditioner utifrån den 
funktion de ursprungligen haft i skola. Syftet med denna rapport är att ge ett 
historiskt perspektiv på de olika professioner, vars kompetenser tillsammans skall 
utgöra den nya elevhälsan. Detta för att kunna belysa vad olika yrkesgrupper har 
med sig i bagaget, när de går in i elevhälsan som en ny verksamhet, där de förutsätts 
arbeta ihop i enlighet med de nya intentioner som framgår av regeringens 
proposition: att skolan har ansvar för att skapa en god lärande miljö för elevernas 
kunskapsutveckling och personliga utveckling; att lärande och hälsa påverkas i stor 
utsträckning av samma generella faktorer; att arbetet med elevhälsa i stor 
utsträckning bör vara förebyggande och hälsofrämjande utifrån ett delvis nytt och 
vidgat hälsobegrepp.  
 

Spår 1. 

Från skolhygienisk verksamhet till skolhälsovård 

 
Skolhälsovården har en lång historia och enligt Andersson m f l. (1986) speglar 
skolhälsovårdens utveckling i ett historiskt perspektiv i stora drag samhällets 
insatser för skolbarnens hälsa.  Under 1830-40- talet anlitades exempelvis skolläkare 
endast vid några läroverk i Sverige (bl. a Växjö och Linköping) med uppgiften att ge 
läkarvård åt fattiga elever. Under 1860-talet anlitade flertalet läroverk läkare med 
ytterligare en uppgift att ”mönstra elever för gymnastikundervisningen” och 1885 
genomfördes en kartläggning av läroverksbarnens tillväxt och utveckling. I 
undersökningen ingick en analys av arbets- och sovtider samt bostadsförhållanden, 
hygien och arbetsmiljön i skolorna (uppvärmning, belysning, ventilation, bänkar, 
bord)  och förekomst av trötthet, klenhet, nervositet, aptitlöshet, huvudvärk och 
bleksot. Denna undersökning ledde till att skolläkare anställdes vid samtliga 
läroverk 1892. Även om de socialmedicinska problemen vid den tiden sannolikt var 
större i folkskolorna, inrättades skolhälsovården där först i slutet av 1890-talet i 



Göteborg och Stockholm. Verksamheten växte dock snabbt under början av 1900-
talet i de större städerna, däremot inte på landsbygden. 

 
Den första skolsköterskan i Sverige anställdes först under 1910-talet i Stockholm och 
gick under benämningen ”lusfröken”. Lusbekämpningen sågs som en central 
uppgift, som i sin tur innebar en mängd hembesök, vilket efter hand kom att bli en 
betydelsefull del av skolsköterskornas verksamhet, som utvecklades från 
hälsovårdande till sociala uppgifter. Tillsammans med lärarna fungerade 
skolsköterskorna som skolans elevvårdare innan skolpsykologer och skolkuratorer 
började anställas i slutet av 1950-talet.  
Behovet av samordning ledde till att överläkartjänster inrättades under 1930-talet i 
de större städerna, vilket medförde en snabb utveckling av verksamheten, även om 
mer än hälften av folkskolorna fortfarande saknade skolhälsovård på 1940-talet.  
Efter en framställan från skolöverstyrelsen bifaller riksdagen en proposition 
(1944:193) som innebär att landets samtliga allmänna skolor får möjlighet till en 
statsunderstödd skolhälsovård (1944) med inriktning på hälsovård och inte sjukvård. 
I o m omorganisationen av skolväsendet 1958 övertog kommunerna ansvaret för 
skolhälsovården. Skolöverstyrelsen utarbetade instruktioner för skolläkare och 
skolsköterskor med rekommendation om förste skolläkare i kommuner med fler 
verksamma skolläkare för samordning, enhetlighet och effektivitet. 
I såväl 1962 som 1969 års läroplan för grundskolan samt 1974 års skolhälsovårds-
utredning (SOU 1976:46) framhålls att skolhälsovården skall ses som en integrerad 
del av skolans verksamhet.  ”Den medicinska delen av elevvården har i likhet med 
den övriga elevvården en nära anknytning till skolans pedagogiska verksamhet.” All 
elevvårdspersonal (skolhälsovården inbegripen) föreslås ha samma huvudman för 
att underlätta ”den planering som är nödvändig för att elevvården ska kunna 
utvecklas”.  
I Hälso- och sjukvårdslagen 1982 (HSL) fastslås ett primärkommunalt 
huvudmannaskap med skolstyrelsen som huvudman. Skolhälsovården blir  frivillig 
för elever och föräldrar men obligatorisk för kommunen och enligt skollagen 
(1985:1100) skall skolhälsovård anordnas för elever såväl i de obligatoriska 
skolformerna som i gymnasieskolan samt fristående skolor. Verksamheten kommer 
därmed att omfattas av två regelsystem; Hälso- och sjukvårdslagen  (1982:763) samt 
det regelsystem som gäller för skolväsendet. Enligt nu gällande skollag är 
skolhälsovårdens uppgift att följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras 
själsliga och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor hos dem”(skollagen 
§25) 
1997 överförs tillsynsansvaret för verksamheten från Skolverket till Socialstyrelsen, 
som utfärdar riktlinjer för skolhälsovården (Socialstyrelsen, 2004) i syfte att lyfta 
fram de arbetsområden som bör prioriteras för att tillgodose elevernas behov. Enligt 
socialstyrelsen är skolhälsovårdens mål och medel utifrån skollagen bl. a att: 

vid hälsoundersökningar och hälsobesök tidigt identifiera problem eller symtom 
hos elever som kan innebära att de är i behov av insatser.  
aktivt bistå elever i behov av särskilt stöd 
arbeta för en säker och god arbetsmiljö för eleverna 

uppmärksamma förhållanden i elevernas närmiljö som kan innebära ökad risk 
för skador och ohälsa 



tillföra medicinsk kompetens och omvårdnadskompetens som ett stöd i det 
pedagogiska arbetet 
i samarbete med elever, vårdnadshavare och övrig skolpersonal arbeta för att ge 
eleverna kunskap om hälsosamma levnadsvanor och om faktorer som bidrar till 
ohälsa 
bevaka vaccinationstäckning och fullfölja vaccinationer enligt Socialstyrelsens 
vaccinationsprogram 
tillse att skolhälsovårdens kunskap om elevernas hälsa tas till vara i det 
elevvårdande arbetet (Socialstyrelsen, 2004 s 10) 

 
Förutsättningarna för att nå dessa mål anges bl. a vara att skolhälsovården 

samarbetar med skolans pedagogiska personal liksom med övrig elevvård i;  
arbetsmiljöfrågor och övergripande elevvårdsfrågor  
bistår skolledning med information, råd och utredningar i frågor som är viktiga 
för elevernas hälsa. 
samarbetar med landstingets hälso- och sjukvård 
tar del av aktuell vetenskaplig utveckling inom relevanta områden för att 
utveckla skolhälsovårdens arbete.  
har tillgång till ändamålsenliga lokaler inom skolan 
tar del av aktuell vetenskaplig utveckling inom relevanta områden för att 
utveckla skolhälsovårdens arbete. (ibid s 10). 

 
Enligt läroplanerna för det obligatoriska skolväsendet och för de frivilliga 
skolformerna är rektorn pedagogisk ledare och chef för skolans lärare och övrig 
personal. Skolhälsovårdens personal omfattas alltså både av de regelsystem som 
gäller för hälso- och sjukvård (HLS) och de som gäller för skolan. 
Enligt HSL skall det finnas en tydligt definierad vårdgivare, vilken i de flesta fall är 
kommunen, som dock kan överlåta detta ansvar till landstinget. Vårdgivaren skall 
också enligt HSL utse en verksamhetschef med ansvar för verksamheten.  
Enligt lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS) har 
såväl skolsköterskor, som skolläkare ett eget yrkesansvar för det direkta vårdarbetet. 
Samtidigt är de, enligt socialstyrelsen  ”…beroende av skolans övergripande 
ledningsfunktion för den långsiktiga planeringen av arbetsinnehåll, fördelning av tid 
och resurser, samarbetet med skolans övriga personal, kompetensutveckling etc.” 
(ibid s 15)  Dessutom gäller även föreskrifter om kvalitetssystem, sekretesslagen, 
socialtjänstlagen, arbetsmiljölagen etc. 

 
Mot bakgrund av den bild, som socialstyrelsen utifrån ett antal rapporter om svenska 
barns alltmer försämrade hälsoläge, målar upp, skall skolhälsovården bli ”en tydlig 
aktör i det hälsopreventiva arbete som samhället riktar till barn och ungdom” (ibid s 
18). Detta kräver bl. a ett ”vidareutvecklat samarbete med elevvårdspersonalen och 
övrig skolpersonal” samt ”ett aktivt sökande och införlivande av ny kunskap och 
nya effektiva metoder från skolhälsovårdens sida” (ibid s 19). 

 



Vidare anses det viktigt att ”skolhälsovården uppmärksammar elever som behöver 
särskilt stöd och att hälsoarbetet utförs i samarbete med elever, vårdnadshavare, 
övrig elevvårdspersonal och skolans pedagogiska personal.” (ibid s 20) i syfte att 
åstadkomma en god arbetsmiljö för eleverna i skolan (ibid s 25). Detta samarbete 
anses också vara en viktig förutsättning för att skolhälsovården ska bli en viktig 
resurs för skolans hela elevvårdande arbete (ibid s 24). Det anses vidare angeläget att 
skolhälsovården också vidgar sitt intresse för elevens situation till att även omfatta 
psykisk hälsa, inlärning och elevens egen uppfattning om sin arbetsmiljö.  ”Att 
sammanställa och återföra sådan kunskap till skolledning och lärare ger underlag för 
arbetet med att åstadkomma en hälsobefrämjande skola” (ibid s 26).  

 
Vad gäller ”elever i behov av särskilt stöd för sin inlärning” skall pedagogisk 
personal och skolhälsovårds- eller elevvårdspersonal tillsammans bevaka och 
åstadkomma goda inlärningsförhållanden för varje elev. Enligt socialstyrelsen har 
skolhälsovården speciella förutsättningar att bl. a ”ta reda på och kartlägga hinder 
för elevens utveckling och lärande” (ibid s 33). Även om rektor har det samlade 
ansvaret för att planera och följa upp och utvärdera skolans insatser för elever med 
svårigheter, har skolhälsovården ett särskilt ansvar för att bevaka att resultaten av en 
utredning verkligen kommer barnet till del och att utredningsresultat används för att 
påverka pedagogik och uppläggning av elevens skolsituation (ibid s 33).  

 

Från skolhälsovård till medicinska insatser inom elevhälsan  

Skolhälsovården skall svara för den medicinska kompetensen i elevhälsan och  
Bremberg (1990; 2004)) menar att skolhälsovård kan definieras som en aktivitet som 
bedrivs i skolan av medicinskt utbildad personal. Enligt det förslag som föreligger 
innefattar medicinsk kompetens att ge ”kunskap på naturvetenskaplig grund om 
barns och ungdomars utveckling och växande samt kunskap i diagnosticering och 
behandling av deras sjukdomar. Kompetensen  omfattar kunskap i att förebygga 
hälso- och sjukdomsproblem liksom  kunskap i hälsobefrämjande arbete i den 
fysiska, psykiska och sociala miljön. (ibid s 31). 
Med omvårdnadskompetens avses förmåga att utifrån en helhetssyn på människans 
fysiska, psykiska , sociala och andliga behov kunna hjälpa individer, familjer och 
grupper att förebygga, identifiera och behandla hälso- och sjukdomsproblem. I 
omvårdnadskompetensen bör också ingå förmåga att bedöma, planera och 
genomföra åtgärder som främjar hälsa.  
Skollagskommittén föreslår att begreppet skolhälsovård vidgas och ”ersättas av vad 
som kan anses ingå i elevhälsans medicinska insatser enligt intentionerna i 
propositionen om elevhälsan (SOU 2002:121 s 354) och att ”övervägande skäl talar 
för att elevhälsans medicinska insatser även fortsättningsvis bör regleras i skollagen   
Sammanfattningsvis  har skolhälsovården uppstått ur ett behov av hälsovårdande 
insatser i skolan  i syfte att skapa fysiskt friska elever. Från skolhygieniska frågor och 
lusbekämpning har verksamheten utvecklats i enlighet med att begreppet hälsa även 
kommit att innefatta elevernas psykiska hälsa. Den har även kopplats alltmer till 
skolans pedagogiska uppdrag. Den medicinska kompetensen har sålunda vidgats till 
att förutom fysisk hälsa även omfatta såväl psykisk hälsa som inlärning och 
arbetsmiljö.  

 



Spår 2 

Från elevvård till elevhälsa 

 
Förutom medicinska insatser skall Elevhälsan även omfatta psykologiska och 
psykosociala insatser d.v.s. skolans nuvarande elevvårdande verksamhet. Så om 
skolhälsovården ses som det ena av det dubbla spår som elevhälsan skall utgöras av, 
är skolans elevvård det andra. Begreppet elevvård användes först av 1957 års 
skolberedning i betänkandet Grundskolan (SOU 1961:30) där man talar om 
elevvårdande uppgifter. Dessa beskrivs på följande sätt:  ”En god omvårdnad om 
eleven utgör underlag för skolans övriga verksamhet och elever som har svårigheter 
att anpassa sig ses som en uppgift för läraren – i förekommande fall med hjälp av 
tillgänglig expertis att hantera. I svårare fall måste eleven hänvisas till psykologisk 
sakkunskap och till specialunder-visning vars främsta uppgift anses vara att söka 
återföra sådana elever till den reguljära undervisningen. Huvudansvaret för 
elevvårdsarbetet anses vila på klassföreståndare och skolledare. 

  
I 1969 års läroplan Lgr 69 sammanfaller synen på skolans elevvård med 1962 års 
läroplan samtidigt som elevens egen medverkan påtalas.  Där införs också begreppet 
elevvårdskonferens, som skall hållas regelbundet.  Elevvårdens mål skall sammanfalla 
med skolans.  ”Elevvård är inte enbart särskilda anordningar eller åtgärder som 
skolan kan tillgripa när svårigheter av skilda slag uppträder. Det är snarare fråga om 
den anda och de arbetsformer,  som allmänt bör prägla det dagliga arbetet i skolan ” 
(Lg 69 s 85). I likhet med 1962 års läroplan fastställs att ansvaret för den 
elevvårdande verksamheten vilar på rektor och varje lärare, speciellt 
klassföreståndaren. För att bringa klarhet om de orsaker, som kan ligga bakom 
elevernas svårigheter, samt för att i mån av behov planera och genomföra mera 
speciella åtgärder anses skolledning och lärare behöva hjälp av expertis inom 
skolhälsovård, skolpsykolog, skolkuratorsverksamhet samt studie- och 
yrkesorientering. 

 
För att utreda oklarheter kring exempelvis ansvarsfrågor tillsattes 1978 en statlig 
utredning, Elevvårdskommittén, med direktiv att elevvården inte bör ses som en 
särskild uppgift för viss personal i skolan utan som en integrerad del av 
skolverksamheten. Elevvårdskommittén fick i uppdrag att belysa arbetsmiljön för 
både elever och personal, hem- och skola - samverkan, specialundervisning samt 
fortbildning. Den avslutade sitt arbete efter 3 år utan att lägga fram något 
slutbetänkande, då dess ledamöter inte kunde enas vad som skulle stå i det.  

 
Med Lgr 80 infördes en skola för alla och elevvård anses omfatta all verksamhet 
inom skolan som syftar till att förverkliga läroplanens övergripande mål. Skolan skall 
utgå från och främja en människosyn där eleven ses som aktiv, skapande och 
ansvarstagande. Skolan skall motverka svårigheter i skolarbetet genom att anpassa 
innehåll, arbetssätt och organisation efter elevernas förutsättningar.  Om eleven trots 
detta får svårigheter är det nödvändigt att först pröva om skolans arbetssätt kan 
ändras. Skolan har skyldighet att ta väl hand om alla elever men har ett särskilt 
ansvar för elever med svårigheter och för dem som tillhör olika minoriteter. Arbetet i 



skolan ska präglas av en helhetssyn på eleven och  elevvård är en angelägenhet för 
alla som arbetar inom skolan som målstyrd organisation.  
 
Elevvård blir i första hand en fråga för arbetsenheten att lösa, i andra hand för 
elevvårdskonferensen (EVK), som nu är obligatorisk i grundskola och gymnasieskola 
. EVK har besluts- och yttranderätt i frågor som rör uttagning till särskild 
undervisningsgrupp, anordnande av särskild undervisning,  behov av anpassad 
studiegång. Förutom  rektor, skolläkare, skolpsykolog, skolsköterska, skolkurator 
skall den berörda elevens klassföreståndare  ingå.  

 
 Samtidigt som det elevvårdande arbetet anses åvila lärarna, växer antalet 
skolpsykologer och skolkurator i landets kommuner och på länsnivå tillsätts 
länsskolpsykologer med uppgift att utveckla den elevvårdande  verksamheten inom 
länet. Såväl skolpsykologer som skolkuratorer har dock funnits i skolans värld innan 
dess s.k. ”särskild elevvårdspersonal”. Detta har sannolikt påverkat utvecklingen av 
såväl deras verksamheter inom ramen för skolans elevvårdande uppgift (enligt de 
nya lärplanerna) som utformningen av skolans elevvård.  

 

Från socialt arbete i skolan till psykosociala insatser i elevhälsan 

Det ena benet i skolans elevvård har utgjorts av skolkuratorn, som funnits med i 
skolans värld sedan mitten av 1900-talet, då det utgick statliga medel för inrättande 
av kuratorstjänster i gymnasieskolorna. Samtidigt byggdes en kuratorsverksamhet i 
det allmänna skolväsendet upp utan statliga bidrag. Under 1960-70-talet växte 
antalet till ca 700 tjänster i grundskolan, gymnasieskolan och den kommunala 
vuxenutbildningen samt skolöverstyrelsen inrättade motsvarande centrala 
kuratorsbefattningar som för skolpsykologerna. Bakom tillkomsten av dessa tjänster 
fanns en tanke om ett akut behov av personal som kunde främja samverkan mellan 
barnavårdsmyndigheter, skola och hem.  Till en början ägnade sig skolkuratorerna 
även åt arbetsförmedling och yrkesvägledning, uppgifter som togs över av särskilda 
syo- och senare syv-funktionärer under 1960-70-talet.  
 
I 1957 års skolutrednings betänkande delas den befintliga kuratorsverksamheten in i 
fyra huvudtyper. (1) kuratorer i folkskolan med inriktning mot hjälpklasser; (2) 
kuratorer i folkskolan med social inriktning och samarbete med 
barnavårdsnämnden; (3) kuratorer i de allmänna läroverken med ”omfattande 
arbetsuppgifter av mera varierande slag” och (4) kuratorer inom försöksskolan 
(enhetskolan. (Backlund, 2007  s 79).   
 
I 1960 års gymnasieutredning föreslås för första gången att en särskild befattning 
benämnd skolkurator skall inrättas. Arbetsuppgifterna skulle vara av social, 
elevvårdande natur men även innefatta studie- och yrkesorientering (ibid). 
 



I Lgr 69 beskrivs kuratorerna som skolans sociala experter. Elever och föräldrar 
skulle kunna vända sig till kuratorn för att få upplysningar, råd och hjälp i frågor 
som rörde exempelvis skolgång, svårigheter i skolsituationen samt frågor av mer 
personligt slag. Kuratorerna skulle även svara för skolans kontakter med samhällets 
sociala institutioner och myndigheter, framförallt inom barn- och ungdomsvården, 
men även den psykiska barna- och ungdomsvården. . Särskild uppmärksamhet 
skulle ägnas åt elever som på grund av hemförhållanden behövde råd och stöd, 
elever som  ofta var frånvarande av andra skäl än hälsoskäl samt elever som var 
isolerade från kamratumgänge I skolkuratorns uppgifter ingick även att stimulera 
eleverna att använda fritiden på ett meningsfullt sätt (SOU 2000:19 s 235, Backlund, 
2007 s 82))  
 
I ett studiematerial för skolkuratorer från Skolöverstyrelsen beskrivs fem olika 
områden som skall känneteckna lokalt utfärdade instruktioner för skolkuratorer; bl. 
a rådgivning och information, kontakt med skolpersonal, hem och andra 
myndigheter, utredningar (Skolöverstyrelsen, 1972; Backlund, 2007). 
Huvuduppgifterna beskrivs vara att svara för samordning av skolans rådgivande, 
stödjande och informerande verksamhet samt att förbättra elevers sociala anpassning 
och förebygga missanpassning. Framförallt betonas kuratorns indirekta arbete via 
stödet till lärarna.  Skolkuratorn förväntas även göra utredningar av enskilda elevers 
sociala förhållanden, som skall kunna användas i skolan men också ligga till grund 
för anmälningar till socialnämnd . Kuratorn ses som en direkt länk  och förlängd arm 
till de sociala barnavårdsmyndigheterna i syfte att intentionerna i barnavårdslagen 
förverkligas, vilket ses som ett förebyggande arbete (Backlund, 2007 s 83).  
 
Denna koppling till samhällets ansvar och barnavårdslagen betonas även i en 
handbok om skolsocialt arbete, där samordnarrollen beskrivs som skolkuratorns 
främsta uppgift – en förutsättning för att elevvården ska kunna fungera som ett 
lagarbete. Andra funktioner är individuell omvårdad genom hjälp till självhjälp samt 
påverkan av attityder i hem och skola.  
 
I en annan handbok för elevvårdspersonal i en skola för alla enligt Lgr 80 (Andersson 
m fl, 1986) påtalas behovet av social kunskap i skolan. Alla i skolan måste ta ett 
socialt ansvar och utföra ett socialt arbete men till skillnad från övriga anställda har 
kuratorn socialt arbete som sin huvuduppgift och är anställd för att utföra det på ett 
professionellt sätt. Skolkuratorns arbete ska förutom skollagen, skolförordning, 
läroplan och sekretesslag även bygga på socialtjänstlagen.  Kuratorn beskrivs både 
som en av huvudman oberoende socialarbetare  och  ”en socialt utbildad 
skolarbetare”, med uppgift att ge skolan kunskap om och förståelse för 
socialförvaltningens arbetsförhållanden samt omvänt bidra med kunskap och 
förståelse för skolans arbetssätt och verklighet. Dessutom anses kuratorn ha goda 
förutsättningar att se skolans möjligheter i det förebyggande och uppsökande arbete 
som socialtjänstlagen föreskriver att kommunen ska ansvara för. Kuratorn ska även 
ge information och stöd i sociala frågor som sociallagstiftning, socialtjänst, ekonomi, 
studiehjälp, bostadsfrågor (ibid s 39). 

 
I likhet med skolpsykologer nämns inte heller skolkuratorerna specifikt i senare 
läroplaner. Däremot finns en ideell yrkesförening för kuratorer i alla skolformer, 



Sveriges Skolkuratorers Förening  (www.skolkurator.nu)  som visar att professionen  
fortfarande är verksam. 

 
Enligt Elevhälso-propositionen innebär kompetens i socialt arbete att utifrån en 
helhetssyn på individen och dess svårigheter kunna analysera, förstå och arbeta med 
sociala processer och problem på individ - grupp och organisationsnivå. Den 
omfattar kunskap i beteendevetenskap, samhällsvetenskap och juridik. Elever 
behöver få stöd att erfara och ta ansvar för sina behov och handla på det sätt som den 
vill och behöver för att förändra villkoren i sitt liv. Skolan behöver därför kompetens 
att arbeta med stödsamtal, psykosocial behandling med elever och föräldrar samt 
handledning och konsultation för lärare (ibid s 32). I en bok om socionomens arbete i 
skolan ställer Yvonne Wester (2006) frågan om vad som menas med social 
kompetens inom elevhälsan. Hon menar att en beskrivning av 
socionomutbildningens innehåll ger en beskrivning av socionomens grundläggande 
kompetens, vilket i sin tur ger en bakgrund till det arbetssätt, synsätt och 
förhållningssätt som socionomen bidrar med i sitt sociala arbete i skolan. ”Kunskap i 
socialt arbete utgår från en helhetssyn på individen och hans/hennes problem 
utifrån psykologisk, socialpsykologisk, samhällsvetenskaplig, socialpolitisk, rättslig 
och socialrättslig kunskap” (ibid s 16). 
 
Till skillnad från skolhälsovården saknar kuratorer i skolan lagstöd, vilket de delar 
med skolpsykologer. Men till skillnad från legitimerade psykologer utgör de inte 
heller en egen profession. Backlund (2007) beskriver det som att skolkuratorn till 
skillnad från skolsköterskor och psykologer saknar tydliga ”yrkesspecifika 
teknologier som bara får användas av dem” (ibid s 241). 
 
Sammanfattningsvis kan kuratorns funktion i skolan beskrivas utifrån ett behov av att 
länka ihop skola och samhälle. Till en början handlade det om att tillgodose 
hjälpskole-elevers behov av hjälp ut i arbetslivet. Denna uppgift vidgades sedan till 
arbets- och studievägledning, som övertogs av särskilda studie- och yrkesvägledare. 
Kurator benämns så småningom skolkurator och arbetet utvecklas från socialt arbete 
i skolan till skolsocialt arbete. Från att ge elever och familjer med behov av sociala 
insatser hjälp i skolan alternativt länka över till ansvariga sociala myndigheter 
utanför skolan inriktas arbetet alltmer på ett socialt arbete inom skolan direkt till 
elever eller via lärare.  
 
/ 

Från skolpsykologi till psykologiska insatser inom Elevhälsan 

Elevhälsan skall förutom medicinska och psykosociala insatser även omfattas av 
psykologiska insatser. Skolpsykologerna har sedan länge räknats till den s.k. 
särskilda elevvårdspersonalen och utgjort det andra benet i skolans elevvård.  
Skolans behov av psykologisk kompetens var från början bedömningar av elevers 
förutsättningar att lära in det skolan lärde ute, vilket ansågs bl.a vara beroende av 
barns begåvning. Den dåvarande skolpsykologin hade sina rötter i den experimental- 
och differential-psykologiska tradition som den utvecklades av Alfred Binet (1857-
1911). Tillsammans med en fransk läkare T. Simon publicerade Binet en skala för 



intelligensmätning, som i första hand var avsedd för diagnosticering av 
begåvningshandikappade barn och som möjliggjorde placering i specialklasser och 
specialskolor. Detta urval gjordes i början av lärare som fortbildat sig som testledare 
med uppgift att göra skolmognadsprövningar som grund för adekvata 
skolplaceringar (Guvå. 2001). 

 
1948 lade 1946 års skolkommission fram ett förslag om en psykologisk-pedagogisk 
rådgivning baserad på den tidens forskning gällande den psykiska utvecklingen hos 
barn och ungdom. Syftet var att tillgodose skolans behov av testmetodiskt och 
utvecklingspsykologiskt kunnande (Andersson m fl. 1986; Guvå,  2001).  Mot 
bakgrund av den målformulering som föreslås gälla för en ny demokratisk skola, 
som skall fostra fria och självständiga människor anses den skolpsykologiska 
rådgivningens uppgift vara att utifrån skolmognadsundersökningar ge nybörjare 
möjlighet till bästa möjliga placering vid skolstart. Övergångar mellan olika 
skolstadier och skolformer skall underlättas och möjlighet att åtgärda och underlätta 
s.k. undervisningshämmade barns skolgång och kunskapsförvärv ges (Guvå, 2001). 
Kommissionen föreslår även en speciell psykologisk-medicinsk rådgivning för 
svåruppfostrade barn. Skolpsykologernas arbete skall inriktas på den mentala 
omvårdnaden som komplement till de åtgärder som vidtagits gällande elevernas 
fysiska hälsa.  

 
Med 1957 års skolberedning och 1962 års läroplan blir skolpsykologens arbete mer 
inriktat på förebyggande elevvårdande arbete och istället för att använda 
utredningar för att göra ”rätt” placering skall psykologens kompetens användas för 
att ge läraren hjälp i sitt arbete med eleven. Kommunerna skall svara för lokala 
skolpsykologtjänster och staten för centrala och regionala befattningar. Till skillnad 
från skolhälsovård och syo-verksamhet utgår dock inga statliga medel till 
kommunerna för denna verksamhet.  

  
Med 1969 års läroplan (Lgr 69) följer ökade krav på individualisering och 
differentiering inom klassens ram istället för specialklasser och särskild 
specialundervisning jämsides med vanlig undervisning enligt 1962 års läroplan. 
Skolpsykologen förutsätts medverka vid den elevvårdskonferens som införs med 
huvudsaklig uppgift att bidra till att åstadkomma förutsättningar för en individuellt 
anpassad, utvecklingsbefrämjande inlärning och till att förebygga uppkomsten av 
störningar i samvaron och samarbetet i skolan, att utreda och föranstalta om åtgärder 
beträffande elever med skolsvårigheter och att informera om den skolpsykologiska 
verksamhetens förutsättningar, syfte och arbetssätt (Skolöverstyrelsen, 1969 s 97). 

 
Under 1960-70- talet växer antalet kommunala skolpsykologtjänster och de statligt 
tillsatta länsskolpsykologerna vid länsskolnämnderna får i uppgift att utveckla den 
elevvårdande verksamheten inom länet.  Skolöverstyrelsen tillsätter centrala 
skolpsykologtjänster och mellan 1970-80 finns där en skolpsykologbyrå, som i nära 
samarbete med skolpsykologkåren bidrar till att utveckla det skolpsykologiska 
arbetet, som enligt ledande skolpsykologer bör inriktas på att dels förbättra 
arbetsklimatet i skolan, dels utveckla behandlingsprogram för elever med speciella 
svårigheter. Skolpsykologen ses som den expert, till vilken såväl barn som föräldrar 
skall ha möjlighet att söka hjälp (Wiking, 1973). 



 
1974 tillsätter skolöverstyrelsen en arbetsgrupp med uppgift att göra en mål- och 
innehållsanalys av skolpsykologverksamheten och komma med förslag till riktlinjer 
för framtida skolpsykologinsatser (Skolöverstyrelsen, 1977).  Istället för diagnos, 
behandling och förebyggande arbete föreslås en indelning i områden som anses 
bättre knyta an till skolverksamheten som helhet, nämligen terapeutiskt arbete, 
pedagogiskt arbete samt organisationsutvecklande arbete. Skolpsykologen skall till 
skillnad från läraren, vara en fri resurs, vars arbetsinsatser kan disponeras av skolan. 
”I en dynamisk skola ökar betydelsen av sådana insatser som t ex skolpsykologen 
kan bidra med”. (Skolöverstyrelsen 1977 s 22). Skolpsykologens främsta uppgift 
anses vara att medverka till att närma skolans verklighet till de mål som uppställs i 
läroplanen.  Istället för att vara specialist blir skolpsykologen en medarbetare i 
arbetslaget.   
 
Tidigare nämnda elevvårdskommittés arbete leder till att länsskolpsykologerna och 
skolöverstyrelsens psykologer avskaffas 1982, då den skolpsykologiska 
verksamheten liksom skolan i övrigt anses vara en primärkommunal angelägenhet.  

 
I den utredning som tillsätts 1974 (SOU 1974: 53) med uppgift att se över frågan om 
åtgärder för elever med särskilda svårigheter i skolan behandlas frågan om hur 
skolans inre arbete (SIA) skall utformas för att möjliggöra en integrering av alla barn 
d.v.s. en inkludering av barn med svårigheter. Ett sådant synsätt leder, enligt 
utredningen till en förändring av skolpsykologin mot mer elevinriktade insatser 
istället för en diagnostisk inriktning med fokus på omplacering.  Med denna 
inriktning förutsätts skolpsykologen gå in och medverka i skolans arbetslag 

 
I likhet med skolkuratorer nämns inte heller skolpsykologen specifikt i senare 
läroplaner (lpo 94) utan det är rektor som har i uppgift att utforma den elevvårdande 
verksamheten efter eget huvud.  Detta har gjort att psykologerna själva (utan lagstöd 
eller annat stöd) arbetat för att utveckla sin yrkesroll som skolpsykologer, vilket bl.a 
den fackliga yrkesförening som skolpsykologerna själva bildade, såg som sin 
uppgift. I yrkesföreningens broschyr beskrivs skolpsykologen som en resurs för 
elever, personal, föräldrar och skola. Denna förening är nu ombildad till en förening 
för psykologer i förskola och skola (psifos). 
 
Till skillnad från skolhälsovården har skolpsykologerna inte något lagstöd och inte 
heller några utarbetade riktlinjer för sin verksamhet. Tidigare har Psykologförbundet 
som facklig organisation utfärdat behörighetsbevis, men sedan 1978 är det 
socialstyrelsen som svarar för legitimering av psykologer. Enligt Psykologförbundet 
ska all psykologisk verksamhet vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 
och som legitimerad yrkesgrupp anses psykologerna själva svara för hur de arbetar. 
Under årens lopp har psykologer på olika sätt försökt formulera psykologens roll och 
uppgifter i skolan (Wiking, 1973; Granström, 1981; Pålhagen, 1987; Goldinger, 1991;  
Hansson, 1993).  Dessa dokument har dock utgått mer från beprövad erfarenhet än 
vetenskaplig grund, vilket kan bero på att det psykologiska arbetet i skolan är ett 
relativt outforskat område i Sverige. En avhandling om skolpsykologers rolltagande 
visade att psykologen inte alltid arbetar utifrån en medvetet vald strategi utan att 
man i praktiken utgår från en bedömning av lärarens förutsättningar att hjälpa en 



elev, med vilken de har svårigheter, då man väljer vilken roll man skall ta i ett 
elevvårdsärende (Guvå, 2001). 

Psykologisk kompetens inom elevhälsan 

Enligt propositionen skall den psykologiska kompetensen omfatta utvecklings-, 
inlärnings- och neuropsykologi liksom kunskap om barns och ungdomars psykiska 
störningar; kunskap om kriser och konflikter, grupp och organisationspsykologi. 
Den psykologiska kompetensen ska ge skolan möjlighet att arbeta med diagnostik, 
behandling, konsultation och handledning till enskilda eller grupper av personal 
(ibid s 32).  

 
I ett remissvar skriver psykologförbundet att man är kritisk till att regeringen 
föreslår att det i skollagen endast anges vilka kompetenser som eleverna skall ha 
tillgång till. På samma sätt som för skolläkare och skolsköterska, borde det i 
lagtexten framgår vilka professioner som ska finnas tillgängliga för respektive insats 
för att säkerställa kvaliteten och kompetensen inom Elevhälsan.  

 
Sammanfattningsvis har skolpsykologens insatser i skolan förändrats från att från 
början ha svarat på frågan om ”rätt placering” av barn i skolan utifrån deras 
begåvningsnivå till andra insatser. Efter det att begreppet elevvård införs, förändras 
skolans uppgift till att också omfatta elevernas väl och ve i skolan och psykologens 
uppgift blir då att hjälpa skolan (i första hand ansvarig lärare) att ta hand om barnet 
inom den vanliga skolans ram. Till en början genom specialundervisning i klassen 
eller särskilda undervisningsgrupper, men alltmer i syfte att integrera även barn i 
behov av särskilt stöd i den vanliga verksamheten, som bygger på att undervisa alla 
barn utifrån deras förutsättningar (inkludering).  Elever, som inte anses nå upp till 
den vanliga grundskolans kunskapsmål p.g.a. utvecklingsstörning, får dock rätt att 
följa en annan kursplan (särskolans kursplan) , vilket gör att frågan om ”rätt” 
placering  (i särskola) fortfarande kvarstår som en uppgift för skolans psykologer.  

 
Skolpsykologen kan sägas ha utvecklats från att vara diagnostisk specialist (expert) 
till att under en period bli generalist (medarbetare). Med den nya Elevhälsan 
kommer psykologen att gå in i en ny roll som team-medlem med uppgift att bidra 
med psykologisk kompetens och psykologiska insatser. 



 
 

Spår 3 

Från specialundervisning till specialpedagogiska insatser i Elevhälsan 

 
Specialpedagogen är den yrkesgrupp som tillkommit senast i skolans värld, men 
vars roll betonas alltmer i senare styrdokument. Skollagskommittén förutsätter 
exempelvis i sitt betänkande att den specialpedagogiska kompetensen blir väl 
företrädd i den process som kommittén föreslår för att elevers behov av särskilt stöd 
skall kunna tillgodoses på bästa sätt (SOU 2002: 21). Den specialpedagogiska 
kompetensen lyfts ut som en särskild kompetens utöver skolhälsovård och elevvård 
och kan därmed ses som elevhälsans tredje spår utöver de dubbla spår som elevvård 
och skolhälsovård anses utgöra. Även om specialpedagogen utgör en ny profession 
på skolans arena, är, som tidigare nämnts, specialpedagogiken inte en ny kompetens 
inom skolans värld. Däremot har den förändrats som en konsekvens av ett förändrat 
synsätt när det gäller elever med skolsvårigheter och arbetet med dem. Från att 
tidigare se specialundervisning som en annorlunda pedagogik för anpassning av 
vissa och relativt få elever skall den vara ett medvetet prövande och 
vidareutvecklande av allmänna pedagogiska teorier i sökande efter det ökande stöd 
många elever under längre eller kortare perioder kan behöva i sin naturliga 
omgivning. Specialpedagogiken skall vara något som präglar vardagsarbetet för all 
skolans personal. (SOU 1978:86 s 278). Detta förändrade synsätt återspeglades även i 
speciallärarutbildningen, som 1990 ersattes av det nya specialpedagogprogrammet.  
Enligt nu gällande läroplan har alla lärare ansvar för att skapa förutsättningar för alla 
barns lärande så istället för särskilda lärare för elever i behov av särskilt 
stöd/särskild undervisning anses specialpedagogens uppgift vara att ge vanliga 
lärare stöd i deras arbete med att stödja eleven inom den vanliga elevgruppen. Detta 
har kommit att betraktas som specialpedagogens främsta uppgift. 
”Specialpedagogen bör förutom undervisande uppgifter även ha kompetens att 
arbeta med handledning, rådgivning, uppföljning/utvärdering och skolutveckling” 
(ibid s 325).  Medan utbildningen tidigare var inriktad mot direkt elevrelaterat arbete 
med fokus på orsaker till handikapp och metoder för att bemöta dessa, betonar den 
senare det indirekta arbetat riktat mot, och samarbetet med andra vuxna (Backlund, 
2007).  ”Undervisningen ska ”förbereda de studerande att inom respektive 
verksamhetsområde fungera såväl som undervisare som rådgivare och handledare”. 
Arbetet är således inriktat mot vuxna kollegor i verksamheten” (Helldin, 1998 s 10). I 
den nya utbildningen betonas också den vetenskapliga anknytningen och betydelsen 
av tvärvetenskaplighet. Specialpedagogen förutsätts ha gedigna kunskaper om och 
en ingående förståelse för pedagogiska, psykologiska, sociologiska, lingvistiska och 
medicinska företeelser och sammanhang samt teoretiska kunskaper och praktisk 
erfarenhet av vad som sker i olika utvecklings- inlärnings och 
undervisningsprocesser samt goda insikter i verksamhetsformernas mål, riktlinjer 
och organisation (ibid s. 10).  
  



Som tidigare nämnts så har dock regeringen beslutat om att starta en ny 
speciallärarutbildning med uppgift att ”ge fördjupade kunskaper om 
språkutveckling och om effektiva metoder för att stimulera elevers förmåga att läsa, 
skriva och räkna” eftersom specialpedagogikutbildningen inte anses ge tillräckligt 
mycket kunskap om elevcentrerat arbetssätt eller metoder för att möta den enskilde 
eleven (Utbildningsdepartementet, 2007 s.1). 

 
Ulla-Britt Bladini (1990) har i sin avhandling Från hjälpskolelärare till 
förändringsagent beskrivit hur speciallärarens roll förändrades som en konsekvens 
av den utveckling som skedde av skolans specialundervisning från 
hjälpundervisning i hjälpklasser till stöd i det vanliga skolarbetet. När hjälpklassen 
ersattes av specialundervisning under 1960-70-talet blev specialläraren kliniklärare. 
Under 1980-talet skedde en inkludering av specialläraren i arbetslaget, där 
specialläraren tillsammans med övrig skolpersonal skulle ansvara för planering, 
genomförande och utvärdering av åtgärdsprogram för elever med svårigheter i 
skolan. Bladini beskriver hur speciallärarna från början var de som genom 
diagnostiska prov gjorde urval till specialundervisning (hjälpklass, klinik) eftersom 
den skolpsykologiska organisation som 1946 års skolkommission föreslog i realiteten 
inte var utbyggd förrän på 1970-talet. 
 
Samtidigt som specialpedagogisk kompetens skall ingå som en särskild kompetens 
inom Elevhälsan ses den som en kompetens som behöver förstärkas som en samlad 
kompetens på skolan. Alla lärare anses vara i behov av grundläggande kunskaper 
inom det specialpedagogiska området. Specialpedagogisk kompetens anses omfatta 
kunskaper om barns och ungdomars lärande utifrån de beteendevetenskapliga, 
medicinska och språkvetenskapliga forskningsfälten och ge fördjupad kompetens för 
att undervisa och handleda skolpersonal i pedagogiska frågor. Genom 
specialpedagogisk kompetens skall skolan få skolan tillgång till särskilda kunskaper 
i läroprocesser hos barn med hörselskada/dövhet, synskada/blindhet, specifika läs- 
och skrivsvårigheter och hos utvecklingsstörda barn och ungdomar liksom för de 
barn och ungdomar som har en komplicerad inlärningssituation. ” (propositionen s 
17). 

 
Sammanfattningsvis har specialpedagogiken utvecklats på liknande sätt som 
skolpsykologin, vilket inte är särskilt konstigt med tanke på att det handlar om en 
förändring av skolans syn på elevers lärande och utveckling och hur skolan skall 
hantera denna uppgift. Från att ha arbetat med särskild undervisning utanför den 
vanliga verksamheten (exkludering), har de alltmer kommit att få uppgiften att ge 
stöd åt lärarna i deras pedagogiska arbete med dessa barn inom ramen för den 
vanliga verksamheten (inkludering och individualisering). Samtidigt som den 
specialpedagogiska kompetensen tillskrivs särskilda specialpedagoger och 
speciallärare ses den också som en kunskap som alla lärare bör besitta, vilket blir en 
uppgift för specialpedagogen att tillföra.  
 

 



 

Sammanfattande reflektioner 
 
För att tillgodose skolans behov av särskilda insatser gällande elevers fysiska och 
psykiska hälsa samt sociala  situation har yrkesgrupper som läkare, sjuksköterskor, 
psykologer och kuratorer trätt in på skolans arena som specialister inom sina olika 
områden .Från början sågs dessa funktioner som särskilda dels från varandra dels 
från  skolans pedagogiska uppdrag samtidigt som såväl elevens fysiska som 
psykiska hälsa liksom dess sociala situation ansetts  som viktiga förutsättningar för 
elevens möjligheter att tillgodogöra sig skolans undervisning. I och med att en ny 
syn på barns lärande och utveckling vuxit fram, där fysiska,  psykologiska och 
sociala aspekter anses hänga samman med pedagogiska frågor kring barns lärande 
har det även uppstått ett behov att av  samordna dessa olika kompletterande 
funktioner och koppla dem till den pedagogiska verksamheten. Detta har skett i form 
av elevvårdsmöten, elevvårdskonferenser samt mer informella samarbetsformer. När 
elevvårdsutredningen, som myntade begreppet elevhälsa, tillsattes var det bl. a för 
att kartlägga elevvårdens och skolhälsovårdens verksamhet och funktion då 
begreppet elevvård inte ansågs entydigt definierat. Förslaget om en lagstadgad 
elevhälsa, som arbetar enligt enhetliga intentioner, kan ses som ett sätt att 
institutionalisera den utveckling som skett såväl ifråga om form som innehåll ute i 
verksamheten i syfte att skapa en likvärdig verksamhet i en likvärdig skola där hälsa,  
lärande och trygghet går hand i hand. Samsyn och samverkan kan ses som centrala 
begrepp i denna utvecklingsprocess.  
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