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Abstract 

This report is part of a research project “Integration of knowledge and interprofessional 
learning. Multiprofessional collaboration and negotiation of meaning in relation to 
student health”. Multiprofessional teams have a long history in Swedish schools but 
recently a new type of multiprofessional teams was proposed by the Swedish 
Government integrating health services, psychosocial services with special education.  
The aim of the present study was to create more understanding about the social 
representations of professional services from multi professional school teams by 
exploring each profession’s social representation of their services and their social 
representations of the other professions’ services. Fourteen focus groups were 
interviewed and data were analyzed with content analyses (Graneheim & Lundman, 
2003). Most professional groups had a common representation of their own service as 
health promoting but did not expect health promotion from the other professions to the 
same extent. Results are discussed in reference to Social Representation Theory, 
(Moscovici, 1969), Theory of professions (Abbot, 1988) and Social Identity Perspective 
(Brewer, 2003). 

The study was supported by a grant from The Swedish Research Council. 
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BAKGRUND 

Den här rapporten ingår i Elevhälsoprojektet ”Kunskapsintegration och 
professionellt lärande. Mångprofessionellt samarbete och förhandling av innebörder 
inom skolans elevhälsoarbete”. Syftet med projektet är att få ökad kunskap om hur 
samverkan och lärande kring komplexa elevärenden gestaltas i mångprofessionella 
team i skolan. Den här rapporten fokuserar på frågan om vilka föreställningar som 
de olika professionerna som ingår i elevhälsan har om sitt eget och andras uppdrag i 
elevhälsan. 

Elevhälsa ett nytt verksamhetsområde 

I och med den nya Skollagen (2010:800) har det slagits fast att det ska finnas tillgång 
till elevhälsa på alla skolor, samt att i elevhälsan ska ingå läkare, skolsköterska, 
psykolog, kurator samt finnas specialpedagogisk kompetens. Vissa av dessa 
professioner har funnits länge på skolan, läkare och sköterskor sedan början av 1900-
talet, kuratorer och psykologer sedan mitten av förra seklet medan specialpedagogen 
är en ny aktör i skolan. Den aktuella studien har genomförts i en tid när det funnits 
ett förslag på en ny elevhälsa (SOU 2000 1:19 ), men där denna inte hade vunnit laga 
kraft. Det tidigare förslaget till lagtext skiljer sig inte nämnvärt från den nu fastlagda 
lagtexten, förutom ett förtydligande när det gäller vilka professioner som ska ingå. 
Men propositionen ”Hälsa, Lärande och Trygghet” (SOU 2000 1:19) har en något 
annorlunda inriktning än den nya propositionen från 2009 med titeln ”Kunskap, 
Valfrihet och Trygghet”	(2009/10:165). I båda propositionerna framhålls dock 
elevhälsans förebyggande och generella karaktär. I båda propositionerna föreslås 
också att elevvård och skolhälsovård ska slås ihop till en samlad elevhälsa. Däremot 
är det tydligare i den senare propositionen att elevhälsans resurser ska riktas till de 
elever som inte uppnår målen i skolan. En bärande idé i den tidigare propositionen 
var att hälsa skulle genomsyra hela skolans verksamhet och att hälsa och lärande går 
hand i hand. Detta är fortfarande giltigt men har tonats ned i de senare 
skrivningarna. För en utförligare beskrivning av utvecklingen fram till och med 
propositionen 2000 1:19 se Guvå (2010). Deltagarna i denna studie hade endast 
tillgång till det tidigare förslaget (2000 1:19), eftersom studien genomfördes under 
2007-2008, vilket innebär att när deltagare hänvisar till ”propositionen” menar de 
propositionen från 2000.	

Mångprofessionella team med uppgift att hantera elevers skolsvårigheter har 
funnits under lång tid och under olika namn, som elevvårdsteam, stödteam eller 
resursteam. Det är stor variation på elevunderlag inom varje yrkesgrupp men 
framför allt mellan grupperna. Specialpedagogerna är den nyaste gruppen inom 
skolans elevhälsa är den grupp som ökat mest och som nu är den klart största 
gruppen inom elevhälsan. År 2009 fanns det ca 4. 600 specialpedagoger, 2. 200 
skolsköterskor, ca 1. 500 kuratorer, knappt 600 psykologer och ca 90 skolläkare (SKL, 
2010).  



 2

Rektor som skolledare har en specialställning som verksamhetsansvarig för 
elevhälsan på den lokala skolan. I tidigare skrivningar har rektors ansvar och ledning 
för skolans elevhälsa betonats (2000 1:19). I den nu aktuella propositionen betonas 
rektors ansvar för utredning och beslut när det gäller elever i behov av särskilt stöd 
och att i detta arbete samråda med elevhälsan. Detta gör att det finns vida ramar för 
hur en sammanhållen elevhälsa ska organiseras.  

Andra rapporter inom Elevhälsoprojektet har redovisat en omfattande 
forskningsbakgrund till projektet (Hylander, 2011 Thornberg, 2008) varför här endast 
ges en summering av forskningen samt en kortfattad beskrivning av de teoretiska 
perspektiv som utgör bakgrund för denna studie.  

Forskning om elevhälsa 

Det saknas forskning inom detta område i Sverige med undantag för ett par 
doktorsavhandlingar (Backlund, 2007; Granström, 1986; Guvå, 2001; Hjörne, 2004). 
Även internationellt saknas det forskning om vad som pågår i elevhälsoteam samt 
vilka förväntningar som finns på olika professioner (Hylander, 2011; Thornberg, 
2008).  

Generell forskning om mångprofessionella team (Blomqvist, 2009) visar på ett 
stort antal svårigheter i teamsamverkan och svagt stöd för att mångprofessionella 
team verkligen präglas av bredd i professionell kompetens. Svårigheter som 
teamarbetet kan drabbas av beror just på mångprofessionaliteten. Den egna 
professionens teori och praktik ses som överlägsen andras, samarbetet kan försvåras 
av skillnader i terminologi och okunnighet om de övrigas kompetensområden bidrar 
till rolloklarheter.  

Internationell forskning om effektivitet i elevhälsoteam är ganska sparsam och 
motsägelsefull (Thornberg, 2008). Dels är det svårt att göra jämförelser eftersom (a) 
teamen ges många olika namn, (b) mål och funktion inte är tydliggjorda och (c) 
team–medlemmarnas professioner inte framgår (Hylander, 2011). Slutsatserna är 
också motsägelsefulla. Vissa studier visar att teammedlemmarna upplever sitt arbete 
som framgångsrikt men att denna uppfattning inte delas av lärarna (Meyers, 
Valentino, Meyers, Boretti & Brent, 1996). Teamets kunskap har således inte alltid 
kunnat översättas till eller förhandlas med lärarna på ett sådant sätt att den blir 
användbar i klassrummet. Ett gemensamt språk som är användbart i den 
pedagogiska verksamheten kan utvecklas men detta är en långsiktig process 
(Knotek, 2003). Få undersökningar har fokuserat på det ekologiska perspektivet eller 
på samverkan mellan de olika yrkesgrupperna i elevvård/skol-hälsovård samt deras 
samverkan med lärare och övrig skolpersonal. Det som är intresset i denna rapport, 
d.v.s. de professionellas föreställningar om egna och andras uppdrag i elevhälsan, 
finns det således mycket litet forskning om i skolans värld (Kury & Kury, 2006). 
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Teoretiska Perspektiv 

Sociala representationer 

De föreställningar som behandlas i denna studie är gemensamma föreställningar 
som omfattas av en yrkesgrupp. Med gemensamma föreställningar menar vi här 
uttalade åsikter, berättade erfarenheter, farhågor, förhoppningar och förväntningar 
som delas av många och ständigt återkommer i fokusgrupperna. Man kan alltid 
hävda att det finns mer som skiljer individer i en grupp än som förenar, men i den 
här rapporten har vi särskilt fokuserat på det som förenar och det som beskrivs är 
därför prototypiska uppfattningar och kollektiva föreställningar. Som alltid, kan det 
då hända att enskilda yrkesutövare inte helt känner igen sig i den samlade 
beskrivning som är resultatet av de gemensamma föreställningarna. Kollektiva 
föreställningar eller sociala representationer (Markova, 2008; Moscovici, 1998) är 
gemensamma uppfattningar, värderingar och symboler som kan tas för sanna av 
dem som innefattas i kollektivet, som i den här rapporten utgörs av de olika 
yrkesgrupperna i elevhälsan. Målet har alltså varit att beskriva sådana 
föreställningar som varit återkommande eller delats av många. För variationens skull 
och för att visa på olika uppfattningar inom samma yrkeskategori har också enskilda 
yrkesutövares uttalanden beskrivits, men då inte presenterats som en gemensam 
föreställning utan som en röst från en person. I sammanfattningar och översikter 
beskrivs prototypiska föreställningar för varje yrkeskategori som kan ligga till 
underlag för analys och diskussion. 

Professionsteori 

Här används en bred definition av ”profession” som inte är begränsad till klassiska 
professionsteorier (Abbott, 1988), enligt vilka endast läkare och psykologer i 
elevhälsan anses som fullvärdiga professioner. Av de professioner som ingår i 
elevhälsan har tre yrken en yrkeslegitimation och står under socialstyrelsens 
inspektion, medan kuratorer och specialpedagoger har en specifik utbildning men 
ingen legitimation. Detta kan naturligtvis få betydelse för utformningen av de 
professionella uppdragen och kommer att diskuteras när det är relevant. Men i 
övrigt kommer alla yrkesgrupper att benämnas antingen yrkesgrupp eller 
profession. Med jurisdiktion menas det område där en profession hävdar rätt att 
ställa diagnoser och utföra åtgärder med ensamrätt. ”Closure” är ett begrepp som 
används för att beskriva yrkesgruppers tendens att stänga ute andra och reservera 
vissa frågor och kompetensområden för den egna professionen. I en tidigare rapport 
(Hylander, 2011) har konstaterats att de olika domäner av teoretisk kunskap, 
kompetens och specifika åtgärder som elevhälsans yrkeskategorier omfattar inte är 
varandra uteslutande. Därför uppstår också diskussioner som kan tolkas i termer av 
strävan efter jurisdiktion och försök till closure. De domäner som har identifierats är: 
medicinsk domän, psykosocial domän (innefattande psykologisk, omvårdnad och 
social domän), pedagogisk domän (innefattande specialpedagogisk domän) samt 
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administrativ/organisatorisk domän. Dessa domäner kan ses som arenor där de 
olika professionerna uppträder, föredrar att uppträda eller undviker att uppträda.   

Social identitet 

En viktig fråga när det gäller mångprofessionella team är de enskilda yrkes-
personernas sociala identitet (Abrams & Hogg, 1990; Brewer, 2003). Sociala 
identiteter kan förklara om en person främst identifierar sig som t.ex. kurator eller 
som elevhälsoteamsmedlem på en skola. Brewer har fokuserat på möjligheten till 
multipla identiteter d.v.s. möjligheten att hålla levande både tillhörigheten till teamet 
och till professionen samtidigt. Vilka möjligheter som ges till detta kommer att 
undersökas i denna rapport.  

Tidigare resultat tyder på att identiteten som teammedlem är vag och att teamet 
har oklara mål, avsaknad av rolldiskussioner och otydligt ledarskap (Hylander, 
2011), varför det kan ifrågasättas om de olika team som de intervjuade beskriver i 
denna rapport verkligen är team i en socialpsykologisk bemärkelse, d.v.s. med 
gemensamma arbetsuppgifter, gemensam målsättning och gemensamma möten.  

Lärare har ett annat uppdrag än elevhälsans personal, men är den profession 
som elevhälsans professioner ska samarbeta med. Det har emellertid visat sig att 
elevhälsans och lärarnas olika sociala identiteter kan leda till ett ”vi” och ”dom” 
tänkande mellan lärare och elevhälsa (Gardeman & Kihlman, 2009; Kihlman, 2010). 
Det är av största vikt att studera faktorer som påverkar en sådan utveckling.  

Eftersom det saknas forskning om vilka faktorer som påverkar arbetet i en 
sammanhållen elevhälsa och vilka förutsättningar som ska föreligga för ett 
interprofessionellt samarbete som kommer eleverna till godo är det alltså av största 
vikt att skapa mer kunskap om professionernas föreställningar om sitt eget och 
andras uppdrag samt hur samarbetet dem emellan gestaltas. En tidigare studie i 
projektet (Hylander 2011) har fokuserat på samarbetet mellan de olika 
professionerna. I denna studie fokuseras de föreställningar om det egna och andras 
uppdrag som ligger till grund för detta samarbete. 

Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att skapa kunskap om de föreställningar som 
lärare, rektorer och elevhälsans professioner har om sitt eget och andras uppdrag i 
elevhälsan. Med elevhälsans professioner menas de som nämns i den nya skollagen 
(2010:800) d.v.s. läkare, sjuksköterska, kurator, psykolog samt specialpedagog 
(nämns som specialpedagogisk kompetens). Därtill inkluderas rektorer eftersom 
dessa är verksamhetsansvariga och lärare för att bidra med ett lärarperspektiv på 
elevhälsan. 

Studien förväntades svara på följande frågor:  

1. Hur beskriver elevhälsans olika professioner sitt uppdrag i elevhälsan? 
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2. Hur beskriver elevhälsans olika professioner sina farhågor och förhoppningar 
om andra professioners förväntningar på deras uppdrag i elevhälsan? 

3. Hur beskriver lärare, rektorer och elevhälsans olika professioner sina 
föreställningar om de andra professionernas uppdrag i elevhälsan? 

4. Hur ser överensstämmelsen ut mellan professioners egna föreställningar, 
deras farhågor och förhoppningar om andras föreställningar samt andras 
beskrivna föreställningar om uppdraget d.v.s. överensstämmelse mellan 1, 2 
och 3.  

Metod 

Data insamling 

Fokusgrupper blev ett naturligt val av datainsamlingsmetod eftersom fokus var 
gruppföreställningar och de data som samlas in genom fokusgrupper utgörs av 
resultatet av varje grupps sociala interaktioner och meningsskapande. De 
professioner som har intervjuats är de som nämns i den nya lagen. Dessutom har 
rektorer intervjuats p.g.a. att dessa är verksamhetsansvariga för elevhälsan på den 
lokala skolan. Lärare har också inkluderats eftersom dessa är elevhälsans viktigaste 
samarbetspartner. Eftersom lärare inte har elevhälsa som hela sitt verksamhets-
område på det sätt som övriga professioner kan resultatet från lärarintervjuerna inte 
jämföras med övriga professioners, men har ändå inkluderats för att få ett 
lärarperspektiv på elevhälsa som verksamhet och fenomen. Varje yrkesgrupp gav 
underlag till två fokusgrupper se tabell 1. Samma intervjuguide användes i samtliga 
grupper med ämnesområden som: (a) innebörden av elevhälsa, (b) det specifika 
bidraget från den egna professionen till elevhälsan, och (c) förväntningar på andra 
yrkesgrupper i elevhälsan.  

Målsättningen har varit att i så stor utsträckning som möjligt intervjua 
yrkespersoner från olika delar av landet och olika typer av kommuner. När det gäller 
rektorer, läkare, psykologer och kuratorer har detta lyckats eftersom dessa intervjuer 
gjorts i samband med nationella konferenser eller utbildningar. När det gäller 
skolsköterskor och specialpedagoger har urvalet emellertid varit mer begränsat. 
Inom ramen för projektet har vi därför gjort fler fokusgruppsintervjuer med 
sköterskor och specialpedagoger, som använts för att pröva resultatens trovärdighet.  
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Tabell 1. Deltagare i fokusgrupper 

Grupp Deltagare Ålder År i 
yrket 

Kvinnor Män Tid Geografisk 
spridning 

Läkare  14 40-65 2-29 11 3 Höst 2007- Vår 2008 Region/Nation 

Sköterskor  11 30-65 2-30 11  Höst 2007- Vår 2008 Kommun/Region 

Kurator  12 30-60 1-30 10 2 Höst 2007 Kommun/Nation 

Psykolog  19 35-65 2-40 19  Höst 2007 Nation 

Specialped.  8  40-60 2-9 8  Höst 2007-Höst 2008 Kommuner 

Rektor  9 30-55 1-6 5 4 Vår 2008 Region 

Lärare  9 40-60 2-26 9  Vår 2007-Vår 2008 Region 

 

Analys 

Vi har använt en kvalitativ och induktiv analysmetod (Graneheim & Lundman, 
2003). Tillvägagångssättet påminner såväl om fenomenologi (Giorgi, 2009) som 
Interpretativ Phenomenologisk Analys (IPA) (Smith, J. & Eatough, 2006). Men i 
motsats till IPA som studerar individuella upplevelser är vårt intresse att studera 
gruppföreställningar. Vi har velat undersöka om det finns gemensamma 
gruppföreställningar när det gäller olika yrkeskategorier, men också om det finns 
andra typer av mönster av gemensamma föreställningar som går tvärs över 
yrkesgrupperna. I den här rapporten fokuseras på de föreställningar som är specifika 
för vardera yrkesgruppen. Vi ser gruppföreställningar som utryck för ett interaktivt 
meningsskapande. För att kunna förstå vilka föreställningar som de enskilda 
utsagorna ger uttryck för har vi också tolkat utsagorna. Det praktiska 
tillvägagångssättet, vilket beskrivs nedan har mycket gemensamt med såväl 
fenomenologi som IPA, men kan också helt enkelt begränsas till att benämnas 
kvalitativ innehållsanalys.   

 Läsa materialet för att bekanta sig med det. 

 Separera de meningsbärande enheterna och inte göra dessa så 
kortfattade att föreställningar blir obegripliga. 

 Gå igenom de meningsbärande enheterna och göra en 
sammanfattande innehållsbeskrivning av varje meningsbärande enhet.  

 Beskriva innehållet i de meningsbärande enheterna på en mer reflexiv 
nivå. Detta görs utifrån de beskrivande sammanfattningar vi gjort i 
steg 3.  

 Sammanföra de meningsbärande enheter som utifrån den tidigare 
reflexiva tolkningen hör samman och skapa teman för varje 
yrkeskategori.  

 Utifrån teman från varje yrkeskategori formulera de generella teman 
som finns i hela materialet.  
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 Analysera varje tema utifrån dess ingående meningsbärande enheter 
och skapa underkategorier. 

 Beskriva varje tema utifrån dess underkategorier för varje 
yrkeskategori separat och gemensamt  

 Gå igenom texten igen med fokus på de underkategorier som 
framkommit och lägga till meningsbärande enheter som missats eller 
tidigare tolkats på ett annat sätt 

Processen kan alltså beskrivas som att man först syntetiserar och sedan analyserar, 
dvs. först förenklar för att sedan komplicera förenklingarna.  

Föreställningar om uppdraget och andras förväntningar 

I fokusgrupperna tillfrågades alla yrkeskategorier dels om vad de själva bidrog med 
och dels vad de förväntade sig av andra yrkesgrupper i elevhälsan. I det här avsnittet 
presenteras de olika yrkesgruppernas föreställningar om sina egna och andras 
uppdrag i elevhälsan samt föreställningar om samverkan dem emellan. För varje 
yrkeskategori beskrivs:  

 föreställningar om det egna professionella uppdraget 

 föreställningar om andras förväntningar på detta uppdrag  

 övriga professioners föreställningar om och förväntningar på detta uppdrag 

Därefter diskuteras överensstämmelsen mellan hur en yrkesgrupp ser på sin 
yrkesroll, hur de tror att andra grupper ser på den och hur andra grupper har 
uttryckt att de ser på den. D.v.s. vi får en bild av överensstämmelsen mellan varje 
yrkeskategoris syn på sitt uppdrag, deras föreställningar om andras förväntningar 
samt andras föreställningar om deras uppdrag. Under huvudrubrikerna presenteras 
underrubriker som visat sig betydelsefulla i analysen. Dessa är Uppdragets inriktning 
Professionens mission (vad en profession helst vill göra) Ledning och inflytande samt 
Samarbete. Ytterligare teman som visade sig betydelsefulla när det gällde vissa 
professioner är Sekretess, Tillgänglighet och Direkt eller indirekt arbete och dessa 
kommer att utgöra underrubriker i den mån de är framträdande för respektive 
yrkeskategori. 

Lärare och rektor har andra roller än övrig elevhälsopersonal i elevhälsan, vilket 
påverkar beskrivningen av deras utsagor i denna rapport. För elevhälsopersonalen 
utgör elevhälsa hela deras verksamhetsområde, medan rektor har hela skolan och 
lärare en hel eller flera klasser som sitt verksamhetsområde. Det här avspeglade sig 
också i fokusgrupperna. Organiseringen av elevhälsan regleras inte i den nya 
propositionen och rektors roll i förhållande till elevhälsan varierar starkt. Men elever 
i behov av särskilt stöd är en del av rektors ansvarsområde och rektor har ansvar att 
samråda med elevhälsan om dessa och därför har rektor en viktig och speciell roll 
när det gäller elevhälsa oberoende av organisering och rektor kommer därför att 
presenteras som en profession i elevhälsoteamet. Utsagor från lärare, däremot, 
beskrivs i denna rapport på ett annat sätt. Lärarna talade om elevhälsoteamet som 
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helhet utan att skilja på de olika yrkes-kategorierna och uttalade inte heller farhågor 
om andras förväntningar på lärarnas roll i elevhälsan. Därför görs inte samma 
uppdelning i olika typer av förväntningar som för övriga kategorier. 
Lärarintervjuerna har använts för att ge ett lärarperspektiv på elevhälsan. Fokus i 
rapporten är elevhälsans professioner och förväntningar på dessa och inte 
förväntningar på lärarna. 

LÄRARE 

Uppdragets inriktning 

Lärare diskuterade inte sin egen roll i elevhälsan utan beskrev elevhälsan som ett 
team som existerade utanför deras normala verksamhet. De beskrev också endast i 
undantagsfall olika yrkeskategorier utan uttalade sig mest om elevhälsan som helhet. 
Rapporteringen av lärarnas utsagor begränsas därför till deras uttalanden om 
förväntningar på hela elevhälsan.  

Förväntningar på tillgänglighet 

Lärare var inte alltid medvetna om vilken specifik profession i elevhälsan de träffat, 
utan refererade till ”elevhälsan” eller ”elevvården”, oberoende av vem de träffat. Det 
som upptog lärarna mest var elevhälsans tillgänglighet. De hade mest kontakt med de 
yrkeskategorier som finns på skolan d.v.s. skolsköterskor, rektorer och special–
pedagoger, vilka fick agera ”länkar” till övriga elevhälsan. Allmänt framkom att 
lärare tyckte att elevhälsans uppdrag var diffust och att de inte riktigt visste vad de 
kan förvänta sig. 

Jag håller nog med om att det är väldigt otydligt och jag är inte säker på att dom som 
anställer vet själva egentligen var uppdraget ligger heller. Dom har svårt att skriva en 
tydlig uppdragsbeskrivning (Lärare, ILÄR1). 

Förväntningar på konkret hjälp 

Lärarna uttryckte att de ville ha hjälp åt eleven att komma vidare. De ville ha 
konkreta förslag på åtgärder och inte enbart utredningar. En lärare beskrev att de 
haft många diskussioner med resursteamet om att målet ju inte är att ”ungarna ska 
utredas utan att hjälpa eleverna, hitta medel för att komma vidare”. Lärarna 
uttryckte också att de ville ha konkret hjälp med eleverna, snarare än handledning 
eftersom de menade att när de väl anmält en elev berodde det på att de hade 
uppmärksammat ett problem som de inte kunde göra mer åt själva.  

Man vill ha hjälp med det här barnet och jag vill att någon kommer och tar hand om det, 
hjälper mig med det barnet, det är inte jag, utan snälla, hjälp med barnet! (Lärare, ILÄR3) 
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REKTOR  

Rektorer var den yrkesgrupp som uttryckte mest varierade uppfattningar om sin roll 
i förhållande till elevhälsa. Rektorerna sa inte så mycket om sin egen roll i elevhälsan 
under intervjuerna och uttryckte få föreställningar om andras syn på deras roll, men 
uttryckte istället farhågor och förhoppningar om andras (lärares) föreställningar om 
hela elevhälsoteamet.  

Rektorers föreställningar om sitt uppdrag i elevhälsan 

Uppdragets inriktning 

Två distinkta grupper framträdde när det gällde rektorerna, dels de som självklart 
såg sig som ledare och dels de som beskrev sig som utanför och utan kontroll. 
Rektorer som såg sig som ledare menade att de känner sig trygga med sina team, 
hade ett nära samarbete och uppfattade sig som den som ska ”teama ihop elevhälso-
teamen”. De önskade att elevhälsoteamen ska fungera som sammansvetsade team, 
och att de enskilda yrkesgrupperna ska finnas ute på skolorna.  

Jag känner att vårt team är ganska nära oss. Vi som rektorer är ju väldigt trygga med 
dom eftersom vi träffas ofta och personalen känner nog nästan likadant vid det här laget 
nu i alla fall, på vårat område har det varit stabilt länge (Rektor, IR5). 

Andra rektorer däremot hade en diffus uppfattning om hur samverkan i teamen 
skulle gå till och talade om teamen som något som delvis låg utanför deras kontroll. De 
beskrev att de olika professionerna hade mycket olika uppfattningar om teamens 
funktion och att det inte fanns någon klar linje och att det därför var svårt att få ihop 
teamen.  

Ledning och inflytande 

För rektorerna spelade det stor roll hur teamen styrs om det är lokala eller centrala 
team. Rektorerna upplevde att en bidragande orsak till svårigheter att leda 
elevhälsan var att många olika chefer kan vara inbegripna. Så här uttryckte sig en rektor 
som flyttat från en skola där han tyckte att det fanns ett fungerande elevhälsoteam 
till en annan skola, där de olika yrkeskategorierna hade olika chefer.  

På den här nya skolan så är det oerhört svårt att teama ihop personalen, vilket jag 
försöker precis som den gamla arbetsplatsen. Dom har andra chefer och dom spretar, 
man får inte reda på om dom är borta (Rektor, IIR1). 

En annan orsak som uppgavs till svårigheten att leda elevhälsoteamen var 
rektorernas ovana att leda medarbetare från andra professioner. En rektor frågade sig 
faktiskt vem det är som leder den här verksamheten. Rektorn menade att som rektor 
är man bra på att leda skolverksamhet och kan skolsystemet och klassrums–
situationer, men man klarar inte av de här andra yrkeskategorierna. 

Hur styrs en psykolog? Vem kan gå in och säga att en psykolog borde göra på ett annat 
sätt, använda ett annat metodmaterial? Hur ofta får en chef vara med en kurator i ett 
elevsamtal? Skolsköterskan styrs ju också av, för att inte tala om skolläkaren, alltså det 
här är också professioner som också leds av människor som inte ens är i närheten av 
deras egen profession. Och hur påverkar det?(Rektor, IR3) 
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Sammanfattningsvis fanns två distinkt olika föreställningar om rektors uppdrag i 
elevhälsan, antingen att rektor skulle leda arbetet och var ansvarig för samarbetet i 
teamet eller att rektor stod utanför och att uppdraget var diffust. Svårighet att leda 
kunde bero på organiseringen dvs. att flera chefer var inblandade eller på att 
rektorerna upplevde det svårt att leda andra professioner. 

Rektorers föreställningar om andras förväntningar på rektors uppdrag 

Uppdraget-Snabba insatser 

De få föreställningar som kom fram om hur rektor tror att teamet ser på rektors 
uppdrag i elevhälsan rör lärares förväntningar på rektors insatser när det uppstår 
problem med elever. En rektor gav exempel på en skola där han menade att lärarna 
förväntade sig att han skulle rycka ut så fort det var problem med en elev.  

Så förväntade dom sig att rektorn skulle göra allt, när det handlade om elever, framförallt 
elever som hängde i gardinerna, för att man hade haft en sån historik, där rektor gjorde 
sånt (Rektor, IR3). 

Farhågor om föreställningar om teamets uppdrag 

Rektorer hade däremot farhågor om felaktiga förväntningar på teamet som helhet. 
Det framkom farhågor hos rektorerna att lärare uppfattar att det är enskilda 
elevproblem som elevhälsan främst ska arbeta med och att information inte gått fram 
om att elevhälsan ska vara hälsofrämjande och förebyggande. Rektorerna menade att 
själva strukturen av elevhälsan gjorde att enskilda elevproblem fokuserades istället 
för systemfrågor. En rektor menade att trots att det var så klart att de hade i uppdrag 
att arbeta för elevernas utveckling i skolan så motverkar de själva detta genom att 
bygga upp en pseudo-organisation som pekar ut elever och söker problem. Det gavs 
exempel på en struktur för ärendehantering i många steg där elever blev ”fall” och 
även föll mellan stolarna.  

Jo alltså de här barnen som går genom alla de här skikten i Y-köping och som till slut som 
man så populärt säger faller mellan stolarna, man vet inte längre, vad ska vi 
göra?  (Rektor, IR5)  

Sammanfattningsvis fanns det få uttryckta föreställningar om andras förväntningar på 
rektor, men en farhåga om att lärare hade felaktiga förväntningar på hela teamets 
uppdrag och förväntade sig främst hantering av individuella elevproblem och inte 
hälsofrämjande systemåtgärder.  

Teamets föreställningar om rektors uppdrag 

Ledning 

Kuratorer betonade unisont rektorernas avgörande roll för hur elevhälsan utformas på 
skolan och vilken kultur som utvecklas. 

Det är bra att du säger det, /…/ det är väldigt avgörande hur rektorer tänker kring 
elevhälsa för det är ju nånting som egentligen är så självklart för oss alla (Flera håller med) 
(Kurator IIK4). 
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En allmän förväntan på rektor är att hålla i resurser. Lärare förväntade sig hjälp med 
resurser av olika slag. Även specialpedagoger menade att rektor ska ta ansvar genom 
att hålla i resurser och bestämma budget. Genom att erkänna rektors ekonomiska 
ansvar kan man också acceptera att rektorer har ett avvikande perspektiv från övriga 
elevhälsoteamet. 

Rektor har det här kosta-pengar-perspektivet ganska ofta känner jag ”vad genererar nu 
alla beslut för kostnader” ja. Olika resurser som många ska räcka till (Specialpedagog, 
ISP2). 

 Även läkare framhöll rektors ansvar att hålla i resurser men hade delade meningar 
om detta. Vissa läkare tyckte att det var svårt att ta det medicinska ansvaret när 
rektor beslutade om personalresurser och gav exempel på områden där elevhälso–
teamen utarmats i besparingssyfte. Andra menade att det inte var problematiskt bara 
det blev tydligt att skolläkarna endast kunde visa på behov och att rektor beslutade 
vad som var möjligt att genomföra.   

Såväl lärare som skolsköterskor förväntade sig att rektor tog beslut på 
elevhälsomöten, satte dagordning och beslutade vilka som skulle vara med på 
möten. Lärarna uttryckte att de upplevde det som en trygghet. Skolläkarna uttryckte 
däremot mer negativa förväntningar på rektor när det gällde att ta beslut rörande 
elevhälsa, och ifrågasatte rektors kompetens att utveckla elevhälsan och 
kvalitetssäkra den. 

Det står ju väldigt tydligt i hälso/sjukvårdslagen att verksamhetschefen ska stå för 
kvalitetssäkring och utveckling och så vidare, och det klarar inte en rektor (Läkare, IL). 

Skolsköterskor förväntade sig ett gott samarbete när det gällde rektors funktion som 
länk till övriga i elevhälsan genom att vara den som fyllde i ansökan om hjälp från 
psykolog och kurator.  

Samarbete 

Den typ av samarbete som de flesta förväntade sig av rektor var stöd i sin yrkesroll. 
De ville bli förstådda av rektor. Lärare berättade att rektor inte förstår hur fel det kan 
bli när t.ex. specialpedagoger utan grundexamen som lärare för de lägre åren ska 
handleda lärare i läs- och skrivinlärning. Specialpedagogerna tyckte att det finns 
rektorer som inte förstår vad som är deras uppgift utan tror att de ska undervisa 
enskilda elever. Kuratorer önskade sig stöd från rektor och menade att de inte 
ensamma kan förtydliga och utforma sin roll som kuratorer.  

Vi kan inte bara själva göra det, kanske arbeta mer med ledningen, rektor, organisation, 
skolledning. Vi måste få rollen stärkt från våra chefer annars …(Kurator, IK2) 

Även psykologer framförde att rektor är den som borde hjälpa till när det gäller de 
olika yrkesrollernas kompetenser och att leda och fördela arbetet. 

Men i grund och botten handlar det väl om ledning, alltså hur rektor kan använda sig av 
de här kompetenserna. Och där kan man ju bli väldigt då, som psykolog, ensam eller ja, 
om inte rektor på något vis tänker att ”ja men jag får lyssna på den och lyssna på den” 
och sen så gör någon slags bedömning av de här olika kompetenserna. Det ju ändå alltså 
rektor som beslutar någonstans och har någon arbetsfördelning och någon slags respekt 
och etisk känsla för hur det här teamet ska jobba ihop (Psykolog IPS2). 
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Men det fanns också farhågor att rektor ska lyfta fram och favorisera en annan 
profession (fram för allt specialpedagoger) som en speciell företrädare för elevhälsan. 
Psykologer uttryckte även en förväntan att rektorer ska uppleva psykologerna som 
stöd och efterfråga deras närvaro på elevhälsomöten. Allmänt fanns en farhåga att 
rektor hade en förenklad syn på elevhälsa att det främst handlade om ”mat, motion 
och mobbning”. 

Sammanfattningsvis Få gemensamma sociala representationer framkom när det gällde 
rektorernas föreställning om sin roll eller deras föreställningar om andras 
förväntningar på denna. Rektorerna hade en varierad bild av sin roll som ledare för 
elevhälsoteamen. Somliga såg den som självklar medan andra upplevde den som 
oklar. Rektorerna visade också upp en ganska kluven inställning till vilken typ av 
elevhälsa de skulle driva dvs. om elevhälsan främst ska vara förebyggande och 
indirekt eller om det är enskilda ärenden som ska åtgärdas.  

Övriga yrkeskategorier uttryckte höga förväntningar på rektorer som ledare av 
elevhälsan som håller i resurser, tar beslut, organiserar elevhälsomöten och ger stöd 
åt sin personal samt förstår vilken yrkesspecifik kompetens de olika befattnings-
havarna har. Dessa högt ställda förväntningar motsvaras knappast av rektorernas 
egna uttalanden. Särskilt inte när det gäller förståelse för specifika yrkeskompetenser 
och insatser.  

Enligt läkarna kan inte heller rektorer förväntas nå upp till dessa högt ställda 
krav på ledarskap utan det fanns en gemensam föreställning hos läkare att för att 
leda elevhälsan krävdes en annan typ av kompetens än den som rektorer vanligtvis 
besitter.  

SPECIALPEDAGOG 

Specialpedagogers föreställningar om sitt uppdrag 

Uppdragets inriktning 

Specialpedagogerna menade att deras uppdrag var att framhäva det pedagogiska som 
svar på barns problem och att betona att det är i skolan som problemen måste lösas. 
De specialpedagoger som är anställda i centrala team beskrev sin roll som att de 
främst ska arbeta indirekt med eleverna genom handledning och fortbildning och 
diskussioner med rektorer. Även när de beskrev sitt arbete med att kartlägga elever 
betonade de den organisatoriska nivån och att meningen med deras arbete var att 
tillföra kunskap till skolan särskilt när det gällde läs- och skrivinlärning. 

Då handlar det ju om att hjälpa eleven och utreda, men ja hitta organisatoriska lösningar i 
samtal med rektorer, trycka på det som är viktigt (Specialpedagog, IISP4). 

Handledning med lärare sågs som det främsta medlet att framföra sitt special-
pedagogiska synsätt men specialpedagogerna önskade att lärarna skulle efterfråga 
mer handledning. De menade att det nu inte finns tillräcklig tid till det och de 
beskrev också hur handledningsgrupper de startat runnit ut i sanden.  
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Men man hinner inte prata, det finns inga möjligheter att hinna prata och ha den här 
funktionen som då i viss mån handledande, bollplank, föra in nytt och hjälpa till och 
tolka och så. Det finns inte tid, man springer runt som i ekorrhjul allihop 
(Specialpedagog, IISP1). 

Mission 

Specialpedagogerna uttryckte att de hade en helhetssyn och upplevde sig som 
barnens försvarsadvokater som förde barnens talan. De menade att specialpedagog-
utbildningen hade medfört förståelse för att man måste möta barnet där de står, inte 
utgå från diagnoser utan att hitta positiva lösningar som fungerar. De beskrev 
utförligt hur de ansåg att barn skulle bli bemötta samt hur de såg på lärande. I detta 
utgick de ofta från sitt eget förhållningssätt till barn.  

Som specialpedagog tycker jag alltid att jag för barnens talan,/…/ jag kan jobba i alla fall 
möta ett barn utan att det här barnet har en diagnos för dom kan ha samma problematik 
ändå även fast de inte har den här diagnosen (Specialpedagog, IISP3). 

Genom detta synsätt på barn och lärande vill de också ändra på strukturer i skolan inte 
bara reparera utan utgå från situationen i klassen och stötta där. De beskrev sig som 
lotsar som lotsar lärarna till den information de behöver och som länkar mellan 
lärare och övrig elevhälsopersonal.  

Vårt uppdrag handlar väldigt mycket om att på något sätt se att kunskapen finns att vi 
kan förmedla den kunskap som vi har själva och kan förmedla den till alla som jobbar 
med barnet (Specialpedagog, ISP2).  

Specialpedagogerna önskade ”bana väg för ett nytt sätt att tänka”, d.v.s. förändra 
synsätt”. Genom att lyfta och sätta ord på” menade de att förhållningssätt kunde 
förändras.  

 Jag skulle vilja få andra att bli medvetna om sitt eget förhållningssätt det är det jag skulle 
vilja. Vad kan jag göra för att förändra (Specialpedagog, IISP4) 

Inflytande och ledning  

Specialpedagogerna tyckte dock att de ibland har svårt att få gehör för sitt perspektiv 
bland lärare och elevhälsopersonal.  

Jag säger ofta vad jag tycker och jag kan gå emot och så där men att det är svårt om det 
sitter fyra andra lärare, skolsyster och någon annan. Också tycker dom något annat och 
man lägger problemet på barnet hela tiden. Det känner jag att, när jag pratar med andra 
specialpedagoger så har jag något helt annat gehör hur man ser på problemen 
Specialpedagog, IISP3). 

Det här gjorde att många specialpedagoger kände sig ensamma på skolan och 
upplevde att de hela tiden måste sälja sig och att deras kunskap och erfarenhet inte 
togs till vara.  

Jag brukar tänka ibland att så här är det nog att ha ett eget företag att man måste hela 
tiden sälja in på nåt sätt, tala om att man finns, identifiera vad man kan göra 
(Specialpedagog, ISP3).  

Sammanfattningsvis innebar specialpedagogernas föreställning om sitt uppdrag att de 
skulle tillföra specialpedagogik till skolan genom handledning och annat indirekt 
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arbete och att deras mission var att förändra undervisningens struktur och lärarnas 
förhållningssätt. De upplevde emellertid att det var svårt att få tid till handledning 
samt att det var svårt att finna förståelse för sitt perspektiv, vilket gjorde att de kunde 
känna sig ensamma i sitt arbete. 

Specialpedagogers föreställningar om andras förväntningar på specialpedagogens 
uppdrag 

Uppdraget – motstridiga förväntningar 

Specialpedagogerna upplevde motstridiga förväntningar från både lärare och 
skolledare. Å ena sidan tyckte de att det finns höga och orealistiska förväntningar på 
vad de ska åstadkomma och å andra sidan tyckte de att de blev ifrågasatta. De 
upplevde att lärarna förväntar sig att de har en arsenal av metoder och att åtgärder 
snabbt och på ett nästan magiskt sätt ska få effekt.  

Ibland är det nästan som om vi ska strössla ut lite pulver, ja men lite mirakel att det ska 
hända någonting (Specialpedagog, ISP2). 

En specialpedagog beskrev det som om lärarna trodde att de kom med ”fullfjädrad 
teknik” och att det för lärarna bara skulle vara att ”öppna presenterna”. Men de 
uttryckte också att det fanns positiva förväntningar på deras arbetssätt främst från 
rektorer, som bl.a. värderade specialpedagogernas pedagogiska kartläggningar av 
elever, så att utredningar inte behövde skickas vidare.  

Direkt/indirekt arbete 

Specialpedagogerna var rädda för att bli ifrågasatta av lärare och rektorer som inte 
visste hur deras uppdrag såg ut och därför förväntade sig direkt arbete med enskilda 
elever i matematik eller läs- och skrivinlärning. De upplevde att lärare ville bli 
avlastade i klassrummet och önskade två händer till och därför förväntade sig att de 
skulle ta ut barnen ur klassrummet och arbeta enskilt istället för att ”sitta och prata” 
och diskutera förhållningssätt. Detta gjorde att specialpedagogerna hyste farhågor 
om att lärarna hellre väljer en speciallärare än en specialpedagog och att även 
speciallärare hade den föreställningen.  

Samarbete-konkurrens 

Det framkom också samarbete med speciallärare t.ex. handledning runt läs- och 
skrivinlärning. Den främsta orsaken till de motstridiga förväntningarna trodde 
specialpedagogerna var att de var så nya på skolan att andra inte visste vad de 
kunde förvänta sig.  

Det är nytt så man vet fortfarande inte riktigt, ja vad är det vi ska göra, vad gör vi bäst, 
hur gör vi bäst, vilken status ska vi ha? Jag tror inte alla på skolan ens vet vilka som är 
specialpedagoger (Specialpedagog, IISP5). 

En annan orsak som de angav till de motstridiga förväntningarna var att andra 
yrkeskategorier skulle kunna känna sig hotade av att de kom och tog deras 
arbetsuppgifter. Detta kan gälla skolsköterskan och psykologen men fram för allt 
lärare och speciallärare. 
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I ett inledningsskede var det många som tyckte att ”här kommer ni specialpedagoger” så 
vi blev flera i den gruppen och tar mark och ”tar mitt jobb” (Specialpedagog, ISP1). 

Sammanfattningsvis hyste specialpedagogerna farhågor om att framför allt lärare och 
rektorer inte förstod att deras uppdrag främst skulle vara förebyggande och indirekt 
utan hade höga förväntningar på dem att på ett magiskt sätt förändra enskilda 
elever. De trodde att missuppfattningar främst berodde på att de var nya i skolan och 
att andra professioner kunde uppleva dem som hotande. 

Teamets föreställningar om specialpedagogens uppdrag 

Uppdragets inriktning 

De flesta yrkeskategorier förväntade sig att specialpedagogerna främst ska arbeta 
inom det pedagogiska området, men det finns också de som tyckte att 
specialpedagogerna tog ett bredare perspektiv och arbetade psykosocialt. Det gavs 
många exempel på att specialpedagogerna verkligen betonar det pedagogiska och att 
detta uppfattades som positivt av övriga yrkesgrupper.  

Den, personen på min skola [specialpedagogen] hon strider ju för de pedagogiska 
frågorna och lösningarna men i samarbete med oss andra (Kurator, IIK4). 

Det fanns motstridiga förväntningar på specialpedagogernas uppdrag. Lärarna 
menade att det finns en otydlighet i specialpedagogens uppdrag och särskilt svårt är 
det att skilja specialpedagog från speciallärare.  

Rollen som specialpedagog är den allra svåraste för det är så otydligt vad 
specialpedagogen förväntas syssla med och många blandar fortfarande ihop rollen med 
speciallärare (Lärare, ILär2). 

Lärarna upplevde också en otydlighet när det gällde specialpedagogernas 
kompetens eftersom de menade att den varierade beroende på vilken grundutbildning de 
har, men att rektorerna inte alltid var medvetna om eller förstod vilken skillnad detta 
gör.  

Säger man specialpedagog till rektorer ute i kommunerna så säger dom: ” ängel som 
kommer och räddar oss”. Det är ett slags förlösande i detta att vara specialpedagog. Men 
då kan det vara en specialpedagog som är fritidspedagog i grund och botten och så ska 
man sitta och handleda en lärare, en lågstadielärare som har läs-och skrivinlärnings-
metodiken. Och det förstår inte rektorer som inte har läst det själva (Lärare, ILÄR1). 

Även om handledning diskuterades mycket i fokusgrupperna och beskrevs som ett 
arbetssätt som förväntades av specialpedagogerna gavs många exempel på konkret 
samverkan runt enskilda barn. Rektorer beskrev specialpedagoger som att de 
fokuserade på det konkreta arbetet i klassen och var inriktade på specifika metoder.  

Indirekt/direkt arbete 
De motstridiga förväntningarna gällde främst om specialpedagogerna förväntades 
arbeta direkt eller indirekt. Både rektorer och lärare uttryckte att specialpedagoger 
främst arbetade indirekt med eleverna d.v.s. med handledning till lärare. Men medan 
rektorer uttalade sig positivt om rollen som handledare och utmanare av lärares 
arbetssätt fanns det från lärare ett ifrågasättande av det handledande arbetssättet. 
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Rektorer upplevde ett dilemma mellan att försvara specialpedagogens roll som 
handledare och det tryck som kom från lärarna att specialpedagogerna skulle arbeta 
direkt med barnen. 

Men, det är specialpedagogens roll kan jag känna för en del tycker ja, min 
specialpedagog jobbar bara handledande, men där kan jag ju känna ett stort tryck från 
personalen, bitvis i alla fall, att jobba mer direkt med barnen (Rektor, IIR3). 

Lärarna uttryckte klart att de ville bli avlastade genom att specialpedagogen 
arbetade konkret med barnet ifråga. De menade att de hade så litet tid med varje 
enskilt barn att det verkligen behövdes ytterligare en person.  

Men dom flesta vill väl ändå ha nån nära knuten till sig man vill inte ha handledning 
själv utan man vill ha hjälp med det här barnet och jag vill att någon kommer och tar 
hand om det (Lärare, ILÄR3).  

Psykologerna menade att en orsak till svårigheterna när det gäller handledning 
kunde vara att specialpedagogerna är så förankrade på den lokala skolan att de har 
svårt att ifrågasätta lärarrollen, men att det fanns större möjlighet för dem som sitter 
centralt och därmed har ett utifrånperspektiv att ha en handledande roll. Psykologer 
förväntade sig också att specialpedagoger skulle anlita dem som konsulter om de 
körde fast när de hade handledning med arbetslag. 

För dom [specialpedagogerna] satt mycket mer än vi andra personalgrupper förankrade 
på sina skolor med sina dagliga arbetsuppgifter, med sina elever, med rektorerna som 
ställde krav. Så dom hade mycket svårare att delta det tyckte jag (Psykolog, IIPS3). 

Samarbete/konkurrens 

Det fanns många berättelser om positiv samverkan mellan specialpedagoger och 
lärare, där specialpedagogen upplevdes som en positiv aktör i skolvardagen. Det 
gavs överhuvudtaget många exempel från de flesta yrkeskategorier på ett intensivt 
och uppskattat samarbete med specialpedagoger. Det gällde såväl lärare som 
kuratorer, läkare och sköterskor, även om vissa sköterskor hade oklara 
förväntningar.  

Jag har ett väldigt bra förhållande till min specialpedagog. Hon är den aktiva, riktigt 
aktiv som pedagog och ser mycket. Hon har ett brinnande intresse för den sociala biten 
inte bara läs- och skriv och så (Lärare, ILÄR4). 

Det var rena drömmen att ha en specialpedagog knuten till elevhälsan på min nuvarande 
arbetsplats. (Kurator, IK5) 

Så när jag satt med den neuropsykiatriska utredningen, det var ju helt suveränt, ihop 
med specialpedagogerna. Att man får en helhetsbild av ett barn (Läkare, IILÄK7). 

Även psykologer beskrev mycket samarbete med specialpedagoger och även initial 
konkurrens som de upplevde att de hade kommit tillrätta med när de hade förstått 
specialpedagogernas upplägg. Specialpedagoger och psykologer har ofta arbets-
uppgifter som ligger nära varandra, som t.ex. föräldrasamtal, samtal med elever, 
föräldrautbildningar och klassrumsobservationer och handledning. Men 
psykologerna menade att det finns så mycket arbete att göra så att det finns arbete åt 
alla och det underlättar om ”man inte slåss om jobben”. De berättade hur de 
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tillsammans hade kommit fram till lösningar. När det gällde handledning i förskolan 
kunde psykologen komma in vid mer komplicerade fall, efter en utredning eller 
samtal kunde psykologen lämna över så att specialpedagogen kunde implementera i 
verksamheten och föra vidare kunskap till arbetslagen.  

Jag använder mig utav specialpedagogerna. Jag tänker på att vid begränsad tid så måste 
jag liksom hitta denna kanal, annars är det mycket av den kunskapen som jag har som 
liksom går förlorad (Psykolog, IPS3). 

Ledning och inflytande 

För rektorerna kunde specialpedagoger utgöra en nyckelroll på skolan när det gällde 
elevhälsan och de blev mycket viktiga samarbetspartners för rektor. Special-
pedagogen är ute i skolan och kan ge information till rektor om vad som händer. 

Det är jätteviktigt för mig som rektor, som inte alls har samma möjligheter att vara ute i 
verksamheten. Så den [specialpedagogen] anser jag är nyckelpersonen i min organisation 
då (Rektor, IR4).  

En rektor menade att specialpedagogen t.o.m. kan ersätta rektor i elevhälsoteamet. 

Hon och jag teamar lite ihop så där så att vi växeldrar lite, så att det, det känns som att 
jag behövs, men inte liksom att det skulle krackelera om inte jag var där (Rektor, IIR3). 

Att specialpedagogen får en ledarroll i elevhälsan kan emellertid upplevas hotande 
av de andra i elevhälsan och upplevas som att det pedagogiska får för stort 
inflytande, vilket diskuterades bland kuratorerna. 

Där känner jag en viss rädsla faktiskt, utifrån den rektor jag hade då som lyfte fram 
specialpedagogen väldigt mycket som någon slags företrädare för elevhälsa (Kurator, 
IK2). 

Sammanfattningsvis kan man säga att det finns en otydlighet i specialpedagogrollen 
som gör att det finns många motstridiga förväntningar på specialpedagogerna. 
Specialpedagogerna är också den yrkesgrupp som de flesta andra yrkeskategorier 
beskrev att de har samarbete med och därmed också förväntningar på. Special-
pedagogernas egna farhågor om lärares och teamets förväntningar på dem stämmer 
rätt väl med de förväntningar som lärare och team uttryckte. De dilemman som kom 
fram är att specialpedagogerna vill förändra synsätt och strukturer i skolan genom 
indirekt arbetet. Lärarna ifrågasätter detta och vill ha hjälp med konkret förändring 
av enskilda barn genom att specialpedagogerna arbetar direkt med barnen. De 
ifrågasätter handledning speciellt om de upplever att specialpedagogen har mindre 
grundkompetens än de själva har. Rektorer vill att specialpedagogerna både ska 
utmana lärares förhållningssätt och arbeta med konkreta metoder i klassrummet 
samtidigt som de vill att lärarna ska vara nöjda med specialpedagogernas insatser. 
Vissa rektorer tycks också betrakta specialpedagogen som den som informerar dem 
om vad som pågår i skolan och som t.o.m. kan ersätta dem i elevhälsoarbetet. 
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PSYKOLOG 

Psykologers föreställningar om sitt uppdrag 

Uppdragets inriktning 

Psykologernas framhöll att deras område är psykologi och att de har specifik kunskap 
i utvecklingspsykologi, gruppsykologi och organisationspsykologi. Men de menade 
också att det viktiga är att det finns en kompetens att använda denna kunskap. ”Det 
är inte att vara lärare i psykologi utan att ha processkunnande”. Därmed framhöll 
psykologerna också att det som är specifikt för dem är att skapa relationer och få 
människor att samarbeta, ”att bygga broar och buffra” så att folk kan mötas. De 
menade att de tillförde skolan kompletterande psykologisk kompetens genom arbete 
på tre nivåer, individ, grupp och organisation. Även om de uppehöll sig mycket vid 
det organisatoriska upplevde de att de individuella ärenden och utredningar tar stor 
del av arbetstiden. Det gällde att få en balans mellan att arbeta generellt 
förebyggande/ hälsofrämjande och att arbeta med individuella fall eftersom ”här-
och-nu eleven” alltid kommer att finnas men att det gäller att minimera det akuta.  

Direkt/indirekt arbete 

Arbetet med individuella ärenden, upplevdes som nödvändigt för att behålla 
förankringen i skolans vardag.  

Om vi inte hade de [enskilda ärenden] då skulle vi bli dåliga på att tänka organisatoriskt. 
Då skulle vi kanske lätta för mycket från deras verklighet, så tänker jag (Psykolog, IPS9).  

Men arbetet med enskilda elever var inte i första hand för att sätta diagnos på barnet 
utan för att undanröja hinder för barnens utvecklande och lärande utifrån skolans 
uppdrag.  

Vare sig de får diagnoser eller inte så tycker jag, så ska man se till, hjälpa dom så att säga, 
att undanröja hinder. Och annars får föräldrar söka om de känner sig oroade för hur 
barnen har, så får de söka (Psykolog, IPS8).  

Därmed menade psykologerna att deras viktigaste uppgift var att stödja lärare och 
komplettera deras kunnande eftersom det betydde så mycket för eleverna att de 
hade lärare som inte var sänkta utan tyckte om att gå till skolan.  

Det viktigaste är ju tycker jag ändå, att stödja läraren, lärarens möjligheter. Att jobba med 
lärarens frågeställningar så att läraren får möjlighet att möta, se eleven (Psykolog, IIPS9). 

Psykologerna menade också att de kan utgå från ett enskilt fall och göra det mer 
generellt genom att de har en särskild kompetens att lyfta diskussionen från 
individnivå till gruppnivå och därmed verka förebyggande.  

Vi har ju en, till skillnad från de andra yrkesgrupperna och även lärarna, en helt annan 
utbildning i grupp- och organisationsteori, det tycker jag är det absolut viktigaste 
redskapet vi har att hjälpa lärarna, för de har inte tillräckligt, trots att de ska jobba med 
grupper hela tiden (Psykolog, IIPS2). 
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I och med att psykologerna rör sig mellan så många olika skolor framhöll de också 
att de kunde jämföra och bära kunskap om metoder och arbetssätt mellan skolor och 
därför bidra på en generell nivå. 

Mission 

Psykologerna framhöll att de i högre utsträckning ville arbeta på grupp- och 
organisationsnivå med förebyggande arbete. De har en gemensam föreställning om 
att psykologrollen innebär en bredd där det speciella är att anpassa sig efter 
situationen och vara beredd att arbeta på många olika nivåer, både med 
punktinsatser och mer långsiktiga förebyggande och hälsofrämjande insatser. En 
psykolog, exemplifierade psykologernas insats med att det är ett arbete på tre nivåer, 
som oftast innebär mycket arbete med enskilda elever, några lärarkonsultationer och 
mycket litet förebyggande arbete. Nu hade hon sagt till rektorerna att hon vill vända 
på den triangeln! 

Traditionellt har, basen varit att göra sånt som bara riktar sig till några, alltså individuella 
kontakter, och sen då till många där har vi lite konsultation, och sen det här till alla med 
policy, det har ju blivit en liten del. Och då har jag sagt, att nu vänder jag på triangeln och 
vill göra tvärtom (Psykolog, IIPS4). 

Sammanfattningsvis framhöll psykologerna psykologiskt arbete på individ, grupp och 
organisationsplan som det huvudsakliga innehållet i sitt arbete. De vill tillföra 
psykologisk kunskap till skolan framför allt genom konsultation och stöd till lärare. 
De vill i högre grad än nu arbeta med grupp och organisation i skolan.   

Psykologers föreställningar om andras förväntningar på psykologens uppdrag 

Uppdragets inriktning 

Farhågor om förväntningar på psykologens uppdrag rörde frågan om direkt/ indirekt 
arbete. Det psykologer mest uppehöll sig vid var att de upplevde ett tryck på 
individuella psykologutredningar. Somliga menade att trycket är så stort att de ständigt 
får försvara sig för varför de inte gör utredningar istället för att beskriva vad de kan 
bidra med som t.ex. psykologisk konsultation. Trycket på individuella utredningar 
upplevdes särskilt komma från skolsköterskor, som arbetar på föräldrars uppdrag 
och förmedlar att föräldrarna vill ha utredningar.  

Då försöker dom ju trycka på att, ”ja men Kalles mamma vill att vi ska ha den här 
utredning, det behövs” (Psykolog, IPS8). 

Det visade sig emellertid att psykologer som hade gjort utvärderingar och frågat 
övrig personal eller rektorer fått en annan bild av förväntningarna. En enkät visade 
att personalen främst förväntade sig handledning från psykologerna. En psykolog 
berättade att rektorer i hennes område främst ville att hon skulle delta i 
elevhälsoteamet, därefter kom konsultation till lärarna. Ytterligare en psykolog 
formulerade förväntningarna från rektorerna på följande sätt: 

När rektorer formulerar vad dom vill ha så är det stöd för sin personal i första hand, stöd 
för sig själva och ja, först på tredje plats såhär kommer väl då utredningar och det 
enskilda då. Så är det nog att man upplever att psykologen har sin givna roll i att stödja 
personalen i sitt arbete med barnen (Psykolog, IIPS2). 
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Däremot upplevde psykologerna inte att det finns förväntningar på att de ska 
använda gruppsykologi och organisationspsykologi och att det därför blev svårare att 
genomföra sådana åtgärder än individuella åtgärder som många förväntar sig av 
dem.  

Tillgänglighet 

Från rektorer upplevde psykologerna att det finns förväntningar att de ska vara på 
skolan och delta i elevhälsomöten. Psykologerna hade olika åsikter om nyttan av detta. 
Den diskussion som uppstod handlade om å ena sidan psykologer som tycker att det 
är slöseri med tid att sitta med på möten eftersom det ändå inte gör någon skillnader 
för de enskilda eleverna och å andra sidan de som tyckte att det är ett sätt att bidra 
med psykologisk kunskap och bidra till att övriga får ett reflektionsutrymme. En 
psykolog menade att teammöten på skolan gav en möjlighet att verkligen lyfta upp 
det hälsofrämjande och förebyggande arbetet.  

Reflektion och samhörighet det tror jag även våra uppdragsgivare behöver. Någon slags 
ritual eller rutin eller nå’nting sånt. Och när jag tänker på det, då tycker jag att det blir 
ganska meningsfullt för mig också. Okej jag ställer upp på det här, och det kan lätta 
väldigt mycket när man kan bjuda på det. Och det tycker jag är en psykologisk 
kunskap./…/. Så att det är vårt jobb att lyfta det här. Vilka projekt pågår i skolan inom 
det hälsofrämjande, vad kan vi göra där. Finns det något av de här barnen som vi kan gå 
tillbaka och titta – men hur gör vi nu för att det här inte händer något annat barn 
(Psykolog, IIPS5). 

Andra psykologer upplevde en förväntan från övriga under teammöten att de skulle 
prata med de barn som var aktuella, utan att det fanns något klart syfte med sådana 
samtal. De kände sig inpressade i ett hörn utan möjlighet att själva definiera sina 
arbetsuppgifter. 

Medan specialpedagoger, kuratorer och sköterskor sitter och säger ”prata med barnen” 
det är vad psykologer ska göra. Och det är väl, det som är jobbigt när man kommer till 
teamet och det finns ett tryck och man förs in i ett hörn (Psykolog,IIPs3). 

Sammanfattningsvis hade psykologerna farhågor om ett alltför högt tryck på 
individuella psykologutredningar framför allt från skolsköterskor, medan de 
psykologer som gjort utvärderingar eller samtalat med rektorer om detta hade en 
uppfattning om att det var främst stöd till lärare som förväntades av dem. 
Psykologerna trodde inte att andra förväntade sig av dem att de skulle arbeta med 
grupp- och organisationspsykologi. De upplevde också ett tryck på att vara med på 
elevhälsoteamsmöten, där de riskerade att inte kunna säga nej till ärenden som de 
upplevde otydliga och motsägelsefulla. Men det diskuterades också att just 
elevhälsoteamsmöten kunde vara en arena för det hälsofrämjande arbetet. 

Teamets föreställningar om psykologens uppdrag 

Uppdragets inriktning 

Det framkom osäkerhet om vad man egentligen kan förvänta sig av en psykolog från 
lärare, rektorer och sköterskor. Rektorer beskrev hur olika psykologer betonade olika 
typer av arbetsuppgifter, där vissa psykologer upplevdes som tydliga och fanns med 



 21

på skolan i barn och föräldrasamtal medan andra upplevdes som mer diffusa. 
Lärarna hade otydliga förväntningar och undrade: ”Vad gör en psykolog egentligen 
som jobbar på skolan?” Lärare menade att det fanns motstridiga förväntningar på 
psykologen från ledningshåll.  

Så det är säkert inte så lätt position att sitta i resursteamet heller. Jag tror det är jättesvårt, 
klämd position alltså som han [psykologen]sitter i. Jag tror inte det är så där avundsvärt 
(Lärare, ILÄR2). 

Läkare, kuratorer och specialpedagoger uttalade en betydlig klarare uppfattning om 
vad de förväntar sig av psykologer. En allmän uppfattning om psykologer är att de 
är expertinriktade och auktoriserade att utföra test. De kan mer om utvecklings-
psykologi än andra yrkesgrupper och är duktiga på barn med särskilda svårigheter 
som t.ex. neuropsykiatrisk problematik.  

Till exempel barn med neuropsykiatrisk problematik det kan ju inte vi alls så mycket, vi kan 
ju en del men vi behöver ta hjälp av psykologerna och andra vad det gäller det 
(Specialpedagog, ISP2). 

Direkt/indirekt arbete 

Det fanns förväntningar att psykologer både arbetade med direkt elevarbete och 
indirekt arbete genom konsultation och handledning till lärare, men det varierade i 
vilken utsträckning de förväntade sig den ena eller andra typen av arbete. På grund 
av att psykologen upplevs som expert och har mindre tid på varje skola än övriga 
menade en läkare att det med nödvändighet blir problem snarare än hälsofrämjande 
arbete som psykologer förväntas hantera.  

Psykologerna ofta har så pass lite tid så att det dom sysslar mycket med/…/det blir ju 
det sjuka hur man nu vänder och vrider på det (Läkare, ILÄK6).   

Det finns en diskussion och ett ifrågasättande även från andra yrkesgrupper när det 
gäller att psykologiska utredningar dominerar psykologens arbetsuppgifter. En rektor 
menade att det finns bättre sätt att tillvarata psykologernas resurser än att beställa 
psykologutredningar.  

De ska inte fokusera sig bara på att göra utredningar, /…/utan nu behöver vi komma ut 
med psykologerna, och ta tillvara på deras dyra resurser som dom är egentligen (Rektor, 
IR1). 

Skolsköterskor i en kommun där många neuropsykiatriska utredningar utförs 
ifrågasatte också mängden av utredningar och även bland lärare gavs exempel på en 
medvetenhet om att psykologutredningar tog mycket tid från annat psykologarbete.   

Dom här WISC-testen, begåvningstesten, tar en hel dag för honom. Det tar också tid från 
när han vill sitta och samtala med barnen, de barn som mår dåligt (Lärare, ILÄR2). 

Flera yrkesgrupper hade samma förväntan på psykologen som läraren i ovanstående 
citat, d.v.s. att psykologerna ska ”sitta och prata med barn som mår dåligt”, men det 
fanns också klara förväntningar på indirekt arbete. En skolläkare trodde att det var 
unikt i just deras stad att psykologen arbetade konsultativt i så hög utsträckning 
medan en rektor menade att psykologen till 80-90% arbetade konsultativt. 
Skolsköterskor beskrev psykologers handledning av pedagoger som exempel på ett 
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förebyggande arbete. Förväntan på psykologhandledning även till andra 
yrkesgrupper som specialpedagoger och elevassistenter uttalades också. 

Någon gång i månaden som vi träffas och har grupphandledning. Och det är väldigt 
värdefullt det också. För man får mycket (Specialpedagog, ISP2).  

Tillgänglighet 

En anledning till diffusa förväntningarna på psykologen från lärare, skolsköterskor 
och rektorer beskrevs bero på bristande tillgänglighet. Man såg inte psykologen som en 
del av skolans vardagsarbete utan upplevde att det kunde ta lång tid att få kontakt 
med psykologen och att vägen dit var krånglig.  

Just det här att man får gå så väldigt långt innan det egentligen händer nånting. Vi var 
alltså tvungna att alltid anmäla via vår rektor att nu har vi ett ärende på gång. Då skulle 
rektorn sammankalla till en elevvårdskonferens när den här psykologen kunde, som var 
varannan vecka på en skola och varannan vecka på nästa skola. Det kunde alltså dröja 
två veckor innan man hade elevvårdskonferens eller kanske ännu längre tid för att det 
var många ärenden som var på gång. Man la det på kö helt enkelt (Lärare, ILÄR2). 

Eftersom en psykolog har många skolor har lärare, rektorer och skolsköterskor inte 
så mycket erfarenhet av att arbeta med psykologer ”de tillhör inte vardagen”.  

En psykolog på tre - fyra skolor kan man räkna också, men kuratorer har vi ju tre på dom 
skolorna så att det är ju praktiskt, så har dom ju mer tid (Skolsköterska, SS6). 

Rektorer menade att de kallar på skolpsykologen när det är någon speciell 
omständighet, vilket gör att det inte blir så ofta. Upplevelse av bristande 
tillgänglighet kan också bero på att det inte finns en psykolog knuten till skolan utan 
tjänsten köps in när rektor tycker att det finns behov av det.  

Nej vi har en som kommer utifrån, eller vi har olika slags psykologer beroende på 
problem eller så där, som vi köper in tjänster. Vi har inte haft det så många gånger 
(Rektor, IIRK). 

En annan anledning till att psykologen upplevs som frånvarande är en uppdelning 
mellan kuratorer och psykologer så att kuratorerna riktar in sig på de högre åldrarna 
i grundskolan och psykologerna på de lägre. Det betyder att de som främst arbetar 
med elever i de senare åren sällan ser till en psykolog. 

Samarbete/konkurrens 

Kuratorer önskade mer samarbete med psykologer, som de upplevde som en 
själsfrände som också kunde ”lyfta problem”.  De saknade samarbetet eftersom det 
antingen inte fanns någon psykolog eller psykologen upplevdes enbart som 
”utredningspsykolog”.  Samarbetet begränsades då till att kuratorn lyfter frågan om 
psykolog utredning. Vissa läkare uppgav att de aldrig samarbetade med psykologer 
medan andra hade nära samarbete. Sköterskorna vill ha en enkel väg till samarbete 
med psykologen, helst bara lyfta luren och ringa eller sammankalla ett litet möte vid 
behov.   

Jag skulle tycka att det va trevligt om det var enklare, om det inte var krångliga 
procedurer och ordna möten (Skolsköterska, ISS2). 
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Inflytande och ledning 

Vissa specialpedagogerna uttryckte att de inte upplevde samarbetet med psykologen 
som jämställt. De tyckte att psykologerna är bra att diskutera med, men skulle vilja ha 
ett mer jämställt förhållande, där även psykologer lär sig av specialpedagogerna. 

Psykologen, där blir det liksom bara från psykologen ner. Det blir inte så mycket från oss 
mot psykologen. Psykologen är mer, att han gör utredningar och informerar oss och sen 
kan vi sitta och diskutera (Specialpedagog IISP2). 

De specialpedagoger som har erfarenhet av att arbeta tillsammans med psykologer i 
ärenden framhöll det som ett bra arbetssätt och menade att när de tangerade 
varandra var det bättre att arbeta tillsammans än ”köra separat”. Det fanns även en 
allmän föreställning hos lärare och specialpedagoger om hierarkier och skilda 
statusförhållanden i teamen, där psykologerna betraktades som en grupp med hög 
status.  

Nosar man lite grann under ytan där så kan man ju märka himla hierarkier i det där 
teamet också och det är väl sånt som är traditionella hierarkier så alltså är man 
medicinare så ligger man högst på listan, sen har du psykologer och sen ja så kommer 
kurator skulle jag kunna tänka mig, logopeden ligger väldigt bra till (Lärare, ILÄR1). 

Specialpedagogerna talade också om psykologernas status och menade att detta kom 
sig av att psykologerna kan något annat än lärarna på ett annat sätt än vad som 
gäller för specialpedagogerna.  

Så är ju psykologen en person som har status och som kan någonting som läraren inte 
kan. Vi är ju inne och rör oss i jaktmarker där det liksom ”det där kan ju jag med liksom” 
och ”vad tror du att du kan som inte jag kan”(Specialpedagog, ISP3). 

Sammanfattningsvis ville psykologer i högre utsträckning än i dag arbeta med grupp- 
och organisatoriska frågor. De ville vända på pyramiden och i viss utsträckning 
arbeta direkt med enskilda elever, i lite högre utsträckning med konsultation till 
lärare och i ännu högre utsträckning med generella hälsofrämjande åtgärder. Deras 
farhågor var emellertid att rektorer och lärare förväntar sig av dem att de främst ska 
utföra enskilda psykologutredningar. Detta stämde inte med de utvärderingar eller 
samtal med rektorer som de haft. Det stämde inte heller överens med förvänt-
ningarna som kom fram från övriga teamet. Övriga yrkeskategorier hade en 
föreställning om att psykologer utför enskilda utredningar, men detta 
problematiserades och flera yrkesgrupper uttryckte att de inte tyckte att dessa ska få 
dominera över andra uppgifter. Många yrkesgrupper ville samverka med 
psykologerna men tyckte att de är svårtillgängliga dels p.g.a. att de har så många 
olika skolor dels p.g.a. att det är ett krångligt anmälningsförfarande som måste äga 
rum innan de kan träffa en psykolog. Psykologerna kallade ofta sitt stöd till lärare för 
konsultation istället för handledning och betonade därmed att de har en 
kompletterande kompetens. Lärare och teamet i övrigt benämnde oftast 
psykologernas stöd till och samtal med lärare som handledning. Psykologerna själva 
ville arbeta hälsofrämjande förebyggande och i ett jämställt förhållande till lärare 
men uppfattades i hög utsträckning som experter med relativt hög status som endast 
kallas när problem uppstått. 
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KURATORER 

Kuratorers föreställningar om det egna uppdraget 

Uppdraget 

Kuratorerna uttryckte att de är experter på socialt arbete och har psykosocial 
kompetens. De upplevde att de ska tillföra skolan psykosocial kompetens.  

Det uppdrag vi har det är det här psykosocial kompetens att tillföra den i gruppen, vara 
tydlig med den utifrån barns utvecklingsförmåga (Kurator, IK3).  

Kuratorerna är den enda yrkesgrupp som har juridisk kompetens och de framhöll en 
speciell kompetens i att reda ut olika svåra situationer. De beskrev sig som strateger 
som skapade sig en bild av läget och förde samtal på olika nivåer i organisationer 
och drev frågor framåt. De uttryckte det som att de var ”duktiga på att driva saker” 
och ”fena på samtal på olika nivåer”. Det strategiska arbetet kunde gälla enskilda 
elever, klasser eller organisationsnivå. Men det kunde också handla om att hitta ett 
sätt att få kommunikation mellan skolan och föräldrar att fungera.  

Mission 

Kuratorerna betonade framför allt helhetstänkandet som sin unika kompetens och som 
sin speciella styrka. 

Ett viktigt bidrag är helhetstänkandet kring eleven, ingen annan yrkesgrupp som har det 
så självklart i sig som vi har, där vi har vår styrka i skolan att vi skall stå för 
helhetstänkandet vi vill ju tänka helt, vill knyta ihop HELA HELA  tiden (Kurator, IK2). 

Kuratorer upplevde att de tänker ”bredare” än andra och har kunskap om olika 
instanser som BUP, Socialtjänsten och habilitering etc. De blir därför ”spindeln i 
nätet” som har kontakt med andra myndigheter när det gäller elever med olika typer 
av svårigheter. De ville också knyta ihop de olika nivåerna och även inkludera 
samhällsperspektivet. 

Att vara spindeln i nätet, vi har mer kontakt, vi vet liksom mer om också vad som finns 
runtom tror jag (Kurator IIK6). 

Både på nivå, grupp och samhällsperspektiv är ju så viktiga att få ihop (Kurator IIK6). 

Ledning och inflytande 

Kuratorerna upplevde att de kunde få gehör på ledningsnivå och framhöll även sin 
handledande roll gentemot såväl lärare som ledning. De menade att de på det sättet 
kunde bidra med sin psykosociala kompetens. 

Vi har en väldigt handledande roll och det gäller ju både mot ledningen och mot lärarna 
som är väldigt spännande också. Så att jag tycker att vi har ju en rolig roll för att vi blir ju 
tillfrågade och man använder vår kunskap (Kurator, IIK5). 

Kuratorer framhöll också arbetet på organisationsnivå som viktigt och tyckte att de 
som yrkesgrupp hade större förutsättningar att arbeta med organisationsfrågor än 
andra yrkesgrupper. 
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När jag tänker på det, känner jag mer att det handlar om ett arbete på 
organisationsnivå,  där jag tycker att vi har bättre förutsättningar kanske  genom vår 
utbildning än en del  andra inom elevhälsan och där jag känner att vårt, skolkuratorernas 
engagemang i de här frågorna är väldigt stort, att arbeta förebyggande och arbeta på 
grupp- och organisationsnivå, inte bara med elever utan med personalen Kurator, IK4). 

Sammanfattningsvis betonade kuratorerna att det psykosociala var deras område och 
framhöll sin helhetssyn, kunskap om samhället och att de fungerar som spindeln i 
nätet i förhållande till institutioner utanför skolan. Samtal på alla olika nivåer och att 
reda ut svåra problem såg de som sin specifika yrkeskompetens. Handledande såväl 
gentemot lärare som ledning såg de också som en viktig uppgift. 

Kuratorers föreställningar om andras förväntningar på kurators uppdrag 

Uppdraget 

I kuratorsintervjuerna fanns det mycket litet som kodats som upplevda 
förväntningar från andra. I den ena gruppen kuratorer fanns inga uttalanden kodade 
som förväntningar och i den andra endast två sidor. De talade om att de har 
förväntningar på sig att göra saker snabbt och att de därför får som funktion att lugna 
ner och bromsa. 

Det är bara akut om det innefattar brandkår, polis eller ambulans. Och det tänker jag på 
ibland för det är också en sån grej jag blev förvånad över när jag började jobba på skolan 
att det är ju (slår ihop händerna) väldigt mycket som ska hända nu och det tror jag faktiskt 
att vi också bidrar mycket med att sitta still (Kurator IIK3). 

Kuratorerna upplevde att andra har en diffus uppfattning om vad kuratorer gör, men 
det lägger också detta på sig själva och menade att de måste profilera sig bättre. De 
var osäkra över hur de ska definiera såväl psykosocial som social kompetens. Men de 
menade att de inte kan sitta och vänta på att andra ska tala om vad en kurator ska 
göra utan man måste definiera det själv. 

Samarbete och konkurrens 

Förväntningarna upplevdes inte bara som diffusa utan också som att det som 
kuratorer gör lika väl kan göras av någon annan som i utdraget här nedan där en 
kurator berättade att en rektor uttryckligen sagt att alla måste göra kuratorsuppgifter.  

Jag kan dra ett exempel från en sittning som vi hade igår: jag jobbar på en stor skola, vi 
skall vara två kuratorer och den andra har varit sjuk jättemycket så där är det bara jag 
och då heter det att alla här på elevhälsan får gå in och jobba som kuratorer. Syo, 
skolsköterska, ”skolfältare” också, då får gå in och ta kurativa arbetsuppgifter (Kurator 
IK1). 

Kuratorerna menade att det var ytterst varierande vilka förväntningar andra har. På 
vissa skolor har kuratorn en mycket central roll men på andra skolor är de mer vana 
vid t.ex. att ha en psykolog eller specialpedagog att vända sig till.  

Ledning och inflytande 

Vissa kuratorer upplevde att rektor har en syn på elevhälsa som gör att de inte blir 
inblandade när det gäller många frågor där de tror att de skulle kunna bidra med sin 
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kunskap. En kurator berättad om en rektor som sagt ”ja men du är ju med när det är 
frågor som rör dina områden”. Hon menade att rektorn tycktes ha en syn där det 
fanns frågor som rörde elevhälsan och sen fanns det alla andra frågor.  

Framför allt fanns det farhågor att de inte blev tillfrågade i den mån som de önskade 
när det gällde organisatoriska frågor 

Även om man vet att vi skall jobba tillsammans men hur man egentligen tänker, tror jag 
att man tänker individarbete och inte så mycket organisation hur vi skall arbeta 
tillsammans (Kurator IK5).  

Sammanfattningsvis talade kuratorerna inte mycket om andras förväntningar. De var 
rädda att det fanns diffusa förväntningar, att det också fanns förväntningar att det 
som kuratorer upplevde som sina arbetsuppgifter lika gärna kunde göras av någon 
annan samt att de inte blev tillfrågade när det gällde uppgifter på organisationsnivå i 
den utsträckning som de skulle önska. 

Teamets föreställningar om kuratorsrollen 

Uppdraget 

Det uttrycktes förväntningar att kuratorn ska ha samarbete med andra instanser utanför 
skolan som t.ex. BUP och socialtjänsten att de skulle vara bra på att hjälpa människor 
att sortera. Vidare förväntades kuratorer vara bra på det juridiska och det sociala. 

En kurators roll, tycker jag är att samla upp och försöka hjälpa människor att sortera i sitt 
huvud (Rektor IR4). 

Framför allt, dom har ju sin juridiska bit som inte vi har, och sociala liksom, mera. 
(Psykolog IPS2). 

Det betonades också att kurator var till för eleverna och problem i skolan och att de 
inte i första hand skulle stötta föräldrar i samband med t.ex. utredningar. Sådant 
borde landstinget ta över.  

Kuratorer förväntades också vara bra på projekt och t.ex. skapa grupper kring 
aktuella problem. En skolsköterska gav exempel på att hon haft tjejgrupper 
tillsammans med kurator, när något akut inträffat i en klass. En läkare uttryckte det 
som att kuratorn är ”mer salutogen”, när han skulle jämföra förväntningar på en 
kurator med förväntningar på en psykolog. Rektorer tyckte att kuratorsrollen och 
skolsköterskerollen liknar varandra och att gränserna suddas ut. Det är svårt att veta 
hur mycket kuratorshjälp man behöver i skolan. 

Skolsköterskornas och kurators roller går ihop, de måste arbeta med varandra, gränserna 
suddas ut. Det är svårt att veta hur mycket kurators hjälp man behöver (Rektor IIR2). 

Samarbete och konkurrens 

Många yrkeskategorier betonade samarbete med kurator som viktigt. Special-
pedagoger beskrev ett nära samarbete med kuratorer både under teammöten och 
utanför. 

När det gäller kuratorer och skolsköterska, vi jobbar väldigt mycket nära, alltså olika 
elevärenden diskuterar vi utanför EVG också. Alltså vi utbyter väldigt mycket och 
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kompletterar. Jag tar hänsyn till vad kuratorn jobbar med eller hur hon upplever en elev 
och vice versa (Specialpedagog, IISP2). 

Psykologer uttryckte att de upplevde ett “syskonskap” med kuratorer. De tyckte att 
de förstår varandra. En psykolog berättade om sitt samarbete med en kurator. 

När jag började jobba så jobbade jag jättemycket ihop med kuratorn, det var som om man 
var, alltså, syskon. När det funkade bra så var det jättebra. Då var man två (Psykolog 
IPS2)  

Skolsköterskorna beskrev också att det är kuratorn som är den i teamet som de har 
mest samarbete med. Läkare beskrev samarbete med kuratorer, bl.a. när det gällde 
anamnestagning och stöd till föräldrar.  

Jag tycker att hur klarar ni er utan dom[kuratorerna] nödvändiga i basutredningar. De 
som stöttar familjen (Läkare IILÄK1).  

Rektorer framhöll mest att kuratorer och skolsköterskor måste arbeta ihop och de 
hade svårt att se skillnaden på deras arbete och det framkom heller inga reflektioner 
över att detta skulle kunna vara ett problem. 

Tillgänglighet 

Tillgängligheten var en viktig faktor när det gäller samarbetet med kuratorer, det 
gällde både för kontakt med andra i elevhälsoteamet och för kontakten med 
eleverna. Skolsköterskor menade att det faller sig naturligt att det blir kurator och 
inte psykolog som man samarbetar med mest eftersom det oftast finns fler kuratorer 
än psykologer. Dessutom har kuratorer mycket oftare sina rum ute på skolorna. 

Ja jag kan ju säga att kuratorn och specialpedagogerna de är ju mycket oftare ute på 
skolan än vad psykologen är så att dom pratar man och träffar man mer, dom är mera 
synliga på skolan, oftare (Sköterska SSK6). 

Det var viktigt för skolsköterskorna att lätt att få kontakt med kurator. Därför 
uppskattade de när kuratorn är på skolan medan sköterskor som måste fylla i en 
blankett för att skicka en anmälan till resursteamet för att kuratorn ska engagera sig i 
en elev tyckte att det var krångligt. 

Kuratorn har jag dessutom på skolan då två hela dar i skolan, och jag tycker att det 
fungerar jättebra, inga krångligheter inga svårigheter med samarbetet tycker jag att det 
har varit (Skolsköterskan ISS6). 

Det framhölls att när kurator är på skolan betyder det också att eleverna själva kan ta 
kontakt med kuratorn och det fungerar annorlunda än om kuratorerna sitter i ett 
resursteam dit skolan måste anmäla ärenden. Ett sätt för att öka tillgängligheten och 
elevernas möjlighet till kontakt med kuratorn var t.ex. att skolsköterskor 
samarbetade med kuratorer i elevhälsosamtal, vilket gjorde att alla elever träffade 
kuratorn och att detta i sin tur kunde underlätta för eleverna att gå till kuratorn när 
de hade problem.  

Årskurs fyra där har vi ett hälsosamtal också. Där samarbetar vi med kurator i de fall det 
finns på skolan. /…/ För att det, tycker kuratorerna, åtminstone dom jag jobbar med, att 
det har varit jättebra, för då har de chansen också att få vara med och träffa alla barn i 
den årskursen då (Skolsköterska ISS4).  
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Det gemensamma hälsosamtalet blev ett sätt för eleverna att få ett ansikte på 
kuratorn och att undanröja att ”trappsteget till kurator är högre än till 
skolsköterska.” Kurators sekretess kunde upplevas som ett problem av lärare och som 
en bromsklots som förhindrade samarbetet mellan dem och kuratorn.  

Där har jag också ett aktuellt fall, en pojke i min klass, som går hos skolkuratorn en gång 
i veckan för att han har en trasig bakgrund och vi får alltså inte veta vad som kommer 
fram under deras samtal (ILÄR4).  

Läraren i ovanstående utdrag hade förståelse för att kurator inte kan berätta om vad 
en enskild elev pratar om i förtroende, men kände att hon inte används som resurs, 
som har känt pojken under två år, och som kan ”stötta upp i det dagliga arbetet”. En 
rektor upplevde emellertid tvärsom att det sällan var problem med sekretessen när 
det gällde kuratorn, utan tyckte att de hade en öppen dialog.  

Min uppfattning är klart och tydligt att med kurator kan man ha den dialogen helt öppet 
och komma till rätta med, men skolsköterskorna är mer bundna och mer sekretessbelagda 
(Rektor IIR4). 

Sammanfattningsvis framhöll kuratorer att deras bidrag till elevhälsan var deras 
sociala kunskap och helhetssyn som gjorde att de fungerade som spindeln i nätet när 
det gällde samverkan med andra institutioner. De framhöll också att de var bra på att 
sortera i problem och hade en förmåga att arbeta på olika nivåer, individ, grupp och 
organisation. De upplevde sin roll som oklar och därmed också förväntningarna på 
dem. De saknade stöd i sin roll från arbetsledarna och upplevde att dessa lika gärna 
såg att andra yrkeskategorier utförde kurativa arbetsuppgifter. Kuratorerna fick i 
mycket sina farhågor bekräftade. Det fanns även andra som såg deras uppgift som 
diffus och rektorer uttryckte att de tyckte att det var bra att gränserna mellan 
yrkeskategorierna suddades ut och framhöll särskilt gränsen mellan skolsköterskan 
och kuratorn. I övrigt stämde teamets förväntningar ganska väl överens med 
kuratorernas egna beskrivningar av sina styrkor. Kuratorerna förväntas vara en aktör 
som är duktig på att samverka med andra instanser och sortera i komplicerade 
problem. Det är många yrkeskategorier som betonade att de har mycket samarbete 
med kuratorer. Samarbetet var i mycket avhängigt kuratorernas tillgänglighet i 
skolan. När kontakten med en kurator skulle ske genom ett formulär tyckte främst 
skolsköterskorna att det blev för mycket byråkrati.  

SKOLSKÖTERSKOR 

Skolsköterskors föreställningar om den egna yrkesrollen 

Uppdragets inriktning 

Skolsköterskor tyckte att deras uppdrag innehöll många olika delar och att de gör 
”litet av varje”, vilket några sköterskor menade hängde ihop med att de har en mer 
komplex och mångfacetterad utbildning än andra yrkeskategorier inom elevhälsan. 
Det som är specifikt för skolsköterskor enligt deras utsago är, förutom att de kan det 
medicinska området att de också kan ergonomi och nutrition, socialkunskap och 
utvecklingspsykologi. En sköterska uttryckte att de hade fått social kunskap som 
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kuratorer och utvecklingspsykologi som psykologer och andra instämde i att de 
genom sin utbildning fått mycket av det som ingick i andra yrkesrollers kompetens 

Det ligger i vår utbildning vad vi har fått, för den är så komplex, för så komplex tror jag inte 
en kuratorsutbildning är. Den är socionom och lagstiftning sen kan han ha gått vidare 
kurser och specialiserat sig just på den delen. Vi har väldigt stor del i vår 
grundutbildning kring, kring det sociala. Faktiskt, fast vi inte kan detaljer i den men i 
ramen har vi fått rätt mycket. Likadant tror jag psykologen är samma sak och han har fått 
väldigt lite biologiskt medan vi i vår utbildning har fått ganska mycket barn och 
utvecklingspsykologi så vi kan nosa lite även på det. Om man då tänker utifrån det här 
med mat och med just fysiska miljön så är vi tror jag faktiskt rätt välutbildade kring 
ergonomi och luft och yta på rum vi har fått väldigt mycket i våra både grundutbildning 
och i vår specialutbildning som är väldigt mångfacetterad (Sköterska, ISS4). 

Till skillnad från andra yrkeskategorier framhöll sköterskor att de har ett program att 
gå efter när det gäller vilka arbetsuppgifter de ska utföra - det s.k. basprogrammet 
utifrån Socialstyrelsens riktlinjer (Socialstyrelsen, 2004). En viktig del av 
basprogrammet är de s.k. hälsosamtalen i utvalda årskurser, som tar en stor del av 
skolsköterskans tid och som är en del i ett hälsofrämjande och förebyggande 
arbetssätt. En skolsköterska tyckte att hälsofostran är ett bra uttryck för att beskriva 
det förebyggande arbete de utför när det pratar med eleverna om livsstil. 

Jag tycker det där ordet som man förr använde ibland, hälsofostran det tycker jag är bra 
/…/ vi har ju våra rutinkontroller på alla barn, men i det så ingår ju hela tiden ett 
förebyggande att prata om bra livsstil (Sköterska ISS6). 

En annan skolsköterska gav exempel på hur hon passar på att prata med elever om 
hälsosam mat under lunchen när hon äter tillsammans med barnen. 

Och så passar jag på att prata om socker och utflyktsmat när jag har lunch med dom. Det 
gör jag, och så går jag runt liksom, och jag brukar passa på. Sen skriver jag i 
skoltidningen då, jag passar på att skriva om sömnen och kosten och så (Sköterska IISS3). 

Mission 

Skolsköterskorna framhöll särskilt att deras viktigaste uppgift är att främja folkhälsa 
men att göra det genom att alltid utgå från barnet. 

Man får liksom påpeka att man är där för barnens ja mer folkhälsomässigt för deras hälsa 
och utveckling och stötta och så här med samtal (Sköterska SS5). 

Skolsköterskorna såg som sin uppgift att bevaka så att barnens behov blev 
tillgodosedda och att alltid stå på barnens och föräldrarnas sida. 

Det är mycket som jag kan tycka åligger oss att bevaka, att man är barnets företrädare för 
dom själva kan ju inte bevaka någonting som dom inte har nå kunskaper om faktiskt, 
dom är ju fortfarande unga (Sköterska ISS4). 

När de ”bevakade” så menade de att de lyfte upp det som andra kanske inte tänkte 
på som t.ex. hörsel och syn eller sov- och matvanor som kunde vara viktigare än det 
rent pedagogiska.  

Vi börjar från början, sover han, äter han? Alltså vi tittar på en annan bit. Hur har han det 
hemma. Det är ju inte alltid, ja den pedagogiska biten är jätteviktig, men det är ju det 
stora, vi tänker ju på andra bitar, och mera från botten på nåt vis och det är det som vi 
måste (Sköterska IISS1). 
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Sköterskorna beskrev också en pliktkänsla som gjorde att de försökte åtgärda sådant 
som de fick reda på om eleverna, trots att det kanske inte var deras uppgift. De 
menade att denna pliktkänsla kommer från utbildningen. I den ena fokusgruppen 
beskrevs detta som att de hela tiden tog på sig rollen som detektiv eftersom de 
menade att det var karakteristiskt för sköterskor att aldrig säga ”det vet jag inte” 
utan att alltid försöka ta reda på vad som kan göras.  

Samarbete- Agera länk 

När det gällde kontakt med andra inom elevhälsan upplevde skolsköterskorna att de 
fick ta på sig att ordna kontakter och agera som en länk emellan eftersom föräldrar 
ofta vände sig direkt till dem och detta kunde upplevas ganska betungande. Särskilt 
betungande upplevdes det om det fanns en formell struktur hur ärenden skulle tas 
upp inom elevhälsan. 

Man får föräldern i örat och sen så vill dom träffa kurator och då blir jag ju den länken. 
Jag blir ju länken vidare på nåt sätt och då kan jag känna att det vore så skönt att bara 
kunna ringa upp och säga du den här mamman har ringt kan du ringa upp henne. Men 
nu blir det att man ska, som vi har det då, att man ska ta det till elevvårdsteamet och så 
ska det skrivas papper och så ska det ansökas och så måste jag ha kontakt med 
föräldrarna alltså jag får jättemycket jobb (Sköterska ISS1). 

Skolsköterskorna beskrev också hur de har som uppgift att prioritera vad som ska till 
skolläkaren. Eftersom skolläkaren har så litet tid måste sköterskorna sortera och 
ställa på kö, vilket upplevdes som arbetskrävande. I den ena fokusgruppen 
betonades att sköterskan har till uppgift att screena fram de barn som har särskilda 
behov från hälsoträffarna med 6-åringarna. På dessa hälsoträffar möter de barn och 
föräldrar under ca: en halvtimme. 

Det är ju att screena fram de här som har särskilda behov tycker jag, och det tycker jag att 
vi har blivit duktiga på. Dels genom det här att vi träffar alla sexåringar tillsammans med 
föräldrar, för jag tycker att det är ett otroligt bra instrument att hitta dom här barnen på 
nåt vis när man går igenom BVC-journalen (Sköterska IISS3). 

Ledning och inflytande 

Skolsköterskorna upplevde att de saknade inflytande när de agerade som länk men 
saknade möjlighet till direktkontakt med andra i elevhälsoteamet. Det blev 
”smalspårigt” när de blev tvungna att skriva papper för att få kontakt med en 
kurator och kunde då känna sig som att de hamnat i en sekreterarroll. De ville kunna 
lyfta telefonluren för att förmedla en kontakt eller själva få kontakt. De upplevde 
också att sekretessen ibland hindrade dem från att ha inflytande. Skolsköterskorna 
upplevde att de ofta blev tysta i samarbetet med andra t.ex. på teammöten för att 
deras sekretess är så stark att de inte vågar säga det som de skulle vilja. 

Tillgänglighet 

Skolsköterskorna beskrev hur de var tillgängliga för både barn och föräldrar på ett 
annat sätt än andra yrkeskategorier. Dels tyckte de att detta var nödvändigt eftersom 
de ville stå på barns och föräldrars sida och dels kunde de uppleva det som 
betungande eftersom de inte kunde värja sig.  
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Jag tänker på elevhälsoteam gruppen elevhälsan alltså det här med kurator och psykolog, 
vi har också en betydligt mycket närmre kontakt med föräldrar att man stöter på dom i 
skolan ja i vardan ibland, alltså tätare föräldrakontakt (Sköterska ISS6). 

Skolsköterskorna beskrev sig som den kategori som träffade alla barn till skillnad 
från övriga som endast träffade barn när det var problem. Tillgängligheten för 
eleverna medförde enligt sköterskorna att barn kom med många småfrågor till dem 
som medförde att de fick skjuta på det som ingick i basprogrammet. Samtidigt som 
det upplevde just tillgängligheten för elevernas dagliga frågor som viktig eftersom 
barnen kan komma med ont i magen men det är något annat de vill, upplevde 
sköterskorna en svårighet att få balans. 

Ja, det är mensen, ont i huvudet, ont i ryggen, slagit…dom där grejorna. Svårt att kissa, ja 
allt sånt. Och många gånger är ju det, går ju det före basprogrammet. För det tar ju min 
tid, och det ska jag bolla med, men det är ju kul ändå, men det är ju inte riktigt det jag ska 
göra. Fast ändå lite. Det är ju lite svårt det där. Det tar väldigt mycket, det är en svår 
balansgång (Sköterska IISS5). 

Den här tillgängligheten medförde också enligt sköterskorna att de kunde ta på sig 
uppgifter som en lärare kom med, som de egentligen inte tycker är en sköterske-
uppgift men som de ändå kände att de borde göra något åt.   

Ibland när man hör någonting utav en lärare så kan man ju känna så här att, dom kanske 
inte har nämnt det till mig precis som ett problem men man bara har en allmän 
diskussion så känner man, jaha men det där är någonting som jag borde ta itu med fast 
det är ingen liksom sjuksköterskeuppgift om man så säger, men man känner det för elevens 
allmänna situation på något sätt (Sköterska, ISS6). 

Sammanfattningsvis, beskrev sköterskorna att deras arbete var hälsofrämjande. De 
framhöll att de har en utbildning som de upplevde vidare än övriga yrkes-
kategoriers. De har också ett nationellt basprogram som dikterar deras arbets-
uppgifter, där en viktig uppgift är att utföra hälsosamtal med alla barn. Vidare 
underströk sköterskorna att de arbetade utifrån barnen och bevakade att de fick sina 
behov tillgodosedda och att frågor utanför det pedagogiska beaktades. Sköterskorna 
upplevde att de ofta fick agera länk mellan föräldrar och skola, mellan föräldrar och 
övrig elevhälsopersonal samt mellan skolläkare och skolan. Att vara tillgängliga på 
skolan för elever och föräldrar upplevde de som både en nödvändighet och något 
som kunde försvåra, eftersom de fick uppgifter som de inte riktigt visste vad de 
skulle göra med. 

Sköterskors föreställningar om andras förväntningar på sköterskerollen 

Uppdragets inriktning 

Skolsköterskor upplevde att det finns förväntningar från alla håll på att de ska göra 
akututryckningar, när barn är sjuka, blöta eller ledsna eller när lärare blir akut sjuka, 
vilket blir tydligt i nedanstående konversation där intervjuaren frågade vad de 
menar med akututryckningar.  

I SS1: Plåster 

L: Plåster? 
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(SKRATT) 

I SS5: Precis, liksom brännsår (i mun på varandra) 

I SS1: Det är jätteviktigt 

I SS2: Behöver en lång utbildning för att kunna dela ut plåster 

I SS5: Ja liksom det är lite nedvärderande så känns det när det är det första dom tänker på 

Sköterskorna upplevde alltså att de blev nedvärderade och att man på skolan inte 
förstår vilken lång utbildning de har och vad som egentligen är deras huvuduppgift. 
Förväntningar på akututryckningar och behandling av sjukdomar kom från både 
föräldrar och lärare menade skolsköterskorna. De upplevde att det kan kännas 
kränkande att de måste förklara för andra att deras uppgift inte är att vara 
akutmottagning utan att det är eleverna i ett folkhälsoperspektiv. 

Att många elever och lärare känner att det ska vara nån akutmottagning föräldrar också, 
istället för vårdcentralen. Man säger åt barnen på morgon att, om dom klagar lite över 
nånting så gå till syster åh sen kan dom gå iväg till jobbet och så ska vi (skratt) ta hand 
om dom (Sköterska ISS2). 

Tillgänglighet  
Även om de såg det som viktigt att vara tillgänglig såg det också en fara i att andra 
förväntade sig att de alltid var tillgängliga. De ville att dörren skulle vara öppen för 
elever som vill komma, men kunde också uppleva ett behov av att sätta en gräns och 
menade att mycket kan lösas på annat sätt.  

Jag kan inte träffa dig just nu, för jag har ett besök här, kom tillbaka om en halvtimme. 
Och så kommer de inte då. För att då. Jag menar ibland så är det där omedelbara behovet 
att tillfredsställa också. Men då får jag tänka det att; jaa, då löste det sig ändå, eller också 
var inte behovet så stort (Sköterska IISS4). 

Skolsköterskorna upplevde att de hade svårt att säga nej, när någon knackade på 
dörren och jämförde sig med kuratorn som kunde titta i sin almanacka för att se om 
de har tid för ett besök. De tyckte att de hela tiden ställdes inför svåra dilemman som 
de måste lösa eftersom eleverna stod där. Sköterskorna upplevde inte att det fanns så 
mycket förväntningar på att de ska utföra förebyggande åtgärder, men tycktes inte 
heller ha egna förväntningar på sådana åtgärder annat än de elevhälsosamtal som de 
ska genomföra med alla elever. Flera skolsköterskor uttryckte att det är för stort tryck 
på utredningar och att istället borde det finnas en diskussion om att alla faktiskt inte 
kan nå de uppsatt målen i skolan.  

Pedagogerna har ju det kravet eller det här att alla ska nå målen. Och gör man inte det så 
får skolan stå där, jaha, nu har vi sjutton stycken här eller vi har si och så många procent 
som inte har klarat G eller nått målen. Och så sen så ska vi ändå komma ihåg att vi i alla 
tider har haft elever som har varit svagpresterande (Sköterska IISS4). 

Sammanfattningsvis hade skolsköterskorna farhågor om att andra förväntade sig att 
deras huvudsakliga uppgift var att göra akututryckningar när någon slagit sig eller 
blivit sjuk. De trodde också att det fanns förväntningar att de alltid skulle vara 
tillgängliga och att de inte får eller att det inte går att säga nej. 
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Teamets föreställningar om skolsköterskerollen 

Uppdragets inriktning 

Psykologernas föreställning var att skolsköterskorna är individinriktade och utifrån sin 
medicinska skolning fokuserar på den enskilda människan och kroppen.  

Alltså skolsköterskor är ju i allmänhet individfokuserade. För dom har ju, det är ju 
människan och kroppen och vad är det för fel på individen. Och vi är, organisation, eller 
liksom har ett, har ett kontinuitets- och processperspektiv mera och relationer (Psykolog 
IPS2). 

Rektorerna förväntade sig att skolsköterskorna skulle arbeta med kurativa uppgifter 
och tyckte att detta har accentuerats under senare år. De upplevde också att det är 
stor skillnad på sköterskor med en ny utbildning och de som har en äldre utbildning. 

Och min uppfattning är, nu har vi haft tre skolsköterskor, det är att dom har mindre och 
mindre så att säga sjukvård, det är nästan bara plåster. Innan var det mer renodlat men 
nu är det mer som halvkurator nästan än skolsköterska (Rektor IIR4). 

Det framkom också beskrivningar på sköterskor som arbetade på ett nytt sätt och 
hade satt igång en diskussion bland andra skolsköterskor om att utveckla det 
hälsofrämjande arbetssättet. 

De gjorde ett eget material som sen har lett till väldig diskussion bland sköterskorna, vad 
är deras roll och hur kan man använda den, vad är hälsobegreppet och så vidare, som gör 
det ju väldigt spännande (Psykolog IIPS3). 

Det fanns också förväntningar på att sköterskorna skulle ha hälsosamtal med alla 
elever, samtidigt som man undrade vad de gjorde med all den kunskap på 
gruppnivå som kom fram på det sättet. Arbetsmiljö är ett område där det finns 
förväntningar på skolsköterskan. En kurator berättade om skolsköterskan på sin 
skola som just brukade lyfta upp arbetsmiljö och toaletterna och hade gjort en 
kartläggning av matsalen och elevernas ätande.  

 
Samarbete - konkurrens 

Specialpedagoger, kuratorer och psykologer uttryckte alla att de hade ett givande 
samarbete med skolsköterskor. En specialpedagog menade att hon i början inte vetat 
vad hon skulle få ut av det samarbetet, men hittade fler och fler samarbetspunkter 
och upptäckte hur de kunde komplettera varandra. 

Och hennes eller deras bild av en elev är lite annorlunda än när vi diskuterar kan jag 
känna. Eller hur en grupp fungerar så det känner jag att hon har en stor funktion inte 
bara det rent medicinska utan att när det gäller relationer mellan elever och lärare och 
föräldrarna har hon en stor funktion att fylla och som jag känner att jag kan lära mig 
mycket utav (Specialpedagog ISP2). 

Även psykologer betonade det positiva i att samarbeta med erfarna självständiga 
sköterskor.  

Jag tycker nog att jag har haft väldigt, men det är ju omständigheter, väldigt nära relation 
med skolsköterskor, som jag har lärt mig jättemycket av som har vart så väldigt erfarna 
och intresserade sådär som har stått på egna ben (Psykolog IIPS3). 
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En kurator beskrev att hon samarbetade varje dag med skolsköterskan och beskrev 
sitt samarbete med skolsköterskan som ett minielevvårdsteam där de diskuterade 
och gav varandra uppdrag.  

Psykologer och kuratorer diskuterade rektorernas förväntningar på att 
skolsköterskorna skulle arbeta kurativt, men hade också invändningar mot att 
sköterskor gör för mycket som gränsar till kurator och psykologs arbetsuppgifter. 
Det fanns en kluven inställning och många olika typer av erfarenheter. Å ena sidan 
var man imponerad av ambitiösa skolsköterskor som tog på sig olika typer av 
uppdrag som samtalsgrupper, samtalsserier med föräldrar, svåra elevsamtal å andra 
sidan fanns en rädsla att de tog på sig uppgifter som blev övermäktiga.   

Vissa individer, behåller det för länge eller helt och hållet och inte kanske har riktigt 
gränssättningarna där att det här behöver jag lämna över (Kurator IIK1). 

Det fanns också en kluven inställning till effekterna av att skolsköterskorna träffar 
alla barn. Kuratorerna tyckte att det var bra att de därigenom kan remittera vidare 
elever som har behov av samtal med kurator. Men de menade också att det kunde bli 
konkurrens om elever och att alla som borde inte remitterades vidare eller att 
information som kunde ge underlag för generella åtgärder stannar hos 
skolsköterskan. Psykologerna å andra sidan upplevde att sköterskor ibland blev 
alltför pådrivande och agerade som uppdragsgivare när det gällde att remittera till 
psykologutredningar. 

Jag har alltid samverkat mycket med sköterskorna, men det här med skolhälsovården, de 
vill gärna bli uppdragsgivare åt psykologer, det har det varit jätteproblem i kommunen 
(Psykolog IIPS3). 

Särskilt kände sig psykologer pressade när de upplevde att rektorer använde 
sköterskor som pådrivare för att fastställa diagnoser hos elever. Men det fanns också 
förståelse för att skolsköterskorna p.g.a. sin tillgänglighet får så mycket information 
och så många som vänder sig till dem att de har behov av att föra detta vidare.  

Man får väldigt mycket frågor på sig både från personal, kanske från föräldrar från 
elever, och att skolsköterskan kan sitta med det i knät och känna att det ska inte hänga på 
min otillräcklighet att den här eleven, familjen, personalen inte får hjälp. Och att man 
tänker att psykologerna sitter på nå’n kunskap som skulle göra att det här, mitt jobb som 
skolsköterska skulle bli lättare om jag hade psykologen med mig (Psykolog IIPS6). 

Det beror på person 

Framför allt uttryckte många att det beror på person hur mycket samarbete det blev 
med skolsköterskan.  

Men just skolsköterskan men faktum är, eller så beror det på personkemi, men där 
känner jag att jag hittar mer och mer stöd i hur man kan tänka (Specialped. ISP2). 

Specialpedagog kontra skolsköterska? Ja jag tycker som X, det handlar väldigt mycket 
om person (Specialped. IISP4). 

Även kuratorer betonade att utslagsgivande för vad man kan förvänta sig av en 
skolsköterska är vilken person det är. Rektorer uttryckte också mycket varierad 
erfarenhet av hur skolsköterskor arbetar, allt från skolsköterskor som inte lämnar 
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sina rum till skolsköterskor som alla vet vem de är och som åtnjuter högt förtroende 
från eleverna. 

Skolsköterskan har högt förtroende, på alla såna här enkätundersökningar kommer hon alltid så här ”mest 
populär”. (Rektor IIR2). 
 

Tillgänglighet 

De flesta såg det som självklart att skolsköterskorna förväntas vara tillgängliga på 
skolan. Detta gör att rektorer klagade när de inte hade kontroll över skolsköterskans 
närvaro, när hon t.ex. deltog i en fortbildning som de inte kände till eller inte kunde 
bedöma vikten av. 

Det är någon annan som är chef över dom [skolsköterskorna] och samlar dom och 
bestämmer när dom ska träffas. Hade vi kunnat organisera det så hade vi ju styrt det så 
att dom inte, så att dom hade varit med alltid när dom behövdes (Rektor IIR4). 

Skolsköterskan förväntades också vara den som gör skolläkaren tillgänglig för rektor 
genom att vidtala skolläkaren och göra upp om möten.  

 
Ledning och inflytande 

Rektorer upplevde att skolsköterskor har mycket makt och att skolsköterskor är en 
stark profession. 

IIR2Skolsköterskan har ju alltså traditionellt sett, det har varit en väldigt, en maktfaktor på en skola, 
IIR3 ja men egentligen sjukvårdsfrågor överhuvudtaget, jag menar med den starka profession som både 
läkare och sjuksköterskor, alltså det finns ju någon slags ty-.  Kan det inte hänga ihop lite med det? 
(Rektorer IIR2 och IIR3) 

 
Rektorer upplever att de inte vet vad skolsköterskorna gör i sina skolsköterskenätverk 
och om det är relevant för verksamheten, vilket kunde göra att rektorerna upplevde 
sig hamna i en ”beroendeställning”. Rektorerna menade att det fanns flera faktorer 
som bidrog till att rektorerna kände sig ”utelämnade” i förhållande till 
skolsköterskorna. En faktor var svårigheten att bedöma den kompetens som 
skolsköterskorna har och därför inte veta vad de behöver.   

Jag har ingen aning om vad dom pratar om. Jag vet inte vad dom gör och jag vet inte om 
det är relevant det dom håller på med, jag kan, och hur ska jag kunna veta det? Om dom 
ska lägga en halvdag på att prata om benbrott eller om dom ska prata om flickor som 
skär sig, jag vet inte vilket som är viktigast. Så man får ju verkligen lita på dom som 
jobbar med dom frågorna. Samtidigt som man är ganska utlämnad (Rektor IIR2). 

Både från rektorer och psykologer fanns det förväntningar på att skolsköterskor inte 
deltar lika aktivt i diskussioner om organisering av elevhälsa som övriga, vilket bl. a. 
förklaras med sköterskornas individperspektiv och medicinska inriktning. 

Sekretess 

Rektorer tyckte att skolsköterskan ibland bedömde sin sekretess för strängt och att 
det inte fungerar att delta i hela skolorganisationen och samtidigt ha den högsta 
sekretessen. Det fanns rektorer som uppenbarligen inte var överens med 
skolsköterskan om tolkningen av sekretessen. 
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Man har ju olika sekretessgrader och vi har, vi har haft några fall på vår skola där jag och 
skolsköterskan har haft, där vi har diskuterat allt ifrån journalföring till ja, allt möjligt, 
och då märker man att det blir väldigt tydligt att vi ser på saken på olika sätt. Det är inte 
att vi inte är överens men vi har helt, helt olika syn, i vissa saker som ibland har förvånat 
mig (Rektor IIR2). 

Psykologer å andra sidan uttryckte att de hittade en samhörighet med sköterskorna 
just därför att de har det gemensamt att de arbetar utifrån sekretess. Rektorer 
uttryckte också förståelse för att det ställdes felaktiga förväntningar på 
skolsköterskan från lärare t.ex. när lärare förväntade sig att skolsköterskan ska prata 
med en elev för att läraren tycker att det är problem. Då är det felaktiga förväntningar, 
det handlar ju om att bygga relationer sa en rektor. 

Jag kan inte bara kalla in någon till mig och säga att nu ska vi prata om varför inte du 
kommer till skolan”, för det finns ingen som, alltså det handlar så mycket om förtroende 
och man kommer inte bara in och sätter sig och pratar med vem som helst. Och det har 
dom lite svårt att förstå varandras, jag upplever att lärarna har svårt att förstå att man inte 
kan göra det så enkelt för sig (Rektor IIR2). 

Sammanfattningsvis var skolsköterskan den yrkeskategori som de flesta andra 
uttalade tydliga förväntningar på och diskuterade sina föreställningar om. 
Sköterskorna själva framhöll att de verkar inom ett brett område som omfattar såväl 
det medicinska som det sociala och psykologiska. Deras farhågor är att andra 
yrkeskategorier endast ska förvänta sig att de gör akututryckningar när någon blivit 
sjuk. Det besannades till viss del att sköterskorna främst förväntades befatta sig med 
medicinska frågor, men många fram för allt bland rektorerna hade direkta 
förväntningar på skolsköterskor att arbeta med kurativa uppgifter. Skolsköterskorna 
diskuterade sin tillgänglighet på skolan både i positiva ordalag och som något som 
gjorde att de hade svårt att värja sig från alla som ville ha hjälp. De ville gärna ha 
mer samarbete med andra inom elevhälsan men tyckte att det blivit för krångligt när 
de måste anmäla och skriva blanketter, helst vill de bara lyfta telefonluren och ringa. 
Skolsköterskorna upplevde ofta att de blev en länk mellan barn, föräldrar och 
antingen lärare eller elevhälsopersonal. Andra yrkesgrupper förväntade sig också att 
de är tillgängliga i skolan. Det finns ganska motstridiga förväntningar när det gäller 
deras funktion som länkar mellan elever och andra i elevhälsan. Samtidigt som 
kuratorer uttryckte att det var bra att sköterskan träffade alla barn och därför kunde 
remittera dem som behövde ett kuratorssamtal kunde psykologer uppleva att det 
blev ett alltför starkt tryck på utredningar från sköterskans sida. Det tycks alltså som 
skolsköterskor p.g.a. sin tillgänglighet kommer i kontakt med många problem i 
skolan som de gärna vill samarbeta med psykolog och kurator kring och därför 
önskar enkla samarbetsrutiner. Sköterskorna upplevdes av vissa som mindre aktiva i 
gemensamma diskussioner. Detta stämde med sköterskornas egna erfarenheter, men 
tolkningarna var olika, medan sköterskorna menade att det var deras sekretess som 
begränsade dem trodde andra att de berodde på att de hade ett medicinskt 
perspektiv och därför inte deltog när andra perspektiv dryftades.  
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LÄKARE  

Skolläkares föreställningar om det egna uppdraget 

Uppdragets inriktning 

Förutsättningarna för skolläkarna varierade i högsta grad liksom deras arbets-
uppgifter. Somliga var heltidsanställda som skolläkare i en kommun. Andra hade 
färre timmar som skolläkare. P.g.a. rekryteringssättet (konferens för skolläkare och 
område med många heltidsanställda skolläkare) identifierade sig alla som skolläkare 
och vi har alltså inte läkare med i urvalet som bara har enstaka timmar som 
skolläkare. Men trots detta såg villkoren mycket olika ut. 

När det gällde att träffa enskilda elever så var de flesta ense om att de träffade de 
elever som sköterskan ville att de skulle träffa. Men de fick också ärenden från andra 
håll. Typen av problem varierade men särskilt framhölls barn med komplexa 
problem, neuropsykiatriska diagnoser eller flyktingbarn.  

Jag blir tillfrågad utav pedagoger eller s å jobbar jag också med en del 
kommungemensamma resursgrupper. Det är grupperna för elever med med 
Asbergerproblematik, ADHD problematik eller kombinerad problematik och barn med 
mycket komplexa problem på olika områden. Läs och skriv, koncentration 
barnfattigdom, hemlöshet (Läkare IILÄK 6). 

För en del skolläkare tog arbetet i ”basteam” där neuropsykiatriska utredningar 
gjordes all tid. Det varierade mycket hur aktiva skolläkarna visade sig vara när det 
gällde ”basteamsutredningar”. 

På vems uppdrag  
Det fanns olika åsikter om på vems uppdrag skolläkarna arbetar. En del skolläkare 
menade att det är föräldrar och barn som är deras uppdragsgivare. 

Det är barnet, eleven, föräldrarna som är våra uppdragsgivare och att man känner att 
man har deras uppdrag också då, att man har deras mandat (Läkare ILÄK).  

Men många skolläkare menade också att de har dubbla uppdrag och att de fungerar 
som barnens företagshälsovård.  

Ja jag tycker vi har dubbla [uppdrag]. Vi är främst barnens företagshälsovård. Vi ska se 
till att barnen inte mår illa av skolan i första hand. Nästa hand se till att dom utvecklas, 
vara med och hjälpa till så att dom utvecklas enligt sina förutsättningar i skolan (Läkare 
IILÄK5). 

Läkaren i ovanstående citat menade fortsättningsvis att även om skolläkare oftast 
arbetar utifrån föräldrarna, måste de också kunna ta ärenden från skolan när skolan 
har problem med föräldrarelationen. Skolläkaren måste då försöka få en kontakt 
utifrån att barnet har problem i skolan.   

Prevention framhölls som en viktig ingrediens i läkarnas bidrag till elevhälsan 
och då ”måste man ha ett intresse för människor och hur människa och samhälle 
samverkar och samspelar ”. Prevention ingår som en tung bit i deras utbildning 
enligt skolläkare, vilket gör att de menade att de kan bidra när det gäller t.ex. 



 38

antimobbningsprogram. Andra skolläkare menade å andra sidan att prevention inte 
var något de hann med utan det var i så fall skolsköterskorna som kunde bidra med 
det.  

Mission 

Skolläkarna uttryckte att deras viktigaste bidrag till skolan var dels deras helhetssyn 
och dels deras vetenskapliga perspektiv. De beskrev att de har en ”helhetssyn” 
genom att de har sett ohälsa hos individer i alla olika åldrar och i olika miljöer. Även 
om skolläkare också framhöll att det finns andra i elevhälsoteamet som har en 
helhetssyn, uttryckte en läkare att det är något speciellt att ha en helhetssyn samt den 
medicinska kompetensen. 

Också över tid, vi har sett ohälsa hos bebisar, vi ser ohälsan hos ungdomarna och vi har 
framförallt också mött det hos dom vuxna och på ålderdomen, vart ohälsan leder (Läkare 
ILÄK6).  

Skolläkarna menade också att genom att de såg så många skolor fick de ett 
”helikopter-perspektiv” till skillnad från skolsköterskor och andra som arbetar lokalt 
på en skola och främst ser problemen där. Skolläkarna framhöll sin medicinska 
kompetens men framför allt sin stora bredd, som de ansåg kom från 
läkarutbildningen, som de menade täcker såväl det medicinska som det 
psykologiska och det samhälleliga. 

Vi har en bredd på många håll och kanter, men med det medicinska, med de 
psykosomatiska delarna, vi har kompetens om psykisk hälsa och ohälsa, fysisk hälsa och 
ohälsa, samverkan, alltså individen i samhället, i sammanhanget man befinner sig i 
(Läkare ILÄK6). 

Skolläkarna tyckte att de kunde bidra med ett kritiskt synsätt framförallt p.g.a. sin 
vetenskapliga utbildning, vilket de menade att många andra yrkeskategorier saknar.  

Vi har ju vetenskaplig utbildning. En utbildning i tänkande, en utbildning i att kunna se 
strukturer, utifrån alltså både medicinska och hälsoaspekter. Vilket alltså egentligen kan 
jag tänka mig bara beteendevetarna har också (Läkare ILÄK6). 

Den vetenskapliga utbildningen menade läkarna gjorde att de kan bidra till 
diskussioner när nya metoder föreslogs i skolan. På så sätt menade de att de kan 
hjälpa till att förhindra att skolan väljer metoder ”bara för att en eldsjäl vill 
genomföra något nytt” men som inte är utvärderade. 

Och sen som XX säger om det vetenskapliga synsättet, att man inte alltid köper när det 
kommer en eldsjäl och säger ”nu ska vi” och så har man ett program om nånting och ska 
göra det på en skola. Utan att kunna backa och titta; jaha vad är det för problematik, har 
någon annan tittat på det här, har man gjort det på andra ställen, finns det något som är 
utprövat och beprövat, utvärderat. Det är perspektiv som vi bidrar med (Läkare ILÄK6). 

Skolläkarna menade att när man arbetar med hela system måste man vara ännu 
mycket noggrannare med utvärderingar än när det gäller individer, innan man 
genomför något och utsätter en grupp eller en hel skola för en ny metod t.ex. när det 
gäller att förebygga mobbning. Precis som i medicinsk behandling måste man 
ifrågasätta metoder och undersöka bieffekter och konsekvenser av felbehandling.  
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Samarbete 

Skolläkarna uttalade sig generellt mycket positivt om andra i teamet och är den 
yrkesgrupp som underströk det interprofessionella lärandet i teamet. De betonade 
att man kompletterar varandra och framhöll samarbetet med specialpedagoger, 
kuratorer och psykologer som stimulerande och berikande. En läkare berättade om 
hur teamet utnyttjades som lärtillfällen genom att de olika yrkeskategorierna 
berättade om de fortbildningar de varit på.  

För mig själv betyder det att jag lär mig nya saker hela tiden. Jag tycker att det är väldigt 
spännande att höra (Läkare ILÄK). 

Ledning och inflytande 

Att ge stöd och uppbackning till skolsköterskorna var en uppgift som skolläkarna 
särskilt betonade. Många skolläkare talade om ”sina” sköterskor och beskrev sig som 
ledare för skolhälsovården. 

För mig är det att finnas tillgänglig för skolsköterskan. Bidra med fortbildning, riktlinjer, 
såna saker till skolsköterskan. Och att träffa de elever som önskar träffa mig eller dem, 
skolsköterskan, vill att jag ska träffa. Det är prio ett (Läkare IILÄK6). 

Sammanfattningsvis framhöll skolläkarna sin helhetssyn och breda kompetens samt 
sitt vetenskapliga synsätt. Arbetssituationen varierade i hög utsträckning vilket 
gjorde att deras föreställning om sin egen roll också skiftade. Gemensamt för alla var 
emellertid att stödet till skolsköterskorna var en väsentlig uppgift samt att det i hög 
utsträckning var sköterskorna som förmedlade kontakt med de enskilda elever som 
de träffade. Läkarna uttalade sig också mycket positivt om alla andra medarbetare i 
teamen och menade att teamsamverkan var lärorik. 

Skolläkares föreställningar om andras förväntningar 

Uppdragets inriktning 

Skolläkarna hyste farhågor om framförallt rektorer med en föråldrad syn på 
skolläkarrollen som tror att eleverna ”ska ställa upp sig på led” som det var förr när 
”man gjorde medicinska kontroller och skötte sjukvård”. Det finns en gemensam 
föreställning om att många förväntar sig just ”den medicinska biten” och ”barn med 
kroniska sjukdomar” av skolläkaren. 

 Det ligger ju nånting i ordet doktor, läkare, nån slags förväntan om hur man ska vara och 
vilka uppgifter man har. Och då är det sjuka, och det är laga och det är fixa och det är 
skriva mediciner, och om det inte funkar så ska man ha någon slags lösning på ett 
problem (ILÄK). 

Några skolläkare var rädda för att rektorer som ville se skolläkarna som en 
företagshälsovård också skulle ”utnyttja” skolläkarna som en del i skolan. 

Tillgänglighet 

Många läkare upplevde ett tryck att vara med på elevhälsokonferenser, en del uppgav 
att de aldrig eller mycket sällan var med kanske en gång per år eller en gång per 
termin andra att de deltog ofta som exempelvis nedanstående skolläkare vars tid 
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nästan till hälften går åt till konferenser. Det fanns en tydlig föreställning om att 
många vill ha med skolläkarna i större utsträckning än skolläkarna egentligen har tid 
med.  

Alla skolorna är jätte måna om att jag ska vara med så det är många som har flyttat sina 
dagar så att det ska kunna passa för mig också. Så att jag är med på många. Jag kanske är 
med nästan en åtta timmar i veckan nånting på min halvtid nästan. /…/ Ibland undrar 
jag, är det för mycket möten alltså. Men alla är väldigt måna att man ska vara med 
(Läkare IILÄK4).  

Ledning och inflytande 

Skolläkarna framförde också att de trodde att andra i teamet förväntar sig stöd från 
skolläkaren när det gäller att prata med föräldrar och motivera för t.ex. BUP-kontakt, 
eftersom de upplevde att de har mer ”tyngd” än sköterskan och de andra. Men också 
det omvända gäller när det handlar om att motivera skolan till att vidta åtgärder. 

Men också ett stöd, tycker jag, många gånger i samtal med föräldrar när det gäller 
motivationsarbete, när det gäller att motivera dem till att acceptera utredning eller BUP 
eller så, va? Då tycker jag man blir involverad ibland. Där jag som då läkare har en annan 
tyngd än sköterskan och de andra (Läkare, ILÄK).  

Det framkom också farhågor om att bli använd som någon slags allt i allo eftersom 
skolläkarna upplevde att många vill använda dem som bollplank. Då blir det lätt 
oklart på vems uppdrag det sker enligt skolläkarna. Det fanns en tveksamhet om 
vilka förväntningar de ska ställa upp på. Det gällde t.ex. hälsoveckor som de kunde 
uppleva mer som ett jippo än seriöst arbete.  

På vems uppdrag är jag där och pratar? Man blir allt i allo, det är väldigt många som vill 
ha en som bollplank. Så just nu håller jag på att testa att vara väldigt tydlig med att jag 
jobbar med barn och föräldrars uppdrag. Så jag blir inte kallad till några EVK:er (Läkare 
ILÄK). 

Sammanfattningsvis hyste skolläkarna farhågor om att andra hade gammeldags 
förväntningar på dem att de endast gjorde medicinska kontroller. En del läkare var 
också rädda för att rektorer uppfattade dem som en form av företagshälsovård, 
medan de menade att de arbetade på barns och föräldrars uppdrag och inte var en 
del av skolan. Andra menade dock att de även måste ställa upp på sådana 
förväntningar och arbeta med dubbla uppdrag d.v.s. både på skolans uppdrag och 
på föräldrars uppdrag. De trodde också att det fanns förväntningar på dem att stötta 
skolsköterskor och att även i andra sammanhang ställa upp och ge ”tyngd” åt 
samtal. 

Teamets föreställningar om skolläkarrollen  

Uppdraget 

Rektorerna menade att de måste ha en läkare som har medicinskt ansvar, när det 
gäller t.ex. vaccineringar och att leda skolsköterskorna för där finns ett lagstöd. Men 
egentligen fanns det en stor osäkerhet vad detta innebär p.g.a. att många aldrig har 
träffat en skolläkare. Denna osäkerhet illustreras av rektorerna i nedanstående 
diskussion om skolläkarens uppdrag. 
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IR2.Nä, luddigt. 

IR 1. Jag har aldrig sett någon heller, men jag vet att det finns någon som vaccinerar, men 
jag vet inte. 

IR 3. Det är ju vårdcentralen som tar de, mer.  Jag vet inte riktigt vad det är som 
skolläkaren gör specifikt mer än att det kan finnas vissa ärenden som går via 
skolsköterskan till skolläkaren. 

IR 1. Ja det är klart att det måste finnas. 

IR 4. Precis, vissa elevärenden kan ju gå vidare.  

IR 3. Skolläkare kan skicka remiss också till., då kanske det går lite fortare. 

IR 5. Dom tittar ju på rygg och såna grejer alltså. Som vaccination gör ju våra 
skolsköterskor, det gör inte läkarna. 

IR 3. Nej, det kanske de inte gör förresten, det kan stämma. 

IR 4. Men det är väl att de… 

IR 2. Han har bara utskrivningsrätt eller…?  

IR 5. För vaccinet. 

IR 2. Jaa, nånting sånt där. Själva utförandet som sagt var, det sköter ju skolsköterskan. 

IR 4. Fast jag tror hos oss kommer i alla fall skolläkaren ut en gång per termin i alla fall, 
och det är vissa årskullar han kollar på, så jag vet inte exakt så… 

Av ovanstående framgår att för dessa rektorer var skolläkaren inte en naturlig del av 
elevhälsoteamen och rektorernas främsta förväntningar på skolläkaren var att det är 
en person som kommer in i specialfall och ” tittar på ryggar” och diagnosticerar. 
Skolsköterskorna uttryckte att de var länkarna och att deras uppgift var att prioritera 
vilka ärenden som ska till skolläkaren och att de upplevde ett starkt tryck från andra 
i teamet att de ska ordna det. 

Vem ska få kartläggning först och vem har störst bekymmer? Vem ska träffa skolläkaren 
först? En viss ordning och sen kulminerar någonting och så prioriterar man om, så det är 
ett stort ansvar (Sköterska IISS3). 

Skolsköterskorna menade att inriktningen på skolläkarnas arbete har förändrats. 
Tidigare var det mest ryggar, men nu är det helt andra problem. Några 
skolsköterskor såg sitt samarbete med skolläkare som att de screenade fram barn 
med behov av särskilt stöd som behövde en läkarutredning. 

Dels genom det här att vi träffar alla sexåringar tillsammans med föräldrar /…/ Där 
tycker jag att man hittar många, när man kan känna att den här måste jag ha extra ögon 
på, eller den här kan jag erbjuda skolläkare tidigt för en basutredning (Sköterska IISS3). 

Tillgänglighet 

På grund av att skolläkaren har mycket litet tid och sällan syns ute på skolorna har 
många inte ens träffat skolläkaren. Förväntningarna på skolläkarna visade sig därför 
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vara mycket diffusa inte bara hos rektorerna. Få hade haft något direkt samarbete 
med skolläkaren och menade också att detta var omöjligt eftersom skolläkaren hade 
så få timmar på skolan. 

Nej jag tror att jag bara en gång träffat skolläkare och då var det  någon stor utredning 
som var på gång, nåt riktigt med någon asperger-utredning som skolläkaren gav oss en 
återkoppling i teamet (Specialpedagog ISP2). 

En kurator berättade att hon skulle tala om för en elev vad skolläkaren hette men 
mindes inte själv 

Jag skulle berätta för en elev vad vår skolläkare hette, minns inte vad han heter, ser 
honom aldrig, kommer till skolsköterskan en eftermiddag varannan vecka, så jag tror att 
skolläkare spelar en helt annan roll när det är heltids tjänster (Kurator IK4). 

Samarbete 

Eftersom det var så få som uttalat att de har en samverkan med skolläkarna fanns det 
endast få uttryckta förväntningar. Exempel på sådana var förväntningar på stöd från 
skolläkaren, som denna kurator som hade ett ganska tätt samarbete med skolläkaren 
och upplevde att skolläkaren förstärkte kuratorns yrkesroll och satte strålkastaren på 
den. 

Jag samarbetar ganska mycket med skolläkaren och tycker att den personen förstärker 
vår, men det är ju hon, hon är ju så bra. Hon förstärker strålkastaren lite mot 
kuratorsfunktionen, hon är där och fokuserar hur hon vill ha det (Kurator IK5).  

En psykolog uttryckte hur hon genom att göra gemensamma skolbesök med 
skolläkaren i början av varje termin fick större tydlighet i sin presentation.  

Vi går tydligt ut med det i början på varje termin, när vi kommer, och då har vi 
skolläkaren med i det också, för vi försöker alltid komma tillsammans (Psykolog, IPS5). 

Ledning och inflytande 

Någon uttryckte en föreställning om att när skolläkaren är med blir det som 
skolläkaren har sagt. Medan andra menade att återigen beror det på person och att 
det är olika från läkare till läkare. 

Det sitter folk från olika professioner och så, och sen så är det ändå den medicinska 
vetenskapen, det är ändå det man på nått sätt: ”ja okej så här är det”, och så landar man i 
det på nått sätt (Kurator IK3). 

En sköterska berättade om en ny skolläkare som försökte styra upp hur 
ärendehantering skulle gå till, men stötte på motstånd från skolsköterskor som varit 
vana att arbeta självständigt.  

En ny skolöverläkare som försöker förstå vart hon har hamnat någonstans och försöker 
då även inför oss staga upp det kring hur går man vidare med detta och vem gör vad? 
Och som både kan vara jobbigt och inte som också kan vara bra, men därför det finns inga 
hundra procentiga riktlinjer för hur man gör och man då försöker få tillbaks oss till 
ordningen så blir det lite jobbigt, för vi är rätt självgående (Sköterska ISS4). 

Rektorer påpekade också att de var i beroendeställning till läkarna dels eftersom de 
inte kunde deras område ”vi kan ju inte gå in och operera” och dels därför att det är 
skolsköterskorna som avgör när skolläkaren ska kallas. 
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Sammanfattningsvis hade skolläkarna ibland motstridiga förställningar om vad 
andra kunde ha för förväntningar på dem. Delvis tycktes detta bero på att de också 
hade mycket olikartade arbetssituationer och mycket olika arbetstid som var 
skolläkartid. Somliga menade att de endast skulle arbeta på barns och föräldrars 
uppdrag medan andra förväntade sig att ta uppdrag både från föräldrar och från 
skolan. En del läkare tyckte att det var självklart att ställa upp på skolans förväntan 
att vara med på elevvårdskonferenser medan andra menade att de aldrig ställde upp 
på dessa förväntningar. Skolläkarna var rädda för att det fanns förväntningar på dem 
att bara göra medicinska kontroller och inte att använda hela sin bredd. Detta var 
också farhågor som besannades. Men fram för allt finns det mycket diffusa 
förväntningar på skolläkare efter som så få har haft något direkt samarbete med dem 
p.g.a. att de sällan syns ute på skolan. De förväntningar på samarbete som uttrycktes 
handlar om stöd, ledning eller samverkan för att få tydlighet. 

Sammanfattning  

Professionernas föreställningar om det egna uppdraget 

Professionerna beskrev sina föreställningar om det egna uppdraget dels i form av 
uppdragets inriktning, dels i form av sin mission som är en för professionen gemensam 
strävan till förändring som var återkommande i samtalen. Strävan till förändring 
riktar sig mot olika mål för de olika yrkeskategorierna. Samtliga professioner 
framhöll även att ett av deras viktiga bidrag till elevhälsan var deras helhetssyn.  

Lärare diskuterade inte sin egen roll i elevhälsan utan beskrev elevhälsan som ett 
team som existerade utanför deras normala verksamhet. De uttalade sig mest om 
elevhälsan som helhet och beskrev endast i undantagsfall olika yrkeskategorier. 

Det fanns två distinkt olika föreställningar från rektorerna om rektors uppdrag i 
elevhälsan, antingen att rektor skulle leda arbetet och vara ansvarig för samarbetet i 
teamet eller att rektor stod utanför och att uppdraget var diffust. Svårighet att leda 
förklarades antingen med organiseringen dvs. att många chefer var inblandade eller 
svårigheter att leda andra professioner som är specialister. 

Såväl specialpedagoger som psykologer beskrev att de skulle tillföra kompetens till 
skolan. Specialpedagogerna ville tillföra specialpedagogik genom handledning och 
deras mission var att förändra undervisningens struktur och lärarnas förhållningssätt. 
Ett uppdrag som de upplevde svårt pga. avsaknad av tid till handledning samt 
svårigheter att finna förståelse för sitt perspektiv. De beskrev en pedagogisk 
helhetssyn utifrån ett elevperspektiv. 

Psykologerna ville tillföra psykologisk kunskap till skolan genom konsultation och 
stöd till lärare. De ville i högre grad än i nuvarande situation arbeta med grupp och 
organisation och deras mission kan beskrivas som en påverkan utifrån ett systemiskt 
perspektiv att förändra strukturer i skolan för att undanröja hinder för elevers 
lärande och utveckling. Deras helhetssyn bestod i att se individen i gruppen i 
organisationen, vilket de ansåg underlättades av ett utifrånperspektiv. 
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Kuratorerna framhöll samtal på olika nivåer som sin speciella kompetens och 
betonade det psykosociala som sitt område, vilket dock framställdes som svårt att 
definiera. Deras mission kan beskrivas som att påverka och förändra relationer på alla 
nivåer i skolan samt mellan skolan och andra aktörer genom att fungera som 
spindeln i nätet. De framhöll helhetssynen som ”spindeln i nätet” positionen ger som 
sitt speciella signum.  

Sköterskorna framhöll att de har nationella riktlinjer för sitt arbete genom det 
nationella basprogrammet, där ingår hälsosamtal med alla barn. De beskrev sitt 
arbete som hälsofrämjande och upplevde att de ofta fick agera länk mellan olika 
aktörer - föräldrar och skola, föräldrar och elevhälsopersonal samt skolläkare och 
skola. Deras mission beskrevs som att bevaka att eleverna fick sina behov 
tillgodosedda. Sköterskorna beskrev sin helhetssyn utifrån att de arbetar med många 
olika typer av arbetsuppgifter samt har en utbildning som de upplevde som bredare 
än övriga yrkeskategoriers. 

Arbetssituationen för skolläkarna varierade i så hög utsträckning att få 
gemensamma sociala representationer uttrycktes. Gemensamt för alla var dock att 
stödet till skolsköterskorna var en väsentlig uppgift samt att sköterskan var deras 
länk till skolan. Den mission som uttrycktes är att bidra med vetenskaplig kompetens 
och utvärderingskunskap för att förbättra det förebyggande arbetet. De framhöll 
också sin helhetssyn som baserades på deras breda kompetens, ett 
”helikopterperspektiv” samt ”från vaggan till graven perspektiv”. 

Sammanfattningsvis fanns en överensstämmelse i de flesta yrkesgrupper om vad 
som var deras huvuduppgift i elevhälsan. Det gick alltså att urskilja en gemensam 
social representation av uppdraget för varje profession. Rektorer och läkare skilde sig 
från övriga aktörer genom att ha delade meningar om sitt uppdrag. Professionerna 
beskrev sina föreställningar om det egna uppdraget mer utifrån uppdragets 
inriktning, än uppdragets omfattning och specifika metoder. Detta kan avspegla en 
avsaknad av nationella riktlinjer. Endast skolläkare och skolsköterskor omfattas av 
generella riktlinjer genom det nationella basprogrammet för skolhälsovården. 
Samtliga professioner framhöll som specifikt för den egna professionen att ha en 
helhetssyn på problem. Flera professioner betonade också bredden i den egna 
utbildningen, som gjorde att de kunde ta sig an många olika typer av uppgifter. Det 
framgick också att flera professioner ansåg att det var svårt att få förståelse för den 
inriktning på arbetet som man önskade eller erkänsla för den kompetens man tyckte 
man besatt. Professionernas föreställningar om uppdrag, mission och helhetsbild 
sammanfattas i tabell 2. 
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Tabell 2. Professionernas föreställningar om uppdrag, mission och helhetsbild 

 UPPDRAG MISSION HELHETSBILD 

REKTOR Leda Ingen mission Helhetsbild uttrycks ej 
”Inifrånperspektiv” 

SPECIAL- 
PEDAGOG 

Bidra med 
specialpedagogisk 
kompetens 

Förändra lärares 
förhållningssätt 
Barnens 
försvarsadvokater, 

Elevperspektiv 

Eleven i interaktion, 
kognitivt och 
känslomässigt 

PSYKOLOG Bidra med 
psykologisk  
kompetens 

Förändra i organisationen Systemperspektiv 

”Utifrånperspektiv” 
Individ i grupp i 
organisation 

KURATOR Bidra med 
psykosocial 
kompetens 
 

Förändra relationer  Relationsperspektiv 

”Spindeln i nätet” 
Koppla ihop personer, 
organisationer 

SKOL- 
SKÖTERSKA 

Hälsofrämjande 
Omvårdnad 

Omvårdnad 
Bevaka barnens behov 

Individperspektiv 

Bredd, kan litet av varje 

LÄKARE Prevention 
Diagnosticering 

Ge ett vetenskapligt 
perspektiv 
(utvärderingar) 

”Helikopterperspektiv” 

Från vaggan till graven 
 

 

Professionernas föreställningar om andras förväntningar på uppdraget 

Hos alla yrkeskategorier fanns en farhåga att andra förväntade sig att de skulle göra 
snabba akututryckningar och att framför allt lärare förväntade sig snabba resultat.  

Utöver detta hade varje yrkeskategori specifika farhågor om att andra hade 
förväntningar på dem som de ofta förknippade med en gammaldags syn på deras 
yrkesroll. Det handlade framför allt om förväntningar på medicinska och 
diagnosticerande insatser som representerar ett individuellt och patogent perspektiv 
(Guvå, 2009; Guvå & Hylander, 2011). Rektorer trodde att lärare förväntade sig att en 
rektor genast ska rycka ut och handgripligen ta tag i elever som ”strular”. Special-
pedagogerna hade föreställningen att lärare och rektorer förväntade sig av dem att 
arbeta direkt med enskilda barn med specialmetoder när det gäller läs- och 
skrivinlärning och matematik. Psykologerna hyste farhågor att andra enbart 
förväntade sig psykologutredningar och samtal med enskilda barn. Kuratorer var 
rädda för att andra inte visste vad de skulle ha för förväntningar på dem och att 
andra yrkeskategorier tyckte att de kunde utföra samma uppgifter som kuratorerna 
och att de därför sågs som utbytbara. Skolsköterskornas farhågor var att andra såg 
deras uppgift endast som att sätta på plåster och ta hand om sjuka barn. Läkare 
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trodde att andra förväntade sig av dem att de tittar på ryggar och gör medicinska 
kontroller. Dessa farhågor överensstämde mer eller mindre med de föreställningar 
som kom fram från de övriga aktörerna, vilket beskrivs nedan för respektive 
yrkeskategori. 

Det uttrycktes också farhågor när det gällde hur tillgänglig man förväntas vara 
på skolan. Läkare och psykologer upplevde ett tryck att närvara vid fler elevhälso-
möten än de tyckte var relevant eller hade möjlighet till. Skolsköterskor upplevde ett 
tryck på att ständigt vara tillgängliga för både elever och lärare. 

Sammanfattningsvis kan professionernas föreställningar om andras förväntningar 
beskrivas som att de hyste farhågor om att andra inte förstod den hälsofrämjande 
inriktningen på deras uppdrag utan förväntade sig vård, specialundervisning och 
diagnosticering utifrån ett patogent perspektiv.  

Professionernas föreställningar om och förväntningar på andras uppdrag 

Ingen yrkeskategori uttryckte att de förväntade sig snabba utryckningar av andra. 
Däremot uttalade lärare tydligt att de förväntade sig att något skulle hända när ett 
ärende togs upp av elevhälsoteamet. Läkarna uttalade mycket positiva förväntningar 
på andra medarbetare i teamen och menade att teamsamverkan var lärorik. 

Övriga yrkeskategorier uttryckte höga förväntningar på rektorer i egenskap av 
ledare av elevhälsan och den som håller i resurser, tar beslut, organiserar 
elevhälsomöten och ger stöd åt sin personal samt förstår vilken yrkesspecifik 
kompetens de olika befattningshavarna har.  

Motstridiga förväntningar riktades mot specialpedagogerna, som många beskrev att 
de samarbetade med och också hade förväntningar på. Lärarna ifrågasatte 
specialpedagogernas inriktning på synsätt och förhållningssätt och ville ha konkret 
hjälp med enskilda barn. De ifrågasatte handledning speciellt om de upplevde att 
specialpedagogen har mindre grundkompetens än de själva har. Rektorer uttryckte 
en önskan att specialpedagogerna både ska utmana lärares förhållningssätt och 
arbeta med konkreta metoder i klassrummet samtidigt som de vill att lärarna ska 
vara nöjda med specialpedagogernas insatser. Vissa rektorer förväntade att 
specialpedagogen tog en särskild roll i elevhälsan som den som informerar och 
ersätter rektor.  

Andras föreställningar om psykologerna är att de är experter med relativt hög 
status som endast kallas in när problem har uppstått. Många yrkesgrupper ville 
samverka mer med psykologer än som var möjligt p.g.a. psykologernas stora 
arbetsfält och ett anmälningsförfarande som upplevdes krångligt. Andra 
professioner förväntade sig både enskilda elevsamtal och konsultation/handledning 
av psykologer och flera ifrågasatte att psykologer endast används som 
”utredningspsykologer”.  

Kuratorerna förväntades vara aktörer som samverkar med andra instanser och 
sorterar i komplicerade problem, men kurators uppdrag upplevdes också diffust. 
Rektorer såg gärna att gränsen mellan kurator och skolsköterska suddades ut. Många 
yrkeskategorier betonade samarbetet med kuratorerna, vilket ansågs avhängigt 
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kuratorernas tillgänglighet i skolan. Kontakt genom formulär tyckte främst 
skolsköterskorna blev för byråkratiskt.  

Förväntningar på skolsköterskorna var delvis motstridiga men framför allt var 
det stor spridning på förväntningarna. Rektorerna hade förväntningar på skol-
sköterskor att arbeta med kurativa uppgifter, vilket kuratorer och psykologer ibland 
ställde sig mer tveksamma till. Det fanns tydliga förväntningar på medicinska 
insatser men motstridiga förväntningar när det gäller deras funktion som länkar 
mellan elever och elevhälsans professioner. Detta kunde både upplevas positivt då 
elever remitterades för vidare kontakt men också som ett alltför starkt tryck på 
utredningar. Andra förväntade sig hög tillgänglighet på skolan av skolsköterskor. 
Sköterskorna förväntades delta mindre aktivt än övriga vid pedagogiska 
diskussioner i teamen.  

Efter som så få har haft något direkt samarbete med skolläkare fanns det också 
mycket diffusa förväntningar på skolläkaren. De förväntningar på samarbete som 
uttrycktes handlar om stöd, ledning eller samverkan för att förtydliga elevhälsans 
uppdrag. 

De professioner som är mest tillgängliga på skolan p.g.a. lägre elevantal/tjänst 
d.v.s. specialpedagoger och skolsköterskor är också de som flest förväntningar riktas 
mot. 

Sammanfattningsvis riktades höga och specifika förväntningar mot rektorerna som 
ledare, motstridiga förväntningar mot specialpedagogerna, förväntningar på 
expertkunskap från psykologerna och diffusa förväntningar på kuratorerna. 
Förväntningarna på skolsköterskorna täckte ett vitt område medan förväntningar på 
skolläkare var diffusa och varierande. 

Överensstämmelse mellan egna och andras föreställningar sammanfattas i 
nedanstående tabell: 
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Tabell 3. Överensstämmelse mellan egna och andras föreställningar på det 
professionella uppdraget 

 EGNA FÖRE-
STÄLLNINGAR 
 

FÖRESTÄLL-
NINGAR OM 
ANDRAS 
FÖRVÄNT-
NINGAR 

ANDRAS FÖRE-
STÄLLNINGAR 

ÖVERENS-
STÄMMELSE 
 

REKTOR Delade meningar 
1. leda 

elevhälsoteam 
2. oklart uppdrag 

 

 Tydliga 
förväntningar 
1. Leda 

elevhälsoteamet 
2. fördela arbetet 
3. Stödja 

yrkesrollerna 

Låg 
överensstämmelse 
 

SPECIAL- 
PEDAGOG 

Enighet om 
Handledning 
 

Direkt hjälp till 
enskilda elever 

Motstridiga 
förväntningar 
1. Direkt arbete 

(lärare) 
2. Direkt, indirekt, 

leda (rektor) 

Motstridiga 
förväntningar 
Ger varierande 
överensstämmelse 

PSYKOLOG Enighet om 
prioritering  
1. Organisations 

arbete 
2. Konsultation 

till lärare 
3. Individuella 

utredningar och 
samtal 

Individuella 
utredningar 
 

1. Samtal med 
enskilda elever  

2. Konsultation/ha
ndledning 

Varierande 
överensstämmelse 
Hög: 
1. Färre 

utredningar  
2. Konsultation/ha

ndled  
Låg: 
1. Direktarbete  
2. Organisation  

KURATOR Enighet om 
otydlighet i 
uppdraget 

Otydliga Otydliga men väl 
accepterat uppdrag 
 

Överensstämmelse 

SKOL. 
SKÖTERSKA 

Enighet 
Nationella riktlinjer 
Hälsosamtal 
 

Sjukvård Spänner över vitt fält 
 

Varierande 
överensstämmelse 
”Det beror på 
person” 

LÄKARE Mycket varierande 
 

Medicinska 
kontroller 

Mycket oklara Mycket varierande 

 

Överensstämmelse mellan egna och andras föreställningar och förväntningar 

Elevhälsans professioner uttryckte höga förväntningar på rektor som ledare av 
elevhälsan som håller i resurser, tar beslut, organiserar elevhälsomöten och ger stöd 
åt sin personal samt förstår vilken yrkesspecifik kompetens de olika befattnings-
havarna har. Dessa högt ställda förväntningar motsvaras knappast av rektorernas 
egna uttalanden. Särskilt inte när det gäller förståelse för specifika yrkeskompetenser 
och specifika insatser, där rektor har ett generalistperspektiv (Hylander, 2011) och 
önskar att professionerna är delvis utbytbara. Det betyder att det råder diskrepans 
mellan rektorernas uttryckta uppfattning och övriga yrkesgruppers förväntningar.  
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Specialpedagogernas farhågor om att lärare vill att de ska arbeta med enskilda elever 
och inte indirekt med handledning besannas. Rektorer, däremot förväntade sig att de 
arbetar med lärares förhållningssätt. Det betyder att förutom att det råder diskrepans 
mellan vad specialpedagogerna tycker att de ska göra och vad lärare förväntar sig av 
dem, riktas också motstridiga förväntningar mot dem. Specialpedagoger är den 
grupp mot vilken många motstridiga förväntningar riktades, vilket också uppfattats 
från övriga professioner. Detta kan förklara att särskilt specialpedagogerna upplever 
att de har svårt att göra sin röst hörd och få gehör för sitt perspektiv. Special-
pedagogerna är också den yrkesgrupp som de flesta andra yrkeskategorier beskrev 
att de har samarbete med och därmed också förväntningar på. 

Psykologernas farhågor om att lärare och andra i elevhälsan främst förväntade sig 
att de skulle genomföra individuella utredningar och testningar, bekräftades inte i 
denna undersökning. Andra professioner förväntade sig i varierande utsträckning att 
psykologer arbetar indirekt med konsultation till lärare, men få förväntade sig att 
psykologerna skulle arbeta med inriktning på organisation. Överensstämmelsen 
mellan psykologers föreställningar om sitt uppdrag och övriga professioners 
förväntningar tycks variera mellan kommuner och olika typer av organiseringar av 
elevhälsa. En vanlig föreställning som framkom var att psykologen sågs som en 
expert som kom in när det var problem med enskilda elever, vilket inte överens–
stämmer med psykologernas vilja till hälsofrämjande och jämställt konsultativt 
arbete. 

Kuratorer beskrev i liten utsträckning farhågor och förhoppningar när det gällde 
andras förväntningar på deras roll. Den svårighet att definiera uppdraget som de 
själva upplevde återkom i andras förväntningar. Det framkom emellertid inte 
motstridiga förväntningar eller förväntningar som inte överensstämde med 
kuratorernas föreställningar. Kuratorernas uppdrag tycks som självklart och något 
som många är förtrogna med trots svårigheten att tydligt beskriva det.  

Skolsköterskornas beskrivning av sitt breda uppdrag överensstämde med 
förväntningar från fram för allt lärare och rektorer. Övriga grupper var mer kluvna, 
vissa uttryckte likartade förväntningar, medan andra ifrågasatte rimligheten i att 
skolsköterskorna tog på sig så många olika typer av uppgifter inom elevhälsan. 
Uttrycket ”det beror på person” uttalades i hög utsträckning när det gällde 
förväntningar på skolsköterskornas uppdrag.  

Läkare beskrev sitt uppdrag på ett så varierat sätt och andra aktörer uttalade så 
oklara föreställningar om läkarnas uppdrag att det inte går att uttala sig om 
överensstämmelse när det gäller läkare.  

Sammanfattningsvis råder det låg överensstämmelse mellan professionernas 
föreställning om sitt uppdrag, föreställningar om andras förväntningar och andras 
förväntningar på detta uppdrag. Detta trots att det råder enighet i de flesta 
professioner, utom rektorer och läkare, om det egna uppdragets inriktning. 
Specialpedagogerna var eniga om att uppdraget var att arbeta indirekt och 
handledande, men de var också eniga om att detta inte var vad som vanligtvis 
förväntades av dem. Kuratorerna var eniga om att deras uppdrag var otydligt, och 
att förväntningarna var otydliga. Psykologerna var eniga om att uppdraget borde 
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innebära konsultativt arbete till skola och lärare i första hand och i andra hand 
utredningar av enskilda elever, men att det i praktiken blev tvärtom. 
Skolsköterskorna har en tydlighet i sitt uppdrag genom basprogrammet, men är 
också en grupp som utför många andra typer av uppgifter. 

Den hälsofrämjande inriktning som de flesta professioner framhöll, kom inte 
fram lika starkt när det gällde förväntningar på andra. Farhågor om att andra 
förväntar sig mer patogena än salutogena insatser och mer direkta än indirekta 
åtgärder bekräftades i viss mån framför allt när det gäller specialpedagoger.  

Diskussion 

Professionsspecifika sociala representationer 

Enigheten i de olika yrkesgrupperna tyder på att en social representation av 
professionens uppdrag har utkristalliserats inom varje profession. Däremot visar den 
låga överensstämmelsen mellan olika professioners föreställningar att det inte finns 
gemensamma sociala representationer i elevhälsan när det gäller professionernas 
uppdrag. För att sådana ska utvecklas, enligt Social Representationsteori (Moscovici, 
1988), krävs ett gemensamt arbete, en gemensam social praktik. Agerandet påverkar 
de sociala representationerna och de sociala representationerna påverkar agerandet 
(Markova, 2008). En sådan gemensam praktik tycks alltså inte ha utvecklats. De flesta 
professioner tycks ha anammat det hälsofrämjande arbetssätt som beskrivs i den nya 
skollagen när de beskriver sitt eget uppdrag, men inte på samma sätt när det gäller 
förväntningar på andras uppdrag. En delstudie i föreliggande projekt har visat att 
alla professioner beskriver innebörden av elevhälsa i hälsofrämjande termer, men när 
det kommer till praktiken är den inriktad på individuella åtgärder från ett patogent 
perspektiv (Guvå, 2009). För att en förändring ska äga rum krävs gemensamt arbete 
och gemensamma diskussioner där både elevhälsans uppdrag och de olika 
professionernas uppdrag diskuteras i förhållande till de riktlinjer om en 
förebyggande och hälsofrämjande elevhälsa som finns i den nya skollagen.  

Rektor får här en avgörande roll när det gäller elevhälsoteam på den lokala 
skolan. Frågan är om rektorer vill ta på sig rollen som den som ska leda dessa 
diskussioner. Av studien framgår att det finns en grupp rektorer som är beredd till 
detta och en grupp som inte är det. En möjlig förklaring kan vara att de rektorer som 
upplevde sig sakna kontroll över elevhälsan arbetar med en elevhälsa som i huvud-
sak är centralt organiserad, där flera av aktörerna är anställda centralt. Utifrån 
insamlade data går det inte att avgöra om det var organiseringen av elevhälsan som 
påverkade rektorernas upplevelse av sin roll i förhållande till elevhälsan. Även om 
rektorer är beredda att leda elevhälsoteamen är detta inte problemfritt eftersom det 
finns motstridiga sociala representationer när det gäller hur profilerade de olika 
professionernas uppdrag ska vara. Tidigare har framkommit (Hylander 2011) att 
rektorer är generalister snarare än specialister och gärna ser att de olika aktörerna i 
elevhälsan går in på varandras områden och inte vaktar på yrkesgränserna, medan 
flera professioner vill ha stöd av rektor för att förtydliga sin yrkesroll. 
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Yrkesspecifik helhetssyn, professionell ”closure” 

Samtliga yrkeskategorier uttryckte att de besitter en helhetssyn i kraft av sin 
profession, och att detta är unikt för just deras profession. Detta kan ses som ett sätt 
att muta in området elevhälsa för sin egen profession, d.v.s. en typ av closure (Abbot, 
1988). Ingen profession uttryckte förväntningar på att en annan profession skulle 
arbeta utifrån ett helhetsperspektiv. Dessa helhetssyner beskrevs emellertid på 
mycket olika sätt och utifrån varje professions kompetens och disciplinära domän. 
Specialpedagogerna utryckte att de har en pedagogisk helhetssyn och med det 
menade de att de hade ett barnperspektiv eller elevperspektiv och såg barnet i 
interaktion med sin omgivning som en aktör med kognitiva, känslomässiga, sociala 
och biologiska funktioner. Psykologerna beskrev ett systemiskt sätt att tänka, d.v.s. 
de menade att de analyserade och arbetade med ärenden på individ-, grupp- och 
organisationsnivå. Kuratorerna beskrev att de hade helhetssyn hela tiden och 
agerade som spindeln i nätet och knöt ihop såväl olika individer (t.ex. föräldrar och 
lärare) som olika organisationer (t.ex. skola och socialtjänst). Läkarna beskrev att de 
hade en överblick över alla åldrar så att de visste vad som föregått och vad som 
kunde hända sen. Både läkare och psykologer beskrev hur de fick en helhetssyn 
genom att vara på många olika skolor. Psykologerna betonade vikten av att komma 
utifrån, och menade att detta utifrånperspektiv var en förutsättning för att arbeta 
konsultativt och med hela systemet. Läkarna betonade istället att de därigenom fick 
ett ”helikopterperspektiv”. Den yrkeskategori som avviker i det här sammanhanget 
är rektorerna, som inte talade om helhetssyn i samband med sin egen roll utan i 
samband med hela teamets arbete. Även övriga yrkeskategorier framhöll att 
diskussionerna i elevhälsoteamet bidrog till en helhetssyn på eleverna (Hylander, 
2011; för en fördjupad analys av begreppet helhetssyn se Guvå, 2009).  

Läkare, sköterskor och psykologer talade alla om bredden i sin utbildning. Det 
finns emellertid ingen profession som spontant beskriver ”bredden” hos en annan 
profession. När diskussionen i fokusgrupperna rörde en annan yrkeskategori som 
arbetar inom många områden tas detta snarare till intäkt för att denna är inne på 
någon annans område, vilket kan gälla för t.ex. sjuksköterskor, som har kurativa 
uppgifter eller specialpedagoger som är inne på det psykosociala området 
(Hylander, 2011). Detta skulle kunna tolkas som ytterligare ett tecken på 
professionell closure, så att vissa uppdrag eller uppgifter anses falla inom en 
professions jurisdiktion (Abbot, 1988). 

Social identitet – tillhörighet till profession eller elevhälsoteam 

För samtliga yrkeskategorier tycks det råda en spänning mellan den professionella 
identiteten och identiteten som medlem av elevhälsan. Detta är inte förvånande 
eftersom den nya lagen inte vunnit laga kraft och det är ytterst varierande hur 
elevhälsan avgränsas och är uppbyggd i olika kommuner. Enligt Brewers (2003) 
Optimal Distinctiveness Theory (ODT) strävar alla människor efter att både höra till 
och att uppleva sig som unika. Strävan efter tillhörighet och strävan efter 
särskiljande är alltså två samtidiga processer. Det betyder att människor söker sig till 
grupper som har distinkta, tydliga och klara mål och tydliga inklusionskriterier för 
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vilka som tillhör gruppen. Detta kan förklara att professionsidentiteten blir tydligare 
och mer attraktiv än identiteten som elevhälsomedlem. De professioner som är 
centralt anställda och därigenom har kollegor i samma profession tycks ha lättare att 
uttala en tydlig professionell identitet än de som i huvudsak har sin arbetsplats på 
den lokala skolan. Det gäller vissa specialpedagoger, många psykologer och några 
kuratorer. De professioner, som har sin arbetsplats på den lokala skolan är de som 
har svårast att distinkt beskriva sitt uppdrag eller tycker att de får gehör för det. 
Detta gäller kuratorer som beskrev sitt uppdrag som diffust och specialpedagoger 
som beskrev motstridiga förväntningar och svårigheter att uttrycka sitt perspektiv. 
Det gäller inte i samma utsträckning skolsköterskor som har ett nationellt 
basprogram som stöd för sin profession. Men även skolsköterskorna uttryckte att de 
kände sig ensamma. 

Roccas och Brewer (2002) har visat att människor i varierande utsträckning har 
multipla sociala identiteter d.v.s. de kan samtidigt både uppleva sig som tillhörande 
sin profession och som teammedlem samt uppehålla diverse andra sociala 
identiteter. Syftet med en sammanhållen elevhälsa är att alla professioner ska bidra 
med sina professionella expertkunskaper, d.v.s. att yrkespersonerna ska behålla sina 
professionella sociala identiteter men samtidigt också kunna identifiera sig med en 
gemensam hälsofrämjande verksamhet. För att detta ska bli möjligt krävs således 
enligt denna teori ett förtydligande av elevhälsan, så att det är attraktivt att tillhöra 
elevhälsan utan att det upplevs ske på bekostnad av den professionella identiteten. 
För närvarande tycks professionerna förstå hur de själva ska kunna arbeta 
hälsofrämjande, men en gemensam framgångsrik elevhälsa förutsätter även 
förståelse för de andra professionernas hälsofrämjande arbete och framför allt 
förståelse för hur samverkan dem emellan ytterligare kan främja elevers hälsa.  

Förändringsperspektiv och interprofessionella konflikter 

Professionernas förändringssträvanden, deras mission, utgår från olika disciplinära 
professionella och filosofiska perspektiv. Dessa perspektiv och underliggande 
förgivettaganden tycks emellertid inte diskuteras trots att strävanden kan ge upphov 
till konflikt mellan olika professioner. Som grupp menade rektorerna att de olika 
funktionerna i elevhälsan är väldigt personbundna och använde det som argument 
när det gällde att förklara varför en insats fungerade eller inte fungerade. Med ett 
sådant resonemang finns risk att perspektivkonflikter cementeras istället för att 
utgöra underlag för dialoger som kan främja teamets utveckling. 

Som exempel på perspektivskillnader diskuteras nedan tre olika typer av 
interprofessionella konflikter; mellan lärare och specialpedagoger, mellan psykologer 
och skolsköterskor samt mellan rektorer och skolläkare.  

Måluppfyllelse för alla elever - ändrat förhållningssätt  

Lärare och specialpedagoger visade sig ha olika uppfattning om special-
pedagogernas uppdrag. Specialpedagogerna ville framförallt förändra lärarnas 
pedagogiska förhållningssätt utifrån ett elevperspektiv där eleverna ses som aktörer 
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med rättighet att delta i beslut och inte bli uteslutna. Specialpedagoger fick problem i 
sina förhandlingar med lärarna och upplevde det svårt att göra sin röst hörd. En 
förklaring till detta kan vara att lärare värnar om den pedagogiska miljön för hela 
klassen. När en lärare upplever att hon eller han tömt ut sina resurser och att de 
andra eleverna blir lidande p.g.a. att mycket tid ägnats åt en elev, önskar denna 
lärare inte ägna mer tid åt eleven ifråga utan vill ge de andra eleverna vad de 
behöver. Detta är ett äkta dilemma och måste diskuteras som ett sådant. Det finns 
också en konflikt mellan att särbehandla vissa elever eller att behandla alla lika. 

Lärare kan tänka sig handledning om handledaren är mer erfaren och kompetent 
inom allmänpedagogik för att främja att alla elever uppnår målen. (De kan också 
tänka sig konsultation från någon som har en kompetens som är tillräckligt skild från 
lärarnas. För en diskussion av detta se Hylander, 2011). Om handledaren istället är 
specialpedagog med annan grundexamen än lärarna, då vill de ha konkret hjälp med 
den enskilda eleven. När rektorerna uttalade stöd för specialpedagogernas mission 
att förändra lärarnas förhållningssätt erkänns inte dilemmat mellan att ägna tid åt en 
elev och måluppfyllelse för alla elever och då blir detta en omöjlig arbetsuppgift för 
specialpedagogerna. För lärare måste det göras troligt att samtliga elever vinner på 
ett förändrat arbetssätt.  

Individuell och humanistisk – systemisk och interaktionisk 

Skolsköterskor uttalade inte ett förändringsperspektiv på samma sätt som övriga 
professioner. De menade att de alltid funnits barn i skolan som inte uppnår målen 
och att dessa barn måste accepteras utifrån sina förutsättningar utan att orimliga 
krav ställs på dem. Det tycks således handla om vård och acceptans för sköterskor 
snarare än om förändring. Utifrån barn och föräldrars uppdrag ville sköterskorna 
bevaka att enskilda barns behov tillgodoses och uppmärksamma elever som behöver 
mer omvårdnad. Backlund (2007) menade att man kan se sköterskan som en 
mottagningssköterska som är den första som tar emot eleverna. När hon inte själv 
tycker sig kunna tillgodose elevens behov remitterar hon till någon annan som kan ta 
hand om eleven. Detta är ett humanistiskt, individorienterat och kliniskt sätt att se på 
elever utifrån ett behovsperspektiv.  

Det humanistiska individperspektivet står emellertid i konflikt med det 
interaktionistiska synsätt, som många aktörer i elevhälsan omfattar. När ett ärende 
remitteras för att barnets behov ska tillgodoses och för att barnet ska få omvårdnad 
kan andra yrkeskategorier ha svårt att överta detta ärende. Psykologerna vill bidra 
med sin kunskap på grupp- och organisationsnivå för att förändra miljön för 
eleverna utifrån ett systemiskt och organisatoriskt perspektiv och försöker värja sig 
från att ta över enskilda ärenden där syftet är oklart vad samtal eller utredning ska 
leda till. Då kan skolsköterskor som upplever sig som en länk mellan föräldrar och 
elevhälsa blir frustrerade och uppleva att de måste gå igenom ett krångligt och 
tidsödande anmälningsförfarande. Psykologer, å andra sidan, önskade först och 
främst samarbeta med dem som är direkt involverad i ett ärende snarare än att delta 
i allmänna diskussioner med övriga i elevhälsan.  
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Här står alltså två olika synsätt - ett individuellt och humanistiskt och ett 
systemiskt och interaktionistiskt - mot varandra, vilka dock sällan diskuteras som 
just synsätt. Detta kan vara en förklaring till att psykologer uttalade att de kände sig 
pressade av sköterskor att utföra enskilda utredningar, medan sköterskor tyckte att 
det var svårt att komma i kontakt med psykologer för samtal. Det uppstår således 
lätt en dragkamp mellan olika perspektiv istället för att de olika perspektiven 
befruktar varandra. Annan, Bowler, Mentis och Phillipson (2008) har visat på 
betydelsen av att olika utvecklingsperspektiv diskuteras i mångprofessionella team i 
skolan. Meningen med ett mångprofessionellt team är ju just att olika perspektiv ska 
brytas mot varandra (Annan et al., 2008 ; Guvå & Hylander, 2011), men om olikheter 
inte diskuteras i form av perspektiv är det lätt att istället hemfalla åt att ”det beror på 
person” om samarbetet fungerar. Det individuella humanistiska perspektivet och det 
interaktionistiska perspektivet är båda grundläggande perspektiv i hälsofrämjande 
arbete som borde kunna brytas och samsas i en levande och fungerande elevhälsa.  

Elevhälsa som skolverksamhet eller som specialistenhet 

Ett konkurrensförhållande mellan skolläkare och rektorer framkom när det gäller 
ledning av elevhälsan. Rektorer uttryckte svårigheter med samarbete när elevhälsans 
aktörer var anställda centralt. Särskilt gällde detta skolsköterskor där det uttrycktes 
ett konkurrensförhållande mellan rektor och den som organiserar sköterskorna 
centralt, vilket ofta men inte alltid är skolläkaren. Vissa läkare ifrågasatte också 
rektorers möjlighet att leda elevhälsan och förordade därigenom också en central 
organisering av elevhälsan med en annan chef än den lokale rektorn. Denna fråga 
om central eller lokal organisering av elevhälsan hänger intimt samman med två 
andra frågor, dels frågan om ett pedagogiskt kontra ett kliniskt perspektiv och dels 
frågan om man arbetar på skolans uppdrag eller på barns och föräldrars uppdrag. 
För rektorer är det självklart att elevhälsan arbetar på skolans uppdrag och att den 
pedagogiska verksamheten är kärnverksamheten. Läkare däremot beskrev 
uppdraget antingen som emanerande från elever och föräldrar eller som ett dubbelt 
uppdrag där både skola och föräldrar är uppdragsgivare. Om läkare betraktar 
föräldrar som uppdragsgivare är de också följdenligt att de blir inriktade på en 
klinisk undersökning och kliniska åtgärder gällande enskilda barn samt information 
till skolan om hur barnets behov ska tillgodoses. Rektorn å andra sidan har att se till 
hela skolans pedagogiska verksamhet och resursfördelning. Vissa skolläkare har 
förståelse för dessa olika perspektiv, medan andra menade att elevhälsa är ett 
område som rektorer inte behärskar och därför inte kan vara chef för. Även rektorer 
själva ifrågasatte möjligheten i att leda ett team bestående av specialister. Det blir 
således betydelsefullt om den elevhälsa som rektor ska leda definieras som en 
skolverksamhet eller som en ”specialistenhet” inom skolan. 

Att dessa perspektivskillnader lyfts upp och diskuteras är inte enbart en fråga för 
lokala rektorer utan för kommunernas centrala skolledning och skolans huvudman. 
Om rektorer ska ha en möjlighet att infria de höga förväntningar som ställs på rektor 
som ledare för lokala elevhälsoteam måste också förtydliganden göras t.ex. på vems 
uppdrag de olika professionerna arbetar. De olika professionernas mål för 
förändringssträvanden hänger i viss mån samman med på vems uppdrag man anser 
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att man arbetar, d.v.s. om man anser att skolan eller individen ska förändras. 
Specialpedagoger, kuratorer och psykologer sa sig alla arbeta på skolans uppdrag 
och de förlägger också sina förändringssträvanden mot skolan som organisation eller 
mot skolans professionella aktörer. Sköterskorna menade däremot att de arbetar på 
barns och föräldrars uppdrag, vilket också vissa läkare instämde i medan andra 
läkare menade att de har dubbla uppdrag. Sköterskorna uttalade heller inte samma 
förändringssträvanden gentemot skolan.  

Föreställningar om professionernas tillgänglighet 

Tillgänglighet var en fråga som diskuterades intensivt. Hur tillgängliga de olika 
yrkeskategorierna upplevs tycks dels bero på hur stora områden varje aktör ska 
täcka dels på organiseringsform. Med tillgänglighet menas här hur lätt lärare, 
rektorer, elever och övriga aktörer i elevhälsan upplever att det går att få kontakt. De 
som upplevdes som mindre tillgängliga än övriga var de centralt organiserade 
aktörerna främst psykologer och skolläkare. 

En förklaring till detta är den stora variationen i elevunderlag mellan grupperna. 
Specialpedagogerna är den klart största gruppen (4. 600) inom elevhälsan, dubbelt så 
många som skolsköterskorna som i sin tur är 1,5 gånger så många som kuratorerna 
och fyra gånger så många som psykologerna. I hela Sverige finns endast mot-
svarande ca 90 skolläkartjänster (SKL, 2010). Därför framstår det som naturligt att 
läkare och psykologer upplevs som mindre tillgängliga än specialpedagoger och 
skolsköterskor. Kuratorer arbetar ofta endast på de skolor som har de senare åren, 
vilket ytterligare minskar deras elevunderlag.  

En annan förklaring till upplevelse av tillgänglighet är om professionerna har sin 
arbetsplats, lokalt eller centralt. Det är vanligt att skolsköterskor, kuratorer och 
specialpedagoger oberoende av organisering har sina arbetsrum på den lokala skolan 
vilket ökar tillgängligheten, medan psykologer och läkare ofta har arbetsrum på 
annat håll. Skolsköterskor och kuratorer anlitas också direkt av eleverna, vilket sällan 
görs när det gäller psykologer. Psykologerna såg en fördel i en central placering som 
möjliggjorde ett utifrånperspektiv, vilket sågs som en förutsättning för att kunna 
arbeta konsultativt och med systemperspektiv. 

Ytterligare en förklaring till upplevelse av tillgänglighet kan vara strukturen på 
ärendehantering. I andra rapporter i projektet har beskrivits hur professionerna i 
elevhälsan försökt förtydliga sin arbetssituation genom att strukturera 
ärendehanteringen (Einarsson, 2011; Hylander, 2011). Detta har lett till en 
”ärendetrappa” där ett problem för en lärare anmäls och blir till ett fall för rektor 
som i sin tur tar upp det som ett ärende för elevhälsan, som eventuellt också anmäls 
till den centrala elevhälsan. Framförallt psykologer och andra centralt placerade 
aktörer har förordat ett sådant system medan sköterskor och lärare önskade sig ett 
enklare förfarande där de lättare kan komma i kontakt med den centrala elevhälsan. 
Psykologerna menade att den strukturerade ärendehanteringen tillkommit för att 
undvika att de blir översköljda av enskilda utredningar. Men det som denna studie 
ger vid handen är att psykologen sågs som en expert som endast används i 
specialfall. Psykologen blev en sällsynt gäst som många önskade samarbeta med 
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men som i allt för liten utsträckning var tillgänglig för samarbete. Det kan finnas en 
risk att ”ärendetrappan” istället för att minska bidrar till att öka antalet utredningar 
eftersom alla åtgärder som skolan ansett möjliga redan uttömts när ärendet når 
psykologen. I det läget kan det vara svårt att erbjuda läraren konsultation istället för 
en utredning. Därmed kan psykologerna genom att ha verkat för en tydlighet i 
ärendehanteringen samtidigt ha försvårat sin egen mission att arbeta mer 
förebyggande, hälsofrämjande och konsultativt. Här föreligger ett dilemma. Det 
betyder att för att kunna utnyttja de fördelar i form av utifrånperspektiv som en 
central placering ger krävs arbete för att göra psykologen mer lättillgänglig för de 
lärare som vill konsultera en psykolog. 

Slutsatser 

Trots att det inom varje profession finns en gemensam föreställning om det egna 
uppdragets inriktning saknas överensstämmelse mellan denna föreställning och 
andras förväntningar på detta uppdrag. Framförallt gäller det den hälsofrämjande 
inriktningen på arbetet. Samtliga professioner upplever att de har en helhetssyn och 
en mission med inriktning på hälsofrämjande arbete, men man förväntar sig inte 
samma hälsofrämjande arbete av andra.  

Det ställs höga och specifika förväntningar på rektor som ledare för det lokala 
elevhälsoteamet, där professionerna fram för allt önskar stöd i att diskutera och lyfta 
fram sina olikheter. Eftersom rektorer enligt tidigare studie önskar att de olika 
professionerna delvis ska vara utbytbara kan dessa förväntningar vara svåra att 
infria. 

Det finns ett antal dilemman och konflikter mellan professioner som beror på 
olika professionella perspektiv, men det finns en tendens till att förvandla 
professionella perspektiv till personfrågor. För att syftet med ett mångprofessionellt 
elevhälsoteam, d.v.s. att bidra med olika perspektiv till en helhetslösning, ska kunna 
uppnås krävs att dessa olika perspektiv tydliggörs, bryts mot varandra och används 
som förklaringsgrund till de problem som elevhälsan möter. 



 57

Referenser 

Abbott, A. (1988). The systems of professions, an essay on the division of expert labor. 
Chicago: The University of Chicago Press.  

Abrams, D. & Hogg, M. A. (1990). Social identification, self categorization and social 
influence. European Review of Social Psychology, 1, 195-228. 

Annan, J., Bowler, J., Mentis, M. & Phillipson, R. (2008). Understanding diversity in 
educational psychology teams. School Psychology International, 29, 387-399. 

Backlund. Å. (2007). Elevvård i grundskolan: Resurser, organisering och praktik (Rapport i 
socialt arbete nr 121.2007). Stockholm: Stockholms universitet, Institutionen 
för socialt arbete. 

Blomqvist, S. (2009). Kompetensutnyttjande i mångprofessionella psykiatriska team. 
Linköping: Linköpings Universitet, Institutionen för beteendevetenskap och 
lärande (doktorsavhandling).  

Brewer, M. (2003). Intergroup relations. Philadelphia: Open University Press. 

Brewer, M. & Pierce, K. (2005). Social identity complexity and outgroup tolerance. 
Personality and Social Psychology Bulletin, 31, 428-437. 

Giorgi, A. (2009). Descriptive phenomenological method in psychology: A modified 
Husserlian approach. Pittsburgh, PA: Duquesne University Press.  

Graneheim, U. & Lundman, B. (2003). Qualitative content analysis in nursing 
research: Concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. 
Nurse Education today, 24, 105-112. 

Granström, K. (1986). Dynamics in meetings: On leadership and followership in ordinary 
meetings in different organizations. Linköping: Linköping Studies in Arts and 
Science/London: Artesian Books. 

Guvå, G. (2001). Skolpsykologers rolltagande: Överlämning och hantering av 
elevvårdsfrågor. Linköping: Linköpings Universitet, Institutionen för 
beteendevetenskap(Doktorsavhandling). 

Guvå, G. (2009a). Professionellas föreställningar om elevhälsans retorik och praktik (FOG 
rapport, 65). Linköping: Linköpings universitet, Institutionen för 
beteendevetenskap och lärande. 

Guvå, G. (2009b). Och de tre skola bliva ett. Om elevhälsans tre spår (FOG rapport, 67). 
Linköping: Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och 
lärande. 



 58

Guvå, G. & Hylander, I. (2011). Diverse perspectives on pupil health among 
professionals in school-based multi-professional teams. (Submitted). 

Hjörne, E. (2004). Excluding for inclusion? Negotiating school careers and identities in 
pupil welfare settings in the Swedish school (Göteborg studies in educational 
sciences 213). Göteborg: Göteborgs universitet. 

Hylander, I. (2011). Samverkan – professionellas föreställningar på elevhälsoarenan (FOG-
report 69). Linköpings universitet. 

 
Knotek, S. (2003). Making sense of jargon during consultation: Understanding 

consultees’ social language to effect change in student study teams. Journal of 
Educational and Psychological Consultation., 14, 243-250. 

Kury, K. W., & Kury, G. (2006). An exploration into the internal dynamics of a 
school-based mental health collaboration. Journal of School Health, 76,164-168. 

Markova, I. (2008). The epistemological significance of the theory of social 
representations. Journal for the Theory of Social Behaviour, 38, 461-487. 

Meyers, B., Valentino, C. T., Meyers, J. Boreti, M., & Brent, D. (1996). Implementing 
prereferral intervention teams as an approach to school-based consultation in 
an urban school system. Journal of Educational and Psychological Consultation, 7, 
119-149. 

Moscovici, S. (1988). Notes towards a description of social representations. European 
Journal of Social Psychology, 18 211-250 

Proposition 2009/10:165. Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet. 
Stockholm: Regeringskansliet.  

Roccas, S. & Brewer, M. (2002). Social identity complexity. Personality and Social 
Psychology Review, 6, 88-106. 

Smith, J. & Eatough, V. (2006). Interpretative phenomenological analyses. In S. 
Hammond, C.  Fife-Schaw & J. Smith, (Eds.), Research methods in psychology (s. 
322-341). London: Sage. 

SKL (2010). Aktuellt om skola och förskola. Stockholm: Sveriges Kommuner och 
Landsting 

Skollagen (2010). SFS nr: 2010:800. Stockholm: Utbildningsdepartementet 

SOU (1974:53). Skolans arbetsmiljö (Betänkande avgivet av utredningen om 1957 
årsskolberedning). Stockholm: Ecklesiastikdepartementet. 

SOU (2000:19). Från dubbla spår til elevhälsa (Slutbetänkande av 
Elevvårdsutredningen). Stockholm: Fritzes förlag. 



 59

Thornberg, R. (2008). Multi-professional prereferral and school-based health-care teams: A 
research review (Fog-rapport nr.62). Linköping: Linköpings universitet, 
Institutionen för beteendevetenskap och lärande. 

Utbildningsdepartementet, (1994). Hälsa, lärande och trygghet (Regeringens 
proposition, 2002/022:14). Stockholm: Regeringskansliet. 

 



 

FORUM

 

FOGs h
arbetsgru
grupper 
som har 

 

FOG-RA
löpande 
presenta
Några av
på andra
över FOG
 
http://w

E-mail: f

 

M FÖR OR

uvudintres
upper och
som ej är 

 en egen hi

APPORT 
 numme
ationer av
v rapporter
a ställen. E
G-rapporte

www.ibl.liu.

fograpport

ISS

ISRN LIU-

RGANISA

sse är dyn
h sociala s
 tillskapad
istoria och 

är en ra
erserie o
v forsknin
rna kan ko
Exemplar 
er som fort

.se/fog 

@ibv.liu.se

SN 1401-02

-IPP-FOG-

ATIONS- O

namiska pr
system, d.v
de för forsk
 en särskild

apportserie
och inne
ngsresultat
omma att 
av FOG-R

tlöpande re

e  

283 

-R--70--SE

OCH GRU

rocesser, f
v.s. naturl
kningsänd
d uppgift. 

e som utg
ehåller 
t och fo
publiceras

RAPPORT 
evideras, k

E 

UPPFORS

främst i au
ligt föreko

damål utan

ges oregelb
mer pre

orskningsöv
s i slutgilti
liksom för

kan hämtas

SKNING 

autentiska 
ommande 
n grupper 

lbundet i 
eliminära 
versikter. 
ig version 
rteckning 
s från: 


	FOGrapport70_Hylanderframsida
	Abstract fograpport_70_Hylander
	Abstract

	HylanderFOGsenaste
	FOGrapport70_Hylanderbaksida

