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Abstract 
 

 

Hylander, I. & Ahlstrand, E. (2013). Föreställningar om Elevhälsans ledning och 

organisering. (FOG-Report no 73). Linköping: Department of Behavioural Sciences and 

Learning (IBL), Linköping University. 

 
This report is part of the research project Integration of knowledge and professional 
learning. Multi-professional collaboration and negotiation of meaning in relation to student 
health. The aim of the project was to extend knowledge about school based student health 
teams’ partnership, collaboration and interprofessional learning. This report focuses on 
professionals’ representations of how student health services are organized and 
managed. Four models of student health organization and management were delineated. 
These models differ in several aspects of importance for the meaning and ”gestalt” of 
student health services.  The professional groups typically preferred one or the other of 
these organizational models and differed in their interpretation of their advantages and 
disadvantages. One important difference was if they preferred a local school-based 
organization or a central organization.  
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Bakgrund  

Den nya Elevhälsan 

Begreppet Elevhälsa lanserades i en statlig utredning som lades fram år 2000 (SOU 

2000:19). Syftet var att kartlägga elevvårdens och skolhälsovårdens verksamhet och 

funktion i den svenska skolan samt ge förslag på lämpliga åtgärder i syfte att höja 

verksamhetens kvalitet och effektivitet.  Bakgrunden till utredningsuppdraget var 

bland  annat att elevvården och skolhälsovården arbetade parallellt i skolan, och en 

samordning av resurser och kompetens skulle kunna öka måluppfyllelsen i skolan 

för alla elever.  

I elevvårdsutredningens kartläggning konstaterades tyd liga brister inom både 

elevvården och skolhälsovården, bland  annat at t det saknades ett helhetstänkande, mål 

för verksamheten och kontinuerliga former för uppföljning. Utredningen visade också att 

skolor brister i att ge förutsättningar för yrkesgru pper att samverka för att verksamheten 

ska bli så bra som möjligt. (Myndigheten för skolutveckling 2003, s. 13) 

Utredningens betänkande SOU (2000:19) fick titeln: ”Från dubbla spår till Elevhälsa i 

en skola som främjar lust att lära, hälsa och utveckling”. Titeln syftar på att arbetet 

med lärande, hälsa och utveckling skulle integreras och att skolhälsovård  och 

elevvård  inte längre skulle vara åtskilda.  

I regeringens proposition, ”Hälsa, lärande och trygghet, betydelsen av att 

utveckla goda lärmiljöer” (Utbildningsdepartementet 2001) drogs riktlinjer upp för 

hur arbetet skulle organiseras. När Elevhälsan som ett nytt verksamhetsområde 

skulle införas förväntades att en ny organisation och ledning för arbetet skulle 

utvecklas. I regeringens d irektiv (Regeringskansliet, 2005) underströks att 

förändringen handlade inte bara om en ny benämning utan också om en ny 

inriktning för arbetet från vård  (elevvård , hälsovård) till hälsa, där begreppet hälsa 

innefattar såväl skolans hela lärandemiljö som individens psykiska och fysiska hälsa. 

I Elevhälsans arbete skulle ingå personal med olika bakgrund och kompetens, men 

det var personal som redan fanns inom skolan som skolläkare, skolsköterska, 

psykolog, kurator, speciallärare och specialpedagog. 

Det utvecklingsarbete som sattes igång i landets kommuner kring organisation 

och innehåll i Elevhälsan skildrades i rapporten ”Blick för elevens hälsa” 

(Myndigheten för skolutveckling, 2003). I rapporten presenterades tankar från både 

skolans trad itionella elevhälsopersonal och skolans pedagoger som ger bilder av att 

elevvården tid igare i många fall fungerat isolerat från skolans huvudverksamhet 

d .v.s. lektioner, undervisning och lärande. 

Både elevvårdens trad itionella personal och ped agogerna kan se en styrka i att 

Elevhälsan som begrepp, organisation och innehåll lyfts fram och utvecklas. Samtid igt 

har alla involverade erfarenheter och kompetens utifrån ett annat arbetssätt och möts nu  

med  dessa erfarenheter samt olika kompetenser. En avgörande del i arbetet är att se 

behovet av att vidareutveckla sin kompetens i perspektivet skolans uppd rag, att 

tillsammans utveckla verksamheten mot det övergripande  målet för skolan. Det 

förutsätter samverkan och att man tillsammans arbetar för elevens hälsa, lärande och 

trygghet. Samtid igt är det väsentligt att få känna trygghet i den egna professionen för att 
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kunna mötas i det mångprofessionella teamet och ha något att ge där och tillsammans 

utveckla arbetet d är. (Myndigheten för skolutveckling, 2003, s. 13) 

Samtid igt beskrevs ett nytt perspektiv som utgår från att stödja barn och unga så att 

de kan stå emot de risker d e utsätts för. Perspektivbytet innebär en övergång från 

ohälsa som kännetecknas av sjukdom, problem och risker till en betoning av hälsa 

och utveckling. 

Den nya skollagen blev emellertid  uppskjuten och antogs inte förrän 2010 

(Skollagen 2010:800) med verkställighet 1 juli 2011. Lagtexten skiljer sig inte 

nämnvärt från den tid igare föreslagna lagtexten men däremot finns det skillnader i 

förarbetet till lagen som skrevs fram i den nya propositionen med titeln ”Kunskap, 

Valfrihet och Trygghet”  (Proposition 2009/ 10:165). Det är fortfarande en samman-

hållen Elevhälsa som föreslås men helhetstanken betonas inte på samma sätt och 

sambandet mellan hälsa och lärande är inte lika framträdande. Istället lyfts skolans 

måluppfyllelse upp och det är fram för allt de elever som inte når målen som ska ha 

tillgång till Elevhälsa. Rektors ansvar för de elever som inte uppnår målen 

förtydligas. Det är rektor som ansvarar för att åtgärder sätts in när elever inte uppnår 

skolans mål och vid  behov ska då Elevhälsans personal involveras. Det framhålls att 

målet är att främja lärandemiljön och att fokus är förebyggande och hälsofrämjande 

insatser i ett bredare perspektiv. Det förtydligas också att det ska finnas läkare, 

sjuksköterska, psykolog och kurator utöver specialpedagogisk kom petens. 

Organisering av Elevhälsa 

När det gäller organiseringen av Elevhälsan lämnas detta till de lokala 

huvudmännen. Och man menar att det kan ske på många olika sätt, genom 

anställningar d irekt på skolan, i olika resurscenter eller genom att en skola köper 

tjänster från olika huvudmän.  

Det har blivit alltmer vanligt förekommande med centraliserade resursteam för 

Elevhälsans personal, vilket innebär att de arbetar mer eller mindre fristående i 

förhållande till de lokala skolorna (Backlund, 2007). Enligt SOU 2000:19 visade sig 

sådana resursenheter med egen ledningsbefattning ha bättre strukturer för 

dokumentation, uppföljning och utvärdering. Samtid igt med dessa resursenheter 

kom också elevhälsoarbetet i högre utsträckning att innebära förebyggande, 

handledande och konsultativt arbete gentemot lärarna (Backlund, 2007). En nackdel 

som framförts är att centraliseringen kan medföra en risk att Elevhälsan upplevs som 

mindre tillgänglig för de lokala skolorna.  

Resurstillgång varierar såväl mellan kommuner som inom kommuner. År 2009 

fanns det ca 4. 600 specialpedagoger, 2. 200 skolsköterskor, ca 1. 500 kuratorer, 

knappt 600 psykologer och ca 90 skolläkare (SKL, 2010). Backlund konstaterade att 

det är skillnad  mellan högstadieskolor och flerstad ieskolor. Skolsköterskor och 

kuratorer är i högre grad  koncentrerade till högstadieskolor medan det motsatta 

gäller psykologerna. Det finns ett positivt samband mellan kuratorsresurs och 

skolsköterskeresurs, medan det råder ett omvänt samband mellan psykologresurs 

och kuratorsresurs. Ju färre kuratorer desto fler psykologer och tvärtom. Även när 

det finns centrala resursteam kan t.ex. skolsköterskor och kuratorer vara anställda av 

enskilda skolorna. Det förekommer också att det finns specialpedagoger både inom 
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den centrala resursenheten och på den lokala skolan. I Backlunds undersökning där 

hon intervjuade rektorer i 48 slumpmässigt utvalda grundskolor (med högstadium) 

visade det sig att 75% av psykologerna, 55% av kuratorerna och 37% av 

skolsköterskorna var anställda i resursenheter. Även om de var anställda i en 

resursenhet kunde de emellertid  vara placerade på en lokal skola. Detta gör att 

rektors ledarskap över Elevhälsan varierar från att vara chef för elevhälsopersonalen 

till att besluta om någon från en central resursenhet ska tillfrågas om hjälp. Ofta är 

det så att vissa professioner är d irekt underställda rektor medan andra är 

underställda andra chefer. Detta medför också att den inre organiseringen i form av 

team-sammankomster varierar i betydande grad . 

Enligt tid igare lagstiftning skilde man på den lokala nivån mellan elevvårds-

konferenser som var beslutande och där lärare, föräldrar och elever ofta deltog och 

team-möten (elevvårdsgrupp, elevhälsoteamsmöte, stödteamsmöte etc.) där endast 

elevhälsopersonalen ingår. Dessa möten leds av rektor på den lokala skolan. Enligt 

den nya lagen, där rektors ansvar för elever med behov av särskilt stöd  har 

förtydligats, försvinner elevvårdskonferensen. I de centrala teamen, (resursteam, 

stödteam, elevhälsoteam) förekommer team -möten ledda av enhetens chef eller en 

samordnare. Syftet med dessa möten är antingen att d iskutera och fördela enskilda 

ärenden eller att d iskutera mer övergripande frågor . Olika rutiner för hur lärare tar 

kontakt med det lokala elevhälsoteamet och hur skolans kontakt med centrala team 

förekommer. För en utförligare beskrivning av dessa rutiner och de olika 

yrkeskategoriernas föreställningar om dessa rutiner se Einarsson  (2011). 

För att kunna d iskutera och förstå de olika aktörernas skilda föreställningar om 

ledning och organisering av Elevhälsan krävs ett hänsynstagande dels till de olika 

professionernas uppdrag i Elevhälsan  och dels till vems uppdrag de arbetar på, d .v.s. 

föräldrarnas uppdrag eller skolans uppdrag. Eftersom denna studie gjordes när 

skolhälsovård  och elevvård  enligt lagen fortfarande var två olika verksamheter, men 

där intentionerna från propositionen om en samlad  elevhälsa (SOU 2000:19) var 

kända, finns här oklarheter. Traditionellt sågs skolhälsovården som en fortsättning 

av Barnhälsovården, som utgick från föräldrars uppdrag, medan elevvården utgick 

från skolans uppdrag.  

Mångprofessionellt teamarbete 

Gemensamt för ett team kan sägas vara att de arbetar tillsammans, har komplett-

erande kunskaper, ett gemensamt mål samt är ömsesid igt beroende av varandra 

(Blomqvist, 2009). McGrath, (2000) beskrev ett team som ett antal personer med olika 

professioner som väljs och utrustas för att kontinuerligt utföra en viss uppgift. Ett 

vanligt sätt att beskriva team är utifrån personernas beroende av varandra , d .v.s. i 

vilken grad  de har gemensamma arbetsuppgifter och har att ta hänsyn till varandras 

perspektiv. I multidiciplinära team arbetar medlemmarna parallellt med olika 

deluppgifter. I interdiciplinära team träffas teammedlemmarna för att lösa 

gemensamma uppgifter. I transdiciplinära team är gränserna mellan medlemmarnas 

arbetsuppgifter flytande (Thylefors, Persson & Hellström, 2005). Enligt tid igare 

forskning om elevvårdsteam (Granström, 1986 , Backlund, 2007) är det mycket oklart 

hur teamen är organiserade, hur beroendet gestaltas och i vilken utsträckning 
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uppgifter är gemensamma, varför det synes lämpligt att som Blomqvist (2009) 

använda termen mångprofessionella team, som anger att beroendet kan vara av 

varierande art.  

En profession kan definieras på olika sä tt t.ex. ”en yrkesgrupps strävan att uppnå 

exklusiva samhälleliga fördelar och tolkningsföreträden” (Selander, 1989) eller 

”exklusiva grupper av individer som tillämpar tämligen abstrakt kunskap på 

specifika fall” (Abbot, 1988). Friedson (1994) angav fem grundläggande element som 

ingående i professionalism som innefattar professionens kontroll av kunskap, 

arbetsfördelning, meriter, utbildning och ideologi. Enligt det essentiella 

professionsperspektivet (Macdonald , 1995) är det endast läkare och psykolog i 

elevhälsoteamen som har status av profession. Detta perspektiv har emellertid  

kritiserats och begrepp som makt, maktutövning och closure, d .v.s. att stänga andra 

yrkesgrupper ute från ett fält har lyfts fram i professionsforskning (Abbot, 1988; 

Macdonald , 1995). Med en yrkesgrupps jurisdiktion menas rätten att inom ett visst 

område ställa d iagnos genom att klassificera, att d ra slutsatser samt att utifrån detta 

behandla problemen (Abbot, 1988). Abbot menade att nya yrken skapas när det finns 

en lucka som inte fylls av etablerade professioner eller där en yrkesgrupp inte håller 

på jurisd iktionen. Vidare menade han att efter uppnådd autonomi måste en 

profession ständigt bevaka och utöka sin aktivitet för att behålla sin jurisd iktion. I 

den meningen är samtliga de i Elevhälsan ingående yrkesgrupperna att anse som 

professioner. Det är detta senare perspektiv som vi använder. Yrkesgrupp, 

yrkeskategori och profession kommer att användas parallellt och synonymt. 

I SOU 2000:19 finns en beskrivning av de kompetenser som bör ingå i 

Elevhälsan, men inte vilka yrkeskategorier som ska inneha dessa kompetenser. I 

skollagen har detta emellertid  förtydligats. Det framhålls att generellt för alla 

yrkeskategorier är ha kunskap och medvetenhet om psykosociala påverkansfaktorer. 

I den nya skollagen (Skollagen, 2010) har man istället för att beskriva kompetenser 

valt att benämna de specifika yrkeskategorier som ska finnas tillgängliga , d .v.s. 

läkare, psykolog, kurator och sjuksköterska. Dessutom ska det finnas special-

pedagogisk kompetens, men denna kompetens tillskrivs inte en specifik yrkesgrupp. 

Eftersom detta nu är lagstiftat är det viktigt att skapa kunskap om vilka erfarenheter 

och föreställningar dessa olika professioner har om organisering och ledning av 

Elevhälsoarbete, dels det professionsspecifika och dels det teamgemensamma.  

Ett organisationsteoretiskt perspektiv 

Det har gjorts många försök att beskriva olika typer av organisering och ledarskap 

för att komma fram till effektiva organisationer. Många forskare skiljer  på mekaniska 

eller byråkratiska organisationer och organiska organisationer, (Weisboard , 1991), 

där mekaniska organisationer präglas av regelstyrning och ”top -down” 

beslutsfattande medan organiska organisationer präglas av målstyrning, 

probleminriktning och demokratiska beslutsprocesser. Granström (2006) skiljde på 

tre olika former av organisationsledning. I en Hierarkisk organisation, är chefen viktig, 

det är han eller hon som har ansvaret och hans eller hennes främsta uppgift är att 

fatta beslut. Gruppledare har ledarskap för sektioner och bistår chefen när det gäller 

att verkställa beslut. I en matrisorganisation, finns förutom en högsta ansvarig ledning 
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projektgrupper med eget ansvar för projektet eller chefer som har ansvar för en del 

av verksamheten som inte är inordnad i en linjeorganisation. Det finns alltså både 

horisontell och vertikal ledning. I en teamorganisation finns en ledningsgrupp som 

samordnar de olika teamen men teamen förfogar över egna resurser och fattar egna 

beslut om verksamheten. Representanter för de olika teamen ingår i lednings–

gruppen. I teamen fattas gemensamma beslu t om verksamheten. Granström menade 

att både teamorganisationen och matrisorganisationen kunde betecknas som 

organiska medan den hierarkiska modellen utgjorde en mekanisk organisation. De 

flesta forskare är nog i dag ense om att det inte finns en perfekt organisationsstruktur 

utan att det krävs en anpassning både till typ av uppgift och omgivande krafter, 

vilket överensstämmer med ett systemteoretiskt synsätt där organisationen ses som 

ett mer eller mindre öppet system som interagerar med omgivningen (Boalt-

Boethius, S. & Jern, S., 1996). Det har sagts att en byråkratisk organisation klarar sig 

bäst i en oföränderlig omgivning medan den organiska blir mest effektiv i en 

föränderlig omgivning. Vad som utgör en effektiv organisation beror emellertid  inte 

bara på typen av organisering utan även på tydligheten i organisering och ledning. 

Såväl en hierarkisk organisering som en teamorganisering eller matrisorganisering 

kan vara tydlig eller otydlig. Men det kanske är lättare att beskriva en hierarkisk 

organisering i tyd liga termer.  Om man arbetar i en otydlig teamorganisation och 

upplever problem kan det då bli lätt att tro att lösningen på problemen är en 

hierarkisk organisation istället för en tydlig teamorganisering.  

Som ovan beskrivits finns många oklarheter när det gäller elevhälsans 

organisering, vilket gjorde att vi såg det som viktigt att utforska hur olika 

professioner uppfattade att elevhälsan styrdes och organiserades samt vilka 

önskemål de hade om dess styrning och organisering. Det är svårt att få en överblick 

dels p .g.a. bristande dokumentation och dels pga. varierande organisering 

(Backlund, 2007, SOU2000:19) inte bara mellan kommuner utan även inom 

kommuner. Backlunds ovan beskrivna studie beskrev följande trender, när det gällde 

elevvårdens organisering: en pågående strukturering av elevvården, en 

centralisering av resurser (även om decentralisering också förekom), en betoning av 

konsultativt arbete samt en tendens både till inkludering och till ett ökat antal 

specialgrupper. Genom nya skollagen förtydligas rektors uppdrag. Det är rektors 

ansvar att, elever som inte når målen, får sina behov av särskilt stöd  utredda och att 

detta sker i samråd  med Elevhälsans personal om det inte är uppenbart obehövligt. 

Det står emellertid  inte hur organiseringen av Elevhälsa ska gå till eller hur 

Elevhälsan ska ledas u tan detta lämnas till kommunernas och skolornas ledning. Det 

finns alltså anledning att tro att även i fortsättningen kommer organiseringen av 

Elevhälsa att variera. Däremot kommer kraven på uppföljning och utvärdering av 

Elevhälsans insatser att öka i och med att det nu är en lagstadgad verksamhet. Den 

här studien har genomförts under en tid  när förslaget om en ny Elevhälsa 

d iskuterades men inte hade vunnit laga kraft. Det betyder att professionernas 

föreställningar om ledning och organisation grundar sig på en organisering där t.ex. 

beslutande elevvårdskonferenser kvarstår, men där nya perspektiv i olika grad  

beaktats. 

I en annan rapport i föreliggande projekt (Hylander, 2011) framgick att rektorer 

gick att indela i två grupper utifrån sina föreställningar om samverkan i 

elevhälsoteamen. Den ena gruppen såg sig som ledare av elevhälsoteamen, medan 

den andra gruppen betraktade sig som stående utanför med avsaknad av kontroll. 
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Det visade sig också att professionerna inom Elevhälsan hade mycket högt ställda 

förväntningar på rektorernas ledarskap inte bara när det gällde att fatta beslut och 

ansvara för resurser utan också för att förstå och framhålla professionernas olikheter  

och deras specifika bid rag till elevhälsoarbetet . Det framstår därför som viktigt att 

utforska professionernas föreställningar om ledarskap av Elevhälsan. 

Syfte 

Syftet med studien var att få ökad  kunskap om vilka föreställningar som de olika 

professionerna som ingår i Elevhälsan har om Elevhälsans organisering och ledning.   

Metod  

Design 

Denna rapport ingår i ett större projekt inom vilket data har samlats in för att belysa 

olika professioners föreställningar om elevhälsa. För att uppnå syftet för denna 

delstudie har ett urval av data gjorts, så att alla utsagor som på något sätt berör 

organisation och ledning har legat till grund för analysen.  För en utförligare 

beskrivning av metoden se Einarsson (2011). 

Fokusgrupper blev ett naturligt val av datainsamlingsmetod  eftersom fokus var 

gruppföreställningar och de data som samlas in genom foku sgrupper just utgörs av 

resultat av sociala interaktioner och meningsskapande. Varje yrkesgrupp gav 

underlag till två fokusgrupper sammanlagt 14 grupper, se tabell 1. En intervjuguide 

med öppna frågor användes till alla grupper utom lärare. Informanterna d iskuterade 

utifrån frågor om elevhälsans innebörd , det specifika bidraget från den egna 

professionen till Elevhälsan, samt förväntningar på andra yrkesgrupper i Elevhälsan. 

En specifik intervjuguide användes till lärarna med öppna frågor om innebörden av 

elevhälsa samt om deras erfarenhet av samverkan med elevhälsan.  

Fokusgrupperna varade i 1,5 timme, modererades av en av forskarna i 

forskningsteamet, spelades in på ljudbandspelare och skrevs ut ordagrant. 

Informanter 

Ansträngningar har gjorts att i så stor utsträckning som möjligt intervjua 

yrkespersoner från olika delar av landet och  i 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 ytterligare 

fokusgruppsintervjuer med sköterskor och specialpedagoger, som använts för att 

pröva resultatens trovärd ighet (Reuterswärd , Hylander, Mattiasson, 2013). Lärarna, 

klasslärare i år 1-9 intervjuades i samband med en kurs på universitetet.  
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Tabell 1. Deltagare i fokusgrupperna 

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 

 

Fortsättningsvis redovisas de olika yrkesgruppernas föreställningar om Elevhälsans 

organisation och ledning. Det är utifrån deltagarnas yttrande i gruppintervjuerna 

som slutsatser dras. Från varje yrkesgrupp finns som tid igare nämnts två grupp-

intervjuer, den första betecknas som I och den andra med II. Skolläkare har 

beteckningen L och varje läkare har ett nummer. Ett uttalande från gruppintervju 

nummer ett med läkare fyra ser alltså ut på följande vis: I L4. Skolsköterskorna 

betecknas SS, skolpsykologerna SPS, kuratorerna K, specialpedagogerna PS, 

rektorerna R och Lärarna Lär. Citaten har justerats för begriplighetens skull så att 

pauser, skratt och omtagningar har tagits bort. 

Analys av data 

Vi har använt en kvalitativ och induktiv analysmetod  (Graneheim & Lundman, 

2003). Tillvägagångssättet påminner såväl om fenomenologi (Giorgi, 2009) som 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 varje yrkesgrupp. 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.   

 Ordagrann transkribering av intervjuer med markering av skratt, emfas och 

pauser. 

 Läsa materialet för att bekanta sig med det 
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 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 tid igare reflexiva 

tolkningen hör samman och skapa teman för varje yrkeskategori.  

 Utifrån teman från varje yrkeskategori formulera de generella teman som 

finns i hela materialet.  

 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 tid igare 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.  

 

Elevhälsans organisering och ledning 

Varje yrkesgrupp uttalade sig om Elevhälsans organisering med olika infallsvinklar 

och intensitet. Särskilt rektorer, skolläkare och skolpsykologer hade en livlig 

d iskussion i sina respektive grupper om just organisation och organisering. Det finns 

ett gemensamt mönster i de olika föreställningar som kom fram i intervjuerna, dels 

att organiseringen av Elevhälsan ser olika ut i olika kommuner vad  gäller benämning, 

mötesstruktur, ledning, lokalisering, bemanning och dels att elevhälsoarbetet sker på 

olika nivåer i kommunerna. Flera deltagare i fokusgrupperna t.ex. rektorer, 

specialpedagoger och kuratorer, beskrev i första hand en organisation som gäller för 

den enskilda skolan. Andra beskrev också en central nivå som antingen bestod  av en 

områdesorganisation, där flera rektorsområden och skolor inbegrips eller en 

kommunövergripande organisation. Fram för allt läkare uppehöll sig vid  den 

centrala kommunövergripande organisationen. Deltagarna pendlade mellan dessa 

olika nivåer när de uttryckte sina föreställningar om Elevhälsans organisation, vilket 

gör uttalanden svårtolkade, men motsvarar samtid igt den faktiska verksamheten, 

där det inte alltid  är självklart på vilken eller vilka nivåer ett ärende behandlas .  

De slutsatser som dras om de olika yrkesgrupperna är prototypiska 

föreställningar, d .v.s. det som vi kunnat utläsa som gemensamma föreställningar, 

men i texten presenteras också enskilda yrkesutövares föreställningar för att även 

beskriva variationen inom respektive yrkeskategori.  
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Det ser olika ut 

Konstaterandet att det ser olika ut kan sägas vara ett resultat i sig. Det finns inte en 

föreställning om Elevhälsans organisation utan många föreställningar. Detta tycks 

dels bero på faktiska olikheter i organisationerna t .ex. kommunstorlek dels på att 

olika yrkeskategorier betraktar organisationen från olika perspektiv beroende på var 

de har sin huvudsakliga arbetsplats.  

IIPS1: I vår kommun har vi en utvärdering eller revision när det gäller hur man hanterar 

det här med  barn i behov av särskilt stöd . Och det ser väld igt olika ut på olika skolor  

Som ett resultat av att det ser olika ut menade många att de saknar gemensamma 

mål och strategier för arbetet. Kuratorer menade att det idag sker mycket 

parallellarbete och att detta blir ineffektivt och splittrat och uttryckte sig därför 

positivt om den nya Elevhälsan där olika yrkesföreträdare ska samverka. 

IK3. Vi är mitt uppe i en sån organisation där var och en har kört sitt eget race . Ute på 

skolan har man många gånger också arbetat dubbelt, man vet inte vad  den vänstra och 

högra handen har gjort. Specialped agoger har varit inne i ett ärende och så kommer en 

skolsköterska eller psykologen och jobbar med  samma ärende…när specialpedagogen 

går ut kommer psykologen in….”  

Men det framkom också att det kunde vara naturligt att det såg olika ut. En 

skolpsykolog som uttryckte att det ser olika ut på olika skolor tyckte att det var 

naturligt och ”ganska bra att det kan få göra det”.  

Det är inte heller självklart att en omorganisation för att förtydliga hur man 

hanterar barn i behov av särskilt stöd  får genklang i vardagsarbetet. Det betyder att 

även om det ser lika ut på pappret behöver det inte göra det i verksamheten. En 

psykolog som varit med om en omorganisation efter att skolan fått kritik för sin 

verksamhet för barn i behov av särskilt stöd  sa: 

IIPS2: Men själva vard agsarbetet har egentligen inte i grunden förändrats, som jag ser 

det.  Det lever sitt eget liv, i relation till de här organisationsförändringarna. 

Det är inte bara organiseringen som skiljer sig åt utan även benämningen av 

verksamheten varierade kraftigt. Samma benämning kan gälla för skilda 

organisationer och skilda benämningar kan gälla för identiska organisationer. I 

huvudsak tycks de olika beskrivningarna kunna delas in i (a) Elevhälsa på central 

eller områdesnivå och (b) Elevhälsa på den lokala skolan.  

IIPS7: Vi är två nivåer på Elevhälsa, dels elevhälsoteam ute i lokala rektorsområdena och 

sen en central funktion som heter den centrala Elevhälsan.  

Det finns även de som beskrev tre nivåer, en central och kommunövergripande 

Elevhälsa, en områdesorganisation och slutligen en lokal organisering. I citatet nedan 

beskrev en psykolog en sådan organisation där den centrala Elevhälsan kallas ”barn i 

behov av särskilt stöd”, områdesorganiseringen ”resursteam” och den lokala nivån 

”elevvårdsteam” 

IIPS3: Det finns något som heter  ’Barn i behov av särskilt stöd’ som är en särskild  sektion, 

på en nivå under biträd ande förvaltningschef. Och sen har vi något som heter 

Resursteam, det är uppdelat i två resursteam där psykolog och specialped agog ingår. 

Och det är dom begrepp som använd s, resursteam och Elevvårdsteam ute på skolorna, så 

det är väl ett alternativ då till det som på and ra ställen kallas för Elevhälsa. 
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Nedan beskrivs yrkesgruppernas föreställningar om organisering av Elevhälsan 

utifrån Central och Lokal nivå. Ibland  nämndes även en tred je nivå, en områdesnivå. 

Denna nivå har förts till den centrala nivån i beskrivningen nedan.  

Elevhälsa på lokal nivå 

Benämning 

När olika yrkesgrupper beskrev sina tankar om och erfarenheter av Elevhälsa finns 

flera olika benämningar med i samtalet. Resursteam är en term som används för att 

beskriva både en grupp som arbetar på den lokala skolan (Lokala resursteam ) och en 

grupp som arbetar för hela kommunen (Centrala resursteamet). Det samma gäller 

stödteam. Andra namn som används på den lokala nivån är elevvårdsteam (EVT) och 

elevhälsoteam. Elevvårdsgrupp (EVG) och elevvårdskonferens (EVK) används för att 

beteckna sammankomsterna i teamen. 

IISS4: Och det ser ju  olika u t också eftersom vi kallar d et resursteam på vissa ställen, man 

tar de resurser man har från skolan och försöker samla d om i det har teamet för att 

försöka få en så bred  bild  som möjligt när man pratar om dom här barnen som behöver 

speciellt stöd . 

Bemanning lokal nivå 

Skolpsykologer, kuratorer, skolsköterska talpedagog och speciallärare/ special-

pedagoger uppgav att de var involverade i de lokala teamen. Psykologerna är inte så 

vanliga på högstadieskolorna och kuratorer inte lika vanliga på de lägre stad ierna. 

Yrkesvägledare nämndes ibland . I d e lokala teamen kan vissa yrkesgrupper vara 

representerade medan man måste ansöka om att få stöd  från andra yrkesgrupper. 

Vissa skolor skiljer på ”liten elevhälsogrupp”, där bara de som är d irekt anställda på 

skolan är med och ”stor elevhälsogrupp” där även personer från det centrala teamet 

deltar. 

Skolläkarna uppgavs mycket sällan vara med och flera lärare och rektorer visste 

inte vem skolläkaren är. Vissa läkare menade att de kan sitta med i elevhälsoteam en 

gång per termin, en annan sa sig vara med en gång per månad på varje skola. 

ILÄK: Antingen blir man kallad  till en elevvårdskonferens….det är väld igt få egentligen 

där man vill ha skolläkare med . Det vanligaste för mig egentligen är det som vi kallar för 

startkonferens d är man tar upp en elev till d iskussion, är det här något som vi ska gå 

vidare med? Jag har två –tre stycken såd ana i veckan.  

En rektor berättade om sittningar med  skolläkare två gånger per läsår d å det 

handlade om det förebyggande arbetet men också enskilda elever. Samtliga 

professioner som är centralt anställd  arbetar på lokal nivå och det är då brukligt att 

de ingår i de lokala elevhälsoteamen. Oberoende om de är anställda lokalt eller 

centralt kan de ha sina rum på den lokala skolan. Det tycks vanligt att skolsköterskor 

och kuratorer har sina rum på den lokala skolan, medan vissa specialpedagoger 

sitter centralt och andra lokalt. Skolpsykologer som har fler skolor än övriga aktörer 

tycks oftare sitta centralt, vilket också skolläkare gör.  
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Teamarbetet  lokal nivå 

Att man ska klara sina elever på enheten i så stor utsträckning som möjligt, är en 

åsikt som många gav uttryck för. Först genom att prata om problem som uppstår i 

arbetslaget och därefter genom att d iskutera i det lokala elevhälsoteamet.  

 IISP2: Det är ju  bara såna ärenden som vi ser att det här kan man inte klara av i 

arbetslaget efter flera försök som det tas upp i EVG. 

Framför allt rektorer menade att de måste klara sina elever på enheterna, men att 

lärare kan vara snabba att anmäla ärenden  med begäran om mer resurser. Här 

handlar det enligt rektorerna istället om att aktivt försöka organisera arbetet så att 

alla elever når kunskapsmålen.  

IR4: Där har de byggt upp  såna här lokala stöd team , ….meningen är att man ska klara 

sina elever på enheten i så stor utsträckning som möjligt men klarar man inte det så får 

man ansöka till det lokala elevhälsoteamet då för att få stöttning.  

Oavsett vad  de informella mötena på lokal nivå kallas tycks möten ske relativt ofta, 

en gång var eller varannan vecka. Utöver dessa möten finns det även önskemål om 

att ha träffar vid  sidan av schemalagda möten. 

IIPS1: Där jag jobbar d å är det bestämt att varje skola har sitt t eam och det ser ju  olika u t. 

Vi psykologer är på flera skolor, där / på skolan/  ska man också ha en sån där 

samrådstid  och på d om större skolorna är det en gång i veckan, en och en halv timme och 

på de minsta skolorna är d et en gång i månaden. Och det liksom är navet i hur uppdrag 

kommer, där är rektor och specialpedagog. Sen finns den här parallella önskan tyck er jag 

från kanske kurator och skolsköterska, att vi borde träffas vid  sid an av det här.  

Man skiljde på Elevvårdskonferens (EVK) och elevvårdsteam (EVT). Den sistnämnda 

gruppen kan ses som ett slags arbetsutskott, en informell grupp där man försöker 

hantera problem medan EVK är en formell grupp. Till EVK går formell kallelse ut, 

föräldrar är med och formella beslut tas, t .ex. om eleven ska ha specialundervisning, 

eller anpassad  undervisning. Uttalanden från flera yrkesgrupper tyder på att 

teammöten upplevs som arbetande möten då man tillsammans försöker hantera 

problem som uppstått. 

Det varierar hur de olika yrkeskategorierna uppgav att de deltog i arbetet på den 

lokala skolan och i det lokala teamet. Psykologer uttryckte att det är i eller från den 

lokala arbetsgruppen de får sitt uppdrag. De menade att dessa möten är tillräckligt 

frekventa, de kan inte vara med varje vecka eftersom de har flera skolor, men att det 

finns en önskan från andra yrkesgrupper att ha fler möten av mer informell karaktär.  

IPS5:De lokala elevhälsoteamen träffas varje vecka och vi är inte så många så vi kan inte 

vara med  varje vecka för vi jobbar på uppdrag också, vi försöker en gång per månad  per 

skola, men sen är det lite beroende på, ibland  dyker vi upp när det behövs  

Skolsköterskor och specialpedagoger tycks ofta få  funktionen av att agera länk 

mellan lärare och det lokala elevhälsoteamet, men rektor kan också vara första 

kontakten.  

ILär1: Det är via skolsyster då för hon är ju  med , så har vi det nu att vi har skolsy ster med  

vid  varje sånt elevvårdsmöte, även om det bara är ett första möte när vi träffar rektor och 

kanske skolpsykologen så sitter alltid  hon med som en koppling för skolan i dess helhet.  
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Läraren i ovanstående citat menade alltså att skolsköterskan har en elevvårds-

sammanhållande funktion på skolan, och det är hon som kan hjälpa läraren att ta 

upp ett elevärende i ett elevvårdsmöte och dessutom utgör hon länken till 

skolläkaren. Lärare önskade därför att skolsköterskan inte skulle behöva delas 

mellan flera skolor. Många menade att specialpedagoger anställda på den lokala 

skolan också fick en sådan sammanlänkande funktion.  

IISP2: Och där tar vi då upp ärenden som vi i vår tur har fått från arbetslaget. Jag har 

ansvar för vissa arbetslag. Det är en gång i veckan som det teamet träffas. 

Organisering och ledning på lokal nivå 

De flesta uppfattade rektor som den självklara ledaren på lokal nivå. Men det fanns 

också ifrågasättande och upplevelse av brist på ledning. 

 

Rektor leder elevvårdskonferensen 

Rektor är ledare för det lokala resursteamet och elevvårdskonferensen. Enligt 

rektorerna själva har de ett ansvar för att leda, fördela, dokumentera, och bemanna 

elevvårdskonferenser samt prioritera vilka ärenden som ska tas upp. 

IIR3: Mitt ansvar är väl lite grann också att vi gör det vi ska, att vi dokumenterar och att 

konferenserna blir sammansatta med  rätt personer  

IIR4: Vi har det, så upplagt att kuratorn och jag träffas alltid  en timme på speciell tid  

varje vecka då EVK-protokollen, jag har gjort minnesanteckningar, de gör vi tillsammans 

så att vi är överens. Det är ju  rätt viktigt hur de skrivs att vi också går igenom gången hur 

vi går vid are med  vissa ärenden.  

Det betyder att rektorer menade att de ska ha kontroll över uppföljning, dokumen -

tera, slussa vidare, och konsultera annan personal efter behov. Denna bild  av rektors 

ledarskap på lokal nivå stämmer med lärarnas uppfattning.  

Lärare1: Han kommer alltid  tillbaka på nästa möte och säger jaha, du skulle ha gjort det 

och du det, hur har det gått?”  

Det är särskilt under elevvårdskonferenserna som rektorerna menade att de utövade 

sitt ledarskap . Nedanstående rektor framhöll att de oftast var överens på 

elevvårdskonferenserna men om de inte var det så kunde rektorn styra det. 

IIR1: Vi är oftast överens. Dom / övriga i elevhälsan/  kommer med  förslag och sen kör vi 

på det, men ibland  behöver det styras upp rejält. 

Det fanns mycket varierande uppfattningar om hur styrande rektor är och vems 

uppfattning som gäller. En rektor menade t.ex. att det var hans veto som gällde, 

medan flera av de övriga yrkesgrupperna hade erfarenheten av att de kan komma 

med förslag, som rektor lyssnar på och sen följer majoritetens förslag.  

IISP2: Men sen är det ju , jag menar det kan vara när det gäller beslut inom ramen här på 

skolan så kan de (rektorerna) tycka en sak och vi andra en sak och det blir som vi har 

bestämt.  
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Rektor håller i resurser 

Flera yrkeskategorier uttryckte en medvetenhet om att rektors uppgift är att hålla i 

resurser, vilket betyder att det kunde uppstå meningsskiljaktigheter när resurser 

ställdes mot elevers behov. Men, detta ledde också till att Elevhälsans personal kände 

sig fri att tala för elevernas behov och sen fick rektor avgöra vad  som var möjligt. 

Såväl lärare som specialpedagoger uttryckte att de upplevde rektors ledarskap av 

elevvårdskonferenser samt hållande i resurser som en trygghet. 

II Sp2: För mig är det så självklart att dom (rektorerna) ska vara med  för dom har det 

yttersta ansvaret….det känns bara tryggt i de frågorna ( t ex när en elev behöver särskilt 

stora resurser) att det är de som har ansvaret.  

Rektor som ledare för ett mångprofessionellt team 

Det framkom ett starkt behov av ledning när det gällde att sammanjämka de olika 

professionerna när det rådde delade meningar och att använda sig av 

professionernas olika kompetens. Man förväntade sig att rektor skulle ha kompetens 

att lyssna på de olika aktörerna och göra en helhetsbedömning ”det behövs ju  

ledning för att få ihop det där teamet”. En psykolog menade att man riskerar att bli 

ensam om det inte finns en sådan funktion i teamet.  

IPS2: Men i grund  och botten handlar det väl om ledning, alltså hur rektor kan använd a 

sig av de här kompetenserna. Och där kan man ju  bli väld igt, som psykolog, ensam om 

inte rektor på något vis tänker att ’ja men jag får lyssna på den och lyssna på den’ och sen 

gör någon slags bedömning av de här olika kompetenserna.  

Kuratorer och psykologer  upplevde  brist på ledning när det gällde den lokala 

Elevhälsan. En psykolog gav ett exempel på vikten av att rektor tar ställning när det 

blir konflikter om prioriteringar t.ex. vid  kallelse till en elevvårdskonferens, där det 

är uppgjort vilka personalkategorier som ska vara med men ytterligare aktörer vill 

delta. Psykologer tyckte att rektorer inte alltid  klarar att använda och samordna olika 

kompetenser utan att det uppstår situationer där meningarna är delade om hur ett 

ärende ska drivas utan att detta d iskuteras. Även kuratorer upplevde att det 

saknades ledning på den lokala skolan, vilket gjorde att resurserna inte utnyttjades 

på det sätt de skulle kunna. Dessutom beskrevs negativa grupprocesser som 

utvecklades i brist på ledarskap. 

IK2: Elevhälsoteamet används ju  väld igt valhänt idag, ibland  blir teamet bara en 

informationsplats, där krävs det att ledningen förstår att elevhälsoteamet inte bara är en 

informationsplats utan ett arbetande team och då kan våra roller samverka på ett helt 

annat sätt 

IK5: Då satt vi där själva och jobbade och det blev väld igt jobbigt att vara ett 

elevhälsoteam utan en ord entlig ledning….jobbigt när man inte har någon led are, därför 

att man blir liksom hänvisad  till sina egna grupprocesser. 

Kuratorer menade att det viktigaste var rektors inställning till Elevhälsa att det fick 

stor betydelse för kulturen på skolan och blev avgörande för elevhälsoarbetet på 

lokal nivå.  

IK4: Det som är absolut avgörande hos oss är rektorn, rektorns inställning till detta även 

om han inte är vår chef, har möte med  Elevhälsan, d iskuterar hur vi skall arbeta inom 

den här enheten, …..och om inte rektor är med , det går  ju  inte, rektor har ju  nyckeln , så 

det är rektor som är avgörande för detta.  
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Av ovanstående citat framgår att oberoende av om man som elevhälsopersonal är 

d irekt underställd  rektor eller inte så upplevs rektor ha en avgörande betydelse för 

ledningen av Elevhälsan på skolan. 

Fördelar när det  gäller organisering och ledning på lokal nivå 

Lärare, rektorer och skolsköterskor är de som främst framh öll fördelar med att 

elevhälsoarbetet är organiserat på lokal nivå. Rektorer uttalade att de önskar att 

åtgärder från Elevhälsan ska vara konkreta och operativa helst i klassrummet. Team 

på den lokala nivån ger en närhet till lärare, som lättare kan kontakta teamet. Trots 

detta tycks det som att den kontakten oftast går genom skolsköterskan, rektorn eller 

specialpedagogen. Psykologerna uttryckte uppskattning över specialpedagogernas 

insatser i de lokala teamen när de förberedde ärenden innan de kom ut och också 

kunde följa upp det som diskuterades. 

Farhågor när det  gäller organisering och ledning på lokal nivå  

De farhågor som framkom när det gällde ett decentraliserat ledarskap och 

organisering på lokal nivå var att Elevhälsans professioner skulle prioriteras bort av 

rektor eller bara köpas in vid  enstaka tillfällen, att pedagogiken får för stort 

inflytande, att professionerna blir för beroende av  lärarkollegiet på den lokala skolan 

och att det hälsofrämjande arbetet inte prioriteras eftersom enskilda ärenden och det 

konkreta arbetet i klassrummen blir alltför resurskrävande. 

Nedprioritering av Elevhälsans professioner 

Framför allt läkarna uttalade farhågor kring rektorernas starka ställning på lokal 

nivå. De menade att det kan kullkasta en uppbyggnad av en Elevhälsa där samtliga 

funktioner finns, vilket kan ske om rektorerna inte anställer dessa eller beställer 

deras tjänster. En läkare berättade att eftersom det var upp till rektor att bestämma 

vilka professioner som skulle arbeta på skolan, hade detta lett till att det inte fanns 

några psykologer i kommunen. En annan läkare med samma erfarenhet menade att 

det tog några år för rektor att upptäcka att de/ psykologerna/  behövs.  

ILÄK4: Den situation som du hamnat i nu har vi haft i flera år. Och nu börjar liksom 

rektorerna förstå att de måste faktiskt ha en skolpsykolog … Det lönar sig ju  inte att ha 

dom här för enstaka u tredningar. Dels är det dyrt och så blir det inte så bra kvalité. 

Rektorer som ledare för Elevhälsan riskerar att hamna i ekonomiska överväganden 

som inte gynnar det långsiktiga arbetet i Elevhälsan och kan då anställa den personal 

som blir billigast som en skolsköterska uttryckte det. Det är också stor risk menade 

flera yrkeskategorier att tjänster endast köps in vid  akuta tillfällen som t.ex. för 

psykologutredningar. Framför allt skolläkarna var bekymrade över detta och 

menade att Elevhälsans utvecklingsarbete och metodutveckling därmed avstannade.  

Pedagogiken dominerar 

En skolläkare menade att det fanns risk för att det bara blir ”pedagogisk Elevhälsa” 

på lokal nivå. En annan läkare hävdade att Elevhälsa och inte pedagogik egentligen 

borde vara skolans kärnverksamhet. Men blev dock motsagd av andra skolläkare. 
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ILÄK6:Det är rektorerna som får bestämma. Ska man kunna u tveckla Elevhälsa med  

hälsa som grund , då talar man om skolans kärnverksamhet. Och då säger man att 

skolans kärnverksamhet är pedagogik. Men det är rent fel alltså. Bara för att kärnorna 

inne i det päronet (sitter med  ett päron i handen) är väld igt små. Så kärnverksamheten 

det är Elevhälsan. Sed an är bara det ped agogiska då är bara stöd jevävnad . Och det är 

flyktigt, försvinner. Men hälsan det är det som kan få livet att fortsätta. Så därför skulle 

jag vilja säga att det är vi som är kärnverksamheten medan däremot hela skolan runt 

omkring, det är bara stöd vävnad  och den förändrar sig väld igt mycket från kultur till 

kultur dessutom. 

Ovanstående uttalande får nog ses som en extrem åsikt för att förtydliga ett 

ställningstagande och inte något som omfattades av övriga skolläkare. Men klart är 

att skolläkarna betonade hälsa som Elevhälsans kärnbegrepp. Skolläkarna menade 

att rektor enbart står för det pedagogiska perspektivet och därför inte delar det 

perspektiv som övriga i Elevhälsan har. Det kan innebära, menade skolläkarna att 

rektor inte kan se övriga yrkeskategoriers kompetens när det gäller att u tveckla 

verksamheten så att fler elever når målen. Rektorerna menade å andra sidan att 

arbetet med eleverna sker bäst d irekt i klassrummet också av Elevhälsans 

företrädare. Rektorerna ville alltså ha en Elevhälsa utifrån pedagogiska ramar medan 

skolläkare vill ha en Elevhälsa som är en egen verksamhet där hälsoaspekter är 

styrande. Bland läkarna uttrycktes ett ifrågasättande av rektors förmåga att leda 

professioner som är förankrade i Hälso- och sjukvårdslagen.  

ILÄK6 I stället för att vara till för eleven  så blir man till för rektorn och för skolled ningen, 

Och det är många skolsköterskor som känner den här faran att vi får inte utveckla oss i 

vår profession, vi får inte göra det som vi är bra på att göra utan vi ska sitta och skriva 

protokoll. Vi ska sitta och göra saker som egentligen rektor ska göra. 

Konkret och akut arbete prioriteras före hälsofrämjande 

Psykologer upplevde svårigheter med att vara anställda på den lokala nivån p.g.a. 

att de tyckte att det förebyggande och hälsofrämjande arbetet då kom p å undantag. 

De menade att de måste stå fria i förhållande till rektor och skola för att kunna 

använda sin kompetens till hela skolan.  

IPS4: Vad  ska jag säga, man har sänkts lite i det här att man sitter ute under rektor och jag 

känner mig väld igt uppäten av enskild a uppdrag. Och man hinner inte riktigt att med  att 

lyfta och förebygga och så. 

Specialpedagogerna menade också att deras dominerande arbetsuppgift borde vara 

inriktade på skolans miljö och konsultation och handledning till lärare men att det 

var svårt att åstadkomma detta, eftersom de dels upplevde tidsbrist dels upplevde 

att det inte fanns forum för att d iskutera på den lokala skolan. 

IISP1: 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 och d å faller det ganska mycket det här att 

vara specialpedagog 

Även om rektorer förordade ett lokalt och konkret arbete d irekt i klassrummet så 

framfördes också farhågor p .g.a. att stöd  d irekt i klassrummet är resurskrävande. 

Rektorerna menade att lärare kan ha svårt att se att problem som uppstår i en klass, i 

ett arbetslag, skulle kunna hanteras och lösas där om lärarpersonal hade lättare att  

prioritera om i sitt arbete. 
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IR2: Det är ju  att lära sig att prioritera för jag upplever ungefär likad ant, att den första 

tanken som kommer: jamen vi har ju  inte tid , vi behöver mer personal…. Det är ju  där 

som man får lägga energin på att d iskutera vad  är det som vi ska prioritera och hur ska vi 

använd a den tiden vi har? Ekonomin är ramen och oftast, ska jag säga, går det inte att 

göra så mycket åt det.  

Specialpedagogerna uttryckte frustration över att deras kompetens inte kan utnyttjas 

till fullo på grund av att man på den lokala skolan inte riktigt visste hur de skulle 

användas och inte identifierade dem som specialpedagoger med särskild  kompetens.  

IISP5: Man vet fortfarande inte riktigt vart man ska göra av alla specialpedagoger, man 

sätter dom i lite olika smågrupper….jag tror inte alla på skolan ens vet vilka som är 

specialpedagoger.  

Beroende av lärare som kollegor  

En annan specialpedagog som har sin placering på en skola betonade att 

specialpedagoger och lärare har olika uppdrag och att hon saknad e kollegor av 

samma profession.  Framför allt framhölls risken av att inte kunna uttala avvikande 

perspektiv om man arbetade alltför tätt tillsammans. Det fanns en farhåga att man 

blev alltför beroende av sina lärarkollegor och därmed inte kunde utföra sit t 

uppdrag på ett professionellt sätt.  

SP3: Är man för nära dom (lärarna) man ska hand leda och ge råd  till, det kan ju  handla 

om som jag sagt tid igare obekväma saker då är det en problematik i att man sitter på ett 

såd ant möte och sen ska man gå ut och dricka kaffe ihop. 

Splittrad arbetssituation 

En skolsköterska kan vara på flera skolor och alltså ha flera chefer även om hon 

arbetar deltid . Detta gäller i ännu högre utsträckning skolpsykologer som har fler 

skolor att betjäna. Skolläkarna såg detta som ett argument mot att skolsköterskorna 

skulle ha lokal rektor som chef.  

Elevhälsa på central och områdesnivå 

Benämning 

Den centrala organisationen beskrevs som en organisation som finns parallellt med 

lokala team. Förutom de namn som tid igare nämnts centralt stödteam och resursteam 

används stöd och hälsa, men många kallade den centrala organisationen för Elevhälsa. 

IIPS4: Hos oss finns en särskild  verksamhet som heter Elevhälsan, men jag tillhör inte 

den utan jag har en central placering d irekt under förvaltningschefen. Däremot är ju  

befattningshavare som finns i Elevhälsan, det är ju  mina arbetskamrater och informellt så 

har vi ju  nära kontakt. Och vi stöter ihop i olika sammanhang i såna här elevvårdsteam, 

elevvårdsgrupper, men jag står fri från den verksamheten.  

Bemanning centralt  

I allt visade det sig att det ser olika ut. Det gällde vilka yrkeskategorier som finns 

centralt placerade och vilka som är anställda på skolan och det gällde hur samverkan 
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mellan den centrala och den lokala nivån ser ut. Och framför allt gäller det hur man 

uppfattar den organisation som finns. De centralt anställda yrkeskategorierna får 

sina uppdrag från de lokala elevhälsoteamen, men de kan också vara placerade på en 

eller flera lokala skolor. De flesta som är centralt placerade tycks delta i lokala 

teammötena om än inte i alla. Så här beskrev två skolsköterskor organisationen i 

kommunen.  

IISS1: …. enskild a enheter på skolan, där heter vi ju  olika. Men sen finns det ju  en 

organisation centralt som heter Elevhälsan här på kommunen, men jag vet inte riktigt om 

jag tycker att vi har någon tillhörighet d it. Alltså vi har vår chef på skolan, rektor, och så 

finns det en chef för Elevhälsan centralt, som är chef för vissa av personerna, som man  

kan tycka ingår i Elevhälsan, men d är är inte vi, organisationsmässigt 

IISS1: Det är ju  bara skolpsykologer, skolläkare och talped agoger som hör till den 

centrala, så dom köper man in från skolan. 

Teamarbete på central och områdesnivå 

Likvärdighet 

Skolläkare beskrev att det är i och med den statliga utredningen och förslaget om 

den nya Elevhälsan som skolläkare placeras på central nivå. Och därigenom kan 

också en likvärdighet skapas i kommunerna, vilket inte är fallet när olika 

befattningshavare köps in av rektorerna. 

IILÄR7: En annan anledning som vi hade med  oss när vår Elevhälsa bildades var att det 

skulle va en likvärd ighet i kommunen. För innan fanns det d å det här köp och sälj sättet 

och då köpte varje skola väld igt olika. 

Läkarna uppfattar en central Elevhälsa som nödvändig för likvärd igheten i 

kommunen. De menade att rektorsområdena har svårt att bemanna med de olika 

kompetenser som krävs för att Elevhälsan ska kunna bistå med en likartad  

servicenivå till alla skolor .” Även lärare framhöll likvärd ighetsprincipen 

IILÄR5: Man fick inte, det fick inte va hur olika som helst…..mycket är ju  det här med  

kompetensen. Att upprätthålla en kompetens inom områden som inte är pedagogisk 

Elevhälsa och kunskap. Det är svårt för varje enskild  skola att d riva det.  

Samverkan mellan Elevhälsa på olika nivåer 

När det lokala arbetet inte räcker till räknade man med att få stöd  av ett centralt team 

med andra yrkesgrupper och kompetenser än de som finns i det lokala arbetet. Det 

beskrevs som att de centrala teamen arbetar  på uppdrag dvs. får beställning från den 

lokala skolan. Detta tycks också innebära att teamen eller enskilda yrkesföreträdare i 

högre utsträckning arbetar med konsultation och handledning t ill lärare och mindre 

d irekt med eleverna. En rektor gav uttryck för hur han/ hon upplever att Elevhälsans 

organisation finns på olika nivåer. 

IR3: Jag kan se det i flera nivåer. Alltså så finns det säkert de personer som jobbar som 

resurs, alltså mer speciallärare, alltså den typen, sen är det en kategori ovanför som 

innefattar kanske lite mer yrkesroller. Jag som kommer från den lilla kommunen där har 

vi ju  en elevhälsovård  som är över hela kommunen och där sitter ju  professioner som 

psykologer, specialped agog, talped agog, alltså den delen. Och de jobbar mer med  

konsultation, handledning….uppdragsbaserat. 
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Elevhälsa en egen verksamhet 

Skolläkare menade att eftersom det måste finnas flera kompetenser än de rent 

pedagogiska för att kunna stödja alla elevers hälsa och lärande i skolan krävs en egen 

organisation och en egen ledning. De menade vidare att Elevhälsan måste kunna 

råda över förutsättningarna själva och därigenom också utveckla ett gemensamt 

synsätt på barnen. 

ILÄK2: och då ska vi också ha, tänker jag, en organisation, en verksamhet, en 

verksamhetschef som är chef för Elevhälsan och som just sätter eleven i fokus, barnet i 

fokus. 

Skolläkare menade också att det var nödvändigt att kunna träffas professionellt för 

att professionerna och Elevhälsan skulle utvecklas.  

ILÄK6: Om man inte har en organisation d är man d å kan träffas och ha professionella 

samtal, det är att det blir då heller ingen utveckling i professionen. 

En skolläkare beskrev en central Elevhälsa där man hade ett eget hus för hela 

verksamheten med en egen verksamhetschef. En av skolläkarna berättade att de har 

Elevhälsans hus d it även skolsköterskor är knutna. Där ska finnas lokaler för alla 

professioner så att också skolsköterskorna kan sitta där med vissa uppgifter som 

journalarbete eller speciella projekt. Detta framstod  positivt för skolläkarna men 

endast en hade erfarenhet av det. De menade att när lokaler finns på samma ställe 

som i Elevhälsans hus möjliggörs också ett informellt samarbete kring barnen, inte 

bara formella möten en gång per månad. 

ILÄK2: Vi har ju  nu så tyd liggjort att vi har ett hus. Det är väld igt så d är att alla är 

anställda i samma enhet, vi har en verksamhetschef som driver och utvecklar. Vi så att 

säga bor och har våra lokaler i ett eget hus. Och d är möts man då. Alla  är ute på sina 

uppdrag på skolorna men man möts d å och d å. Och en del slinker in till lunch, en del 

kaffe, man har dagar man är på kontoret och skriver. Då möts ju  vi rent fysiskt så att det 

blir också ett informellt samarbete kring barnen, inte bara de h är, bara en gång i månad  

då man har ett möte för någonting.  

Ledning på central nivå 

Förankring högt upp 

I och med att Elevhälsa är ett nytt verksamhetsområde betonade många vikten av en 

tydlig ledning för att åstadkomma gemensamma mål och gemensam policy samt 

utveckla ett mångprofessionellt samarbete. Vikten av förankring högt upp i 

organisationen, betonades. Eftersom Elevhälsa är något nytt menade de att det krävs 

en central ledning som driver elevhälsofrågor. En psykolog berättade om erfarenhet 

av en central chef som hade d iskuterat och förankrat och trots att han inte var kvar 

fanns arbetssättet kvar och därför menade hon att de nu drog åt samma håll i 

elevhälsoteamet. En kurator beskrev samma typ av erfarenhet och hur en 

förvaltningschef drivit ett förtydligande av Elevhälsans yrkesfunktioner.  

IK1: I min hemkommun d å har propositionen verkligen påverkat grundsynen och sättet 

att tänka, förvaltningschefen drev hårt och vi fick funktionsbeskrivningar och det 

tyd liggjordes utifrån en kvalitetssäkring våra olika funktioner.  
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En central ledning kan ge förutsättning för professionellt arbete och utveckling  

En central styrning av Elevhälsan kan också gynna det professionella kunnandet hos 

flera yrkeskategorier. Psykologer hade en uttalad  önskan att placeras centralt med 

annan chef än lokal rektor för att på det sättet kunna arbeta jämlikt med rektorer och 

använda sin psykologiska kompetens när det gällde skolan som helhet.  

IIPS4: När jag vill ha den här placeringen att finnas centralt  / …/  det är ju  också ett mer 

effektivt sätt att kunna finnas med  i d iskussioner och påverka det rektorerna ser och 

hanterar, olika frågor, så det tyckte jag var en väld ig fördel och det var det som, var nog 

grunden i att jag d rev igenom det. Och att jag hade en chef som tyckte att det var helt 

riktigt och bra. 

Psykologer uttryckte att rektorer använder dem som ”bollplank”, men för att kunna 

utföra det arbetet på ett bra sätt så menade de att de inte kan sitta d irekt under en 

eller flera rektor. 

IPS6: Jag tror att de (rektorerna) känner ett stort ansvar / …/  så dom har en (psykologen) 

som nån slags partner som ska ordna till det, och det är ju  bra att dom har det för då 

slipper dom bli u tbrända, så då gör vi det. 

Det kunde också vara så att psykologer upplevde att de inte hade samma 

uppfattning som rektor om psykologens roll och att det då blev svårt att sitta i 

utvecklingssamtal med rektor. Det kan t.ex. gälla att psykologen upplever att rektor 

vill ”sopa problem under mattan” .  

IPS4: För man ska ju  ha utvecklingssamtal med  sin rektor, sin chef. Då har jag upptäckt 

att där har inte vi riktigt samma syn, på vilket sätt är du bra för verksamheten. H an 

tänker ju  verksamheten hela tiden. Och någonstans, han har inte sagt det , men man får ju  

känslan att han tycker att vi ska sopa golvet och se till att det går som han vill. Summa 

sumarum, han vill att så många som möjligt ska gå ut m ed  betyg, för att han får poäng. 

För psykologer var det också viktigt med en central organisation som stödde ett 

konsultativt och förebyggande/ hälsofrämjande arbetssätt där relationen till lärarna 

sätts främst.  

IIPS9: Alltså det är så viktigt tänker jag, det är ju  vår, alltså ja, mer konsultation, alltså vår 

relation till lärare som vi kan bygga upp. Men då måste organisationen, ramen, göra det 

möjligt för oss.  

Psykologens erfarenhet är att organisationen, ramen, kan underlätta eller försvåra 

det konsultativa arbetssättet och att den centrala nivån gör att de står friare gentemot 

de lokala skolorna. Psykologerna föredrog en central placering eftersom de ansåg att 

deras främsta uppgift inte är åtgärder gentemot enskilda elever utan indirekt stöd  

via lärare i arbetet med elevvård . Men psykologerna menade också att de måste 

hjälpa till att strukturera arbetet på lokal nivå så att de själva inte ”får ärenden i 

knät” och endast uppdrag att d iagnosticera enskilda elever.  

IPS4: Nu sitter vi ofta med  på EVG, men det är inte meningen att jag sk a få ett ärende i 

knät då utan, sen ska de göra några olika saker, och sen skickar dom in ett uppdrag till 

resursteamet. Så det ska hunnit kristallisera sig under vägen, vi begär att d om skriver 

bakgrund  och historia d å, men det är de väld igt dåliga på utan oftast står det ’vi önskar 

WISC-test’ 

Psykologerna tyckte att de fick kämpa med att få struktur, vilket blev extra svårt när 

de är underställda rektor på respektive skolor. Trots gemensamt beslut om en 
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ärendegång händer det enligt psykologer ofta att lärare inte d iskuterat med sina 

kollegor och eller i sitt arbetslag om hur man bäst kan förstå elevens behov, vem som 

kan hantera det eller hur man kan arbeta med eleven inom befintliga resurser. I 

stället får psykologen ett obearbetat problem direkt till sig med en beställning på test. 

Psykologer menade att det var lättare att få till en strukturering av arbetet och en 

samordning mellan central och lokal nivå när de själva var organiserade centralt och 

hade en gemensam ledning.  

IPS6: Så det är, det är en fråga om hur man är organiserad , ett starkt centralt team tror jag 

på där man har skju ts och mandat och sen förtroend e inifrån. Men det är ett jättesvårt 

jobb att va skolpsykolog.  

Skolläkare menade att skolsköterskorna bör finnas centralt i Elevhälsan och ledas av 

skolläkare som chef. Skolsköterskornas professionella utveckling skulle på det sättet 

underlättas och deras ställning i rektorsområdena skulle stärkas enligt skolläkarna.  

ILÄK1: Det är viktigt med  förutsättningarna för hur vi ska bedriva vårt hälsofrämjande 

arbete och då att ha en Elevhälsa ser jag som en bättre grund  för det bästa stödet för 

barnen, än om man har en uppsplittrad  skolhälsovård  och skolsköterskor i små enskilda 

öar, där alla jobbar på men det finns inte en enhet.  

Hur ledningen av den centrala Elevhälsan kan gestaltas och hur den uppfattas finns 

många uttalanden om i gruppintervjuerna. För skolläkarna är begreppet “hälsa” 

avgörande och några menade att det är skolläkarna som bäst kan leda arbetet när 

hälsa står i centrum. Men skolläkare kunde också tänka sig andra som chefer, men 

det fanns en gemensam föreställning hos skolläkarna att Elevhälsan inte gynnades av 

rektor som chef. 

Fördelar med organisering och ledning på central nivå 

Sammanfattningsvis u ttrycktes följande föreställningar om fördelar med de centrala 

teamen. De borgade för en jämlikhet i kommunerna så att skolorna fick samma 

möjlighet till stöd . En central och sammanhållen Elevhälsa kan ge upphov till ökad  

interprofessionell samverkan, interprofessionellt lärande och metodutveckling. Om 

Elevhälsan finns i samma lokaler ger det en utökad  möjlighet till informell 

samverkan. En central Elevhälsa upplevdes också kunna stödja ett konsultativt 

arbetssätt och ge förutsättningar för arbete även på systemnivå. Det är främst 

skolläkare som argumenterade för en central och sammanhållen Elevhälsa. 

Psykologer betonade vikten av att de som profession var organiserade centralt. 

Skolsköterskor uttryckte delade meningar liksom kuratorer, medan rektorer och 

lärare var de som framför allt förordade en lokal organisering och ledning.   

Farhågor med organisering och ledning på central nivå 

För långt från lokal skolledning 

Det är framförallt rektorerna som visade oro för att Elevhälsan styrs av en 

organisation och ledning som är centralt placerad  och att för rektor viktiga 

personalgrupper har annan led ning än den som finns på skolan. Rektorer uttalade att 

de kände sig utanför den centrala Elevhälsan. 



 21 

IR3: Vi har inget team som jag möter, u tan alla elevvårdsärenden som ligger und er mig, 

hanterar ju  jag med  stöd  från de människor som sitter kommunövergrip ande.  

En rektor menade också att det sker övergripande arbete om elevers hälsa i 

kommunen som de inte alltid  får tillgång till. Skolsköterskor har t ex. gemensamma 

samlingar med den verksamhetschef som har ansvar för Elevhälsan övergripande 

och lämnar rapporter om elevhälsosamtal på skolan.  

IIR1: Mycket av den här informationen sitter man där i kommunens skolhälsa, där sitter 

en ansvarig för skolhälsan, en rektor, och så sitter alla skolsköterskor där och kuratorer. 

Där nere talas det väld igt mycket, men nästan ingenting ute på skolan. Så, vi vet inte 

riktigt vad  dom [skolsköterskorna] håller på och tisslar och tasslar med  i kommunhuset 

när dom är borta då, en halv dag var fjortonde dag.  

Elevhälsan ses alltså av denna rektor som något som befinner sig långt från skolan 

och att de olika nivåerna arbetar relativt isolerade från varandra. Det gör också att 

rektorer kan ha en mycket oklar bild  över hur arbetet med åtgärder för barn med 

olika typer av svårigheter går till och att de helt enkelt inte upplever att de får insyn. 

IIR1: Vi talar om elevvård  och vikten av det med  alla sociala problem och 

neuropsykiatriska problem också som man har på en skola och så är vi änd å fråg ande, vi 

vet inte riktigt. Det är den enda organisationen som jag inte har någon insyn i och den är 

väld igt svår att få insyn i… 

Rektorer uttryckte tveksamhet till att skolsköterskor träffas i sin professionsgrupp 

utan att rektorerna vet vad  som avhandlas. De uttryckte också att skolsköterskorna 

har en självständig ställning, som blir problematisk, när de vill ha tillgång till 

skolsköterskorna.  

IIR4: det är någon annan som är chef över dem och samlar dem och bestämmer när d e 

ska träffas. Hade vi kunnat organisera det så hade vi ju  styrt så att de hade varit med  

alltid  när de behövs. 

En rektor uttryckte att han kände sig förbigången när han inte inbjöds att vara med 

när skolsköterskan ska anställas, vilket vittnar om att kriterierna för en lämplig 

skolsköterska kanske inte överensstämde mellan central ledning och skolans ledning. 

IIR1: Nu håller kommunen på att rekrytera ny skolsköterska till vår skola och där har vi 

krävt, vi två rektorer, att få vara med  vid  anställningsintervjun och det sågs inte d irekt 

med  blida ögon”  

För långt från skolans verksamhet 

Men även läkare uttalade oro för att stark centralisering av Elevhälsan kan leda bort 

intresset för eleverna i skolan och att Elevhälsan blir till för sin egen skull. 

ILäk4: Samtid igt finns det väl en risk också att man förflyttar sig bort…..det finns en risk i 

att man centraliserar och sitter, och till slut blir gruppen för gruppens egen sku ll och man 

har glömt bort eleverna. 

Andra yrkeskategorier uttryckte också upplevelser av att komma för långt från 

verksamheten. Aktörer utan egna rum på skolan menade att det var svårt att hitta 

rum för ostörda samtal.   
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Delat ledarskap 

De flesta yrkeskategorier i Elevhälsan tycks arbeta under ett delat ledarskap. Det 

finns två huvudaspekter på det delade ledarskapet, vilka utgör huvudorsaker till 

vilken typ av ledarskap man förordar . Dels handlar det om inriktning på ledarskapet 

d .v.s. ska inriktningen vara pedagogisk eller fokusera på hälsa. Dels handlar det om 

placering av ledarskap d .v.s. ska ledarskapet huvudsakligen vara centralt eller lokalt. 

Dessa två aspekter hänger ihop eftersom skolläkare förordar ett centralt ledarskap 

med inriktning på hälsa, medan rektorer förordar ett lokalt ledarskap med inriktning 

på pedagogik. Även om det förekommer andra yrkeskategorier än skolläkare och 

rektorer som är chefer för Elevhälsan är det framför allt dessa professioner som 

diskuterar och d iskuteras när det gäller ledarskap. Det framkom också 

föreställningar om att det fortfarande finns olika ”spår” i arbetet med eleverna i 

skolan. Dels finns det en förställning om att Skolhälsovård  är ett särskilt spår skilt 

från övrig Elevhälsa. Dels finns det en föreställning om att Elevhälsa är ett spår skilt 

från den pedagogiska verksamheten.  

ILÄK6: Vi har ju  inte en Elevhälsa på det sättet. Vi har då skolhälsa där jag är 

verksamhetschef och medicinskt ansvarig. 

Nedan presenteras yrkesgruppernas föreställningar om ledarskap först utifrån 

inriktning på pedagogik eller hälsa och därefter utifrån prioritering av lokal eller 

central nivå.  

 

 

Ledarskap inriktat  på pedagogik eller på hälsa 

Eftersom Elevhälsan ännu inte är lagstadgad gäller att skolläkaren har det medi-

cinska ansvaret för Skolhälsovården, vilket är reglerat i hälso- och sjukvårdslagen, 

något som kraftigt underströks av skolläkarna. Skolhälsovården kan alltså ha en chef 

och Elevvården en annan chef. Enligt intervjuerna varierar det vilket ledningsansvar 

som skolläkare tar eller får. I många kommuner tycks det finnas ett delat ledarskap 

där skolläkare har de det medicinska ansvaret för skolhälsovården medan en rektor 

eller annan befattningshavare är verksamhetschef. Medan i andra kommuner är 

skolläkare verksamhetschef för Elevhälsan. Det gavs exempel på erfarenhet av att 

ledarskapet för Elevhälsan går att dela upp och kombinera om båd a ledarna ser som 

sin gemensamma uppgift att utveckla ett gemensamt synsätt på barn . En läkare 

berättade om hur de löst situationen genom att skolläkaren var medicinskt 

ledningsansvarig medan den andra var verksamhetsansvarig chef. Läkaren var 

mycket nöjd  med situationen och ansåg att den verksamhetsansvarige chefen både 

arbetade med personalutveckling och utveckling av en gemensam samsyn.  

I Läk1: Det som är spännande tycker jag också är att vi har ju  en verksamhetschef som d å 

verkligen är en bra ledare och en bra chef. Jag är skolöverläkare har medicinskt 

ledningsansvar och vi jobbar ju  nu väld igt tätt ihop. Och det blir väld igt spännande. För 

vi har ju  d å en verksamhetschef som är intresserad  av personalutveckling, fortbildning. 

Som läger upp planer för det här och jobbar med  frågorna också. Jobbar för att få ihop de 

olika personalkategorierna så att man ska ha ett gemensamt synsätt i grunden på b arnen. 
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Andra skolläkare upplevde emellertid  svårigheter med det dubbla ledarskapet för 

Elevhälsan när de inte kunde bestämma över andra personalresu rser än 

skolsköterskorna, vilket framgår av nedanstående d iskussion. 

ILäk4 Det är så att du är verksamhetschef, men du har änd å inte makten över att 

bestämma att man behöver ha psykolog. Det är d it jag vill komma. 

ILäk6 Nej, jag är verksamhetschef för sköterskorna, skolhälsan. 

ILäk4 Jaha. Mmm. Och du har egentligen ingen påverkan på det. För det är ju  det som är  

d ilemmat organisatoriskt om det är utspritt. Att man kan, vi kan identifiera behov av 

olika funktioner men vi har int… 

ILäk6 …man kan inte peka med  hela handen. 

I beskrivningen av Elevhälsa som central organisation menade skolläkarna att 

elevens hälsa ställs i centrum genom att många professioner bidrar med sin 

kompetens och sitt kunnande i det hälsofrämjande arbetet.  

I Läk1: Och hälsa är också grunden för att överhuvud taget kunna lära sig någonting och 

utvecklas. Så att arbeta hälsofrämjande, det är oerh ört viktigt.  

Skolläkare uttryckte kritik mot att rektor har ensamt ansvar för Elevhälsan. De 

menade att en pedagogiskt utbildad  person inte har tillräcklig kunskap om Elevhälsa 

för att klara kvalitetssäkring och utveckling enligt hälso- och sjukvårdslagen, vilket 

är en verksamhetschefs uppgift.   

ILÄK6: Om man ska ha en verksamhetschef som heller inte kan området och inte kan 

utveckla området, vilket är verksamhetschefens ansvar? Det står ju  väld igt tyd ligt i hälso - 

och sjukvårdslagen att verksamhetschefen  ska stå för kvalitetssäkring och utveckling och 

så vid are, och det klarar inte en rektor . 

För rektorer var det inte heller självklart att det är enbart den pedagogiska 

inriktningen som ska betonas när det gäller ledning för Elevhälsa på central nivå. 

Även rektorer tyckte att det ska vara någon som har kunskap om både skola och 

hälso/ sjukvård . 

IIR: Det här är rätt intressant, där sitter en vanlig rektor som är ansvarig för kommunens 

skolhälsa… det ska ju  vara någon med den utbildningen, jag tänker på någon utbildning 

som man kan koppla till både skola och sjukvård . Jag vet en verksamhetschef som är 

totalt i skolsköterskornas grepp, dom ställer villkoren. 

Kuratorer ifrågasatte också om en pedagog är rätt person att vara Elevhälsans ledare. 

De menade att eftersom begreppet hälsa är infört i skolan borde det vara någon med 

annan bakgrund som tillför ett annat perspektiv eftersom rektor med sin 

pedagogiska bakgrund inte driver arbetet utifrån Elevhälsans yrkesprofessioner. 

IK4: Men om man nu skall föra in det här  begreppet hälsa måste det kanske finnas någon 

annan grupp med annan kompetens som tillför någonting annat än ped agoger, som 

tillför något annat till ”pedagogköret”, hur tillsätter man? Det blir jätteofta pedagoger 

som inte d river det utifrån våra yrkesprofessioner. 
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Delat  ledarskap mellan central och lokal nivå 

För många tycks det gälla att det finns ett delat ledarskap där vissa frågor beslutas av 

rektor lokalt och andra frågor centralt. Rektorerna gav många exempel på delat 

ledarskap där de menade att deras egen chef också är chef över Elevhälsans personal. 

Rektorer hanterade alltså elevvårdsärenden tillsammans med personal som de inte är 

chef för utan som arbetar kommunövergripande. Det här gjorde att dessa rektorer 

tyckte att de hamnade utanför Elevhälsan och egentligen inte upplevde sig som 

ledare i förhållande till Elevhälsan. 

IR1: Jag är inte chef, vi är inte chefer för henne (psykologen) fast hon sitter i vår korridor, 

men det är alltså vår chef som är chef för Elevhälsan.”  

IR1: Som det ser ut hos oss så är det områdeschefen som träffar elevhälsoteamet, så  

därför känns det att vi är en bit ifrån just själva den här konstruktionen med kurator och 

skolsköterska. 

Psykologerna underströk att det är rektor som har ansvaret på den lokala skolan men 

uttalade också att det fanns andra som skulle vilja ha ansvaret och gå förbi rektor.   

IIPS6: Det finns nog en irritation tror jag från, vi har två skolläkare, då att rektor måste 

blanda sig i, bland as in, d ras in, alltså gärna att man skulle vilja ha ett annat ansvar från 

skolhälsovården, att kunna gå förbi rektorn och  det kan vi ju  inte göra, så att, det här 

kommer det bli många frågetecken kring  

Hur organisationen kring Elevhälsan ser ut geografiskt och lokalmässigt har också 

betydelse för hur man arbetar och med vilka för att hantera och lösa problem. Att 

vara anställd  centralt innebär inte nödvändigtvis att man har en central arbetsplats. 

Detta varierar i hög grad . En psykolog berättade t ex. positivt om en omorganisation 

som innebär en stor elevvårdsenhet som alla psykologer tillhör med samma chef, 

men menade att de gärna kan sitta kvar ute på de olika skolorna.  

Delat  ledarskap för skolsköterskorna 

En stor del av d iskussionen om det delade ledarskapet rörde skolsköterskorna. Ett 

vanligt ledarskap när det gällde skolsköterskorna tycks vara att rektor styr hur 

skolsköterskan arbetar i den lokala skolan, medan det finns en central formell chef 

som har medarbetarsamtal.  

IISS: Så är jag ansvarig mot den rektorn…för jobbet jag ska göra på just dom skolorna då. 

Men sen så har jag ju  en personalansvarig (rektor) som jag änd å har mina 

medarbetarsamtal med . 

Vissa skolläkare förordade huvudsakligt centralt ledarskap för skolsköterskorna 

medan andra menade att tyngdpunkten skulle ligga lokalt. De som förordade det 

centrala ledarskapet hänvisade till det medicinska ansvaret som måste ligga hos en 

skolläkare.   

IILÄK2: Men det är ju  ändå så att skolöverläkaren är medicinskt ansvarig för 

skolsköterskorna. Där finns det både för och nackdelar och jag har varit i kommuner där 

de var centralt anställd a av skolhälsan. 
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För andra skolläkare var det självklart att rektor skulle vara lokal arbetsledare för 

skolsköterskorna. Av nedanstående citat framgår dock att det finns en dubbelhet, 

även en skolläkare som anser att rektor ska vara lokal arbetsledare beskrev 

skolsköterskorna som ”våra” sköterskor.    

IILÄK7: För mig är det alldeles självklart att rektor är lokal arbetsledare och våra 

sköterskor är högt hållna av sina rektorer. 

Även hos rektorerna förekom en dubbelhet när det gällde synen på 

skolsköterskornas tillhörighet. Även de som menade att de inget kunde göra när det 

gällde skolsköterskans arbetssituation talade i termer av ”min” skolsköterska. 

IISS2: Vissa rektorer säger ’min skolsköterska har jättemycket, men jag kan ju  änd å 

liksom inte göra nånting. Det är jättesvårt.’ Och skolan har ju  heller inget personalansvar. 

Kan ju  bara se att det här är en jättehög belastning, men det är ju  änd å rektorn  som 

ansvarar.  

Skolsköterskorna själva d iskuterade inte ledningsfrågan lika livligt som skolläkarna  

och rektorerna. Det fanns olika erfarenheter av ledning. För några skolsköterskor var 

det självklart att vilja tillhöra Elevhälsans centrala ledning, framför allt för att det 

skulle bli lika över kommunen.  

IISS5: Vi borde tillhöra Elevhälsan, inte rektorerna. Vi borde tillhöra en och samma 

person som står för det här med  skolhälsovård . Alltså att det är lika över alla skolor. Inte 

upp till varje rektor, för  det är ingen som ser till helheten. 

Det fanns också upplevelser av svårigheter med det dubbla ledarskapet , som t.ex. att 

frågor som tas upp med den centrale chefen hänvisas till den lokale rektorn med 

motiveringen att det är hans eller hennes ansvar .  

Andra skolsköterskor menade emellertid  att de är vana att arbeta självständigt och 

opponerade sig mot den likriktning som ett centralt ledarskap innebar. De ville hellre 

ha ett ledarskap i form av den lokala rektorn. En sköterska med erfarenhet av en ny 

skolläkare beskrev hur skolsköterskor hade svårt att anpassa sig till gemensamma 

riktlinjer.  

ISS4: Jobbigt för vi är rätt självgående så på vissa skolor…nu ska vi göra lika och så att 

det blir lika för alla. Det är min upplevelse av våran skolöverläkare just nu . Och d å 

sprattlar många. 

En annan skolsköterska hade prövat att vara centralt anställd  men tyckte att det var 

mycket bättre att ha sin chef på plats.  

IISS2:.Tänket var att vi sku lle ha en chef på Elevhälsan, men det blev inget bra av det. Det 

kanske var specifikt just då. Så jag tyckte att det känd es tryggt att gå tillbaka till att få en 

rektor som chef, / …/ . Jag tycker att det känns trygg att ha chefen där jag är . 

Många framhöll dock det positiva i att sitta på samma arbetsplats som andra i 

Elevhälsan och uttryckte en tillfredsställelse med fysisk närhet för att få till ett 

informellt utbyte mellan professionerna – oberoende om det var lokalt eller centralt. 

En specialpedagog har följande erfarenhet.  

ISP2: Jag är på en friståend e lokal … och d är har jag en sån tur att skolpsykologen också 

sitter. Så då har vi lite extra närhet, vi kan resa tillsammans till vissa möten och vi 

samtalar och så.  
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På vems uppdrag sker arbetet i elevhälsan? 

För att kunna d iskutera och förstå de olika aktörernas skilda föreställningar om 

ledning och organisering av Elevhälsan krävs ett hänsynstagande till de olika 

professionernas uppdrag i Elevhälsan. Föreställningen om vems uppdrag man 

arbetar på blir avgörande för arbetets utformning. Eftersom denna studie 

genomfördes när skolhälsovård  och elevvård  enligt lagen fortfarande var två olika 

verksamheter finns här oklarheter. Skolhälsovården ses som en förlängning av 

Barnhälsovården, en verksamhet som  arbetar utifrån föräldrars uppdrag.  

Skolsköterskor uttryckte klart och tydligt att de arbetar på barn och föräldrars 

uppdrag. De hänvisade ofta till sin sekretess som gjorde att de ansåg att de inte 

kunde delta i d iskussionerna i elevhälsoteamen på samma premisser som övriga. 

Preliminära resultat tyder också på att skolsköterskorna är den yrkesgrupp som 

uttalar sig minst under elevhälsomötesdiskussioner (). Bland skolläkarna uttrycktes i 

huvudsak två olika föreställningar. Den ena föreställningen är att d e arbetar på barns 

och föräldrars uppdrag och den andra föreställningen är att de har ett dubbelt 

uppdrag, d .v.s. arbetar både på barn och föräldrars uppdrag och på skolans 

uppdrag. Skolpsykologerna uttryckte en tydlig föreställning om att de arbetar på 

skolans uppdrag. Det gjorde även specialpedagoger, trots att de också framhöll att de 

stod  på elevernas sida och hade ett barnperspektiv men tycktes inte ställa detta i 

motsatsställning till att arbeta på skolans uppdrag. Kuratorer framhöll också att 

arbetet skedde på skolans uppdrag. Yrkesgruppernas föreställning om vems 

uppdrag de arbetar på sammanfattas i tabell 2.  

 

Tabell 2. Föreställningar om ”på vems uppdrag” den egna professionen arbetar  

 

 

 

 

 

 

 

På vems uppdrag sker 

arbetet 

Profession 

Barn och föräldrars  Skolsköterskor 

Barn och 

föräldrars/ skolan  

Skolläkare 

Skolans  

Skolans  

Skolans  

Skolpsykolog 

Specialped agog 

Kurator 
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Diskussion  

Organisering 

Som tid igare har beskrivits delade Granström  (2006) in organisationer i hierarkisk 

organisation, där beslutsfattandet är vertikalt uppifrån och ned , matrisorganisation, 

med både horisontell och vertikal ledning samt teamorganisation med horisontell 

ledning. Vi har funnit att yrkesgruppernas föreställningar om organisering och 

ledarskap av elevhälsa kan förstås utifrån Granströms indelning. Vi har dock gjort en 

utvidgning av matrismodellen och delat upp ”matrisorganisationer” i permanenta 

(matris organisationer) och tillfälliga (projekt organisationer) organiseringar och får 

på så sätt fyra olika typer av organisering av elevhälsa, hierarkisk, matris, projekt och 

team. Dessa organisationstyper överensstämmer med en indelning utifrån 

professionernas föreställningar om elevhälsa baserat på om man föredrog ett 

ledarskap som var delat eller enhetligt samt om man främst prioriterade den lokala 

nivån eller den centrala nivån. Dessa modeller ska ses som prototypiska modeller 

som skiljer sig åt i ett antal aspekter som är väsentliga för Elevhälsans innebörd  och 

utformning. Dessa föreställningar sammanfattas i figur 1. Även om alla 

organisationsmodeller utgör förenklingar kan jämförelser med prototypiska bilder 

underlätta förståelsen för en viss verksamhets struktur och process. 

 

 

               Ledarskap  

Prioriterad  nivå  

A. Enhetligt ledarskap  B. Delat led arskap  

1. Lokal nivå 

 

 

Förord as av  

Hierarkiskt 

LOKALT STÖDTEAM 

 

Rektorer 

Lärare 

Matris 

LOKALT ELEVHÄLSOTEAM 

 

Kuratorer 

Skolsköterskor 

Specialped agoger 

2. Central nivå 

 

 

Förord as av  

Team 

CENTRALT 

ELEVHÄLSOTEAM 

Tvärprofessionell hälsovård  

 

Skolläkare 

 

Projekt 

CENTRALT KONSULTTEAM 

Konsultation till skolor  

 

Psykologer 

(Specialpedagoger) 

 

 

Figur 1. Föreställningar om Elevhälsa utifrån ledning och organisering  
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Hierarkisk organisat ion: Lokalt  stödteam-enhet ligt  ledarskap på lokal nivå (1A) 

I denna modell är rektor Elevhälsans entydiga ledare och  pedagogiken står i 

centrum. Rektor fattar beslut om resurser och elevhälsan arbetar på rektors uppdrag. 

Rektor är ansvarig för att elever på skolan uppnår skolans mål och tar i det arbetet 

hjälp av Elevhälsans professioner. Professionerna kan samarbeta om uppdragen och 

ärenden fördelas lika mycket efter person som efter profession. Rektor önskar ofta 

d irekt och konkret hjälp i klassrummen av Elevhälsans professioner , både d irekt 

arbete med elever och stöd  till lärare. Detta menar rektorer underlättas av att 

personerna finns tillgängliga på skolan och de vill därför ha kontroll över de 

professioner som ingår i Elevhälsan och veta vad  de gör om och när de träffades 

centralt. Skolans elevhälsoteammöten blir centrala framför allt som ett forum för 

informationsutbyte om enskilda ärenden, så att ”alla är med på tåget”. Även lärare 

ville ha nära tillgång till Elevhälsans personal och få d irekta insatser gentemot 

enskilda elever. Stöd  i form av handledning eller  konsultation ses som positivt om 

handledaren uppfattas som mer erfaren eller konsulten uppfattas besitta en helt 

annan kunskap än läraren. Rektor tolkar detta som att det fungerar om ”det är rätt 

person”.  

Fördelar med denna modell är just att lärare och rektorer upplever den som 

önskvärd , att skolans verksamhetsmål sätts i centrum samt att det finns informella 

kontakter dels mellan elevhälsans professioner dels mellan dessa och lärarna. 

Nackdelar att det finns risk att de olika professionernas kompetens inte utnyttjas fullt 

u t. Vissa yrkeskategorier kommer att ha ett stort antal skolor och många olika chefer. 

Det finns också risk att lärarperspektivet dominerar och att enskilda elever 

problematiseras. En annan risk är att arbetet ensid igt sker på rektors villkor och att 

enskilda lärare problematiseras istället för att hela skolans miljö tas i beaktande. 

Matrisorganisat ion: Lokalt  elevhälsoteam- delat  ledarskap med prioritering av  

lokal nivå (1B)  

Denna organisering påminner om 1A i och med  att den betonar rektors ledarskap 

och tillgänglighet på lokal nivå, men skiljer sig genom att betona professionernas 

olikheter och behovet av professionell tillhörighet och utveckling. Det är viktigt för 

kurator, skolsköterska och en del av specialpedagogerna att vara tillgängliga på 

skolan för att ge stöd  till både lärare och elever. Rektors ledarskap är självklart men 

Elevhälsans professioner vill vara med och ha inflytande när det gäller beslut på 

teammöten och inriktning på elevhälsoarbetet samt även när det gäller den 

pedagogiska verksamheten. Särskilt kurator vill gärna delta i skolans ledningsgrupp 

och därigenom få större gehör för psykosociala aspekter på skolverksamheten.  

Det finns stark förväntan på rektor att han/ hon ska hjälpa till när det gäller 

oklarheter i yrkesroller och leda det tvärprofessionella teamet på ett sådant sätt att de 

olika kompetenserna kan tillvaratas. När detta inte sker upplever sig aktörerna 

ensamma i sin roll och uttrycker behov av kollegial professionstillhörighet. Genom 

att träffas i centrala professionsgrupper underlättas yrkesrollsutveckling och 

vidareutveckling av professionella metoder.  
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För specialpedagogerna var det viktigt att träffa kollegor för att känna sig 

förstådda och utveckla sitt professionella perspektiv. För kuratorerna var det 

viktigast att deras professionella roll förtydligades på skolan. Skolläkare hävdade 

skolsköterskornas behov av den centrala nivån, men skolsköterskorna själva 

betonade sin självständighet, sin sekretess, de nationella riktlinjerna som 

betydelsefulla för skolsköterskans särskilda roll. 

Fördelar med denna organisering är att elevhälsans personal är tillgänglig för 

lärare och elever, att den kombinerar behovet av en fungerande lokal elevhälsa och 

behovet av professionell kompetensutveckling. Den bygger emellertid  på att rektor 

tar ett ansvar för skolans Elevhälsa och är medveten om de olika professionernas 

kompetenser och behov av vidareutbildning och professionell utveckling. Nackdelar 

är att elevhälsan kan utvecklas mycket olika på olika skolor samt att det inte finns 

någon med ett utifrånperspektiv som kan ifrågasätta verksamheten och tillföra nya 

perspektiv.   

Teamorganisat ion: Hälsovård - enhet ligt  ledarskap på central nivå (2A) 

I den här organiseringen står hälsa i fokus och vikten av den samlade professionella 

kompetensen. Chef för enheten är en person med kunskap om hälsa. Här betonas 

professionell utveckling och interprofessionellt lärande samt ett gemensamt 

utvecklande av områdets Elevhälsa. Gemensamma studiedagar och fortbildning är 

vanligt förekommande. Elevhälsopersonalen är anställd  centralt och har sina 

arbetsplatser i gemensamma lokaler, men arbetar lokalt på uppdrag av skolorna. 

Uppdragen kan se olika ut, d .v.s. vissa yrkeskategorier kan tillbringa det mesta av 

sin tid  på en skola, medan andra tar uppdrag som kommer in till en central enhet. 

Det är främst skolläkarna som talade för denna modell, och de kan tänka sig en 

skolläkare som chef men det är inte nödvändigt. Huvudsaken är att det inte är rektor 

som är verksamhetschef utan en person med särskild  kompetens när det gäller 

elevhälsa. Om det inte är skolläkare uppstår emellertid  ett nytt problem med delad  

ledning eftersom det medicinska ansvaret enligt Hälso- och Sjukvårdslagen måste tas 

av en läkare. Verksamheten inriktas både på enskilda barn och föräldrar men även 

på skolövergripande hälsofrågor som  mat, mobbing och fysisk aktivitet.  

Fördelar med denna organisering är att en stark och enhetlig elevhälsa kan 

utvecklas inom området, som inte är beroende av lokala sparkrav. Det kan ske en 

utveckling, baserat på övergripande utvärderingar och en ständigt pågående 

d iskussion om yrkesroller och uppdrag. Nackdelar innefattar risk för att Elevhälsan 

blir en oberoende enhet alltför skild  från de lokala skolorna. Risken är att idén om att 

hälsa och lärande ska gå hand i hand försvinner och att Elevhälsan istället blir en 

mottagning för barn med olika typer av problem, d .v.s. att hälsa kommer i 

förgrunden och lärande i bakgrunden.  

Projektorganisat ion: Konsultat ion - Delat  ledarskap med prioritering av  central 

nivå (2B) 

Denna modell utgår från att aktörer som ska var konsulter till skolan måste stå fria 

från den lokala skolledningen. Konsulten är en fristående professionell som kan ingå 
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i ett team men detta är inte nödvändigt. Det är således inte heller nödvändigt med en 

särskild  ledning eller en gemensam ledning annan än den högsta skolledningen. 

Enligt denna organisering är rektor självklar ledare för Elevhälsan på den lokala 

skolan. Konsulten får sitt uppdrag från den lokala skolan och arbetar på skolans 

uppdrag med ärenden på individ , grupp eller system nivå. Genom att stå fri 

gentemot rektor och inte vara inblandad  i skolans problem, är det möjligt att driva 

frågor, ta initiativ och vara förändringsagent samt fungera som konsult åt lärarna. 

Framförallt psykologer och en del specialpedagoger förordade denna modell och 

ansåg att det inte var möjligt att arbeta med frågor på system nivå om man var 

placerad  på en lokal skola. De ansåg också att det konsultativa arbetssättet gentemot 

lärare underlättades av att inte vara inblandad i det vardagliga arbetet på skolan 

utan att istället kunna bidra med ett utifrånperspektiv. 

Fördelar med denna modell är att skolans pedagogiska uppdrag integreras med 

Elevhälsans uppdrag genom att rektors ledarskap för Elevhälsan betonas samtid igt 

som rektor har möjlighet att få hjälp med problem på såväl ind ivid , grupp som 

system nivå. Nackdelar är att konsulten riskerar att komma för långt ifrån den lokala 

skolan, att lärare inte upplever att de kan ha en d irektkontakt med Elevhälsan eller 

att problem blivit alltför cementerade innan de når Elevhälsan. Det finns också en 

risk att elevhälsans olika aktörer utvecklar sina professioner var för sig och inte i 

samverkan för en gemensam elevhälsa. 

Mångprofessionella team 

En fråga som måste ställas u tifrån beskrivningar av existerande team i denna studie 

är huruvida nuvarande elevhälsoteam över huvud taget är team i betydelsen av att  

arbeta tillsammans, ha kompletterande kunskaper, ett gemensamt mål samt vara 

ömsesid igt beroende av varandra (Blomqvist, 2009). I litteraturen utgör beroendet 

mellan teammedlemmar underlag för indelning i olika typer av team. Thylefors mfl. 

(2005) har undersökt svenska vårdteams upplevelse av effektivitet och team klimat i 

förhållande till typ av team. De olika typerna är multidiciplinära team där 

medlemmarna arbetar parallellt med olika deluppgifter. I interdiciplinära team träffas 

teammedlemmarna för att lösa gemensamma uppgifter. I transdiciplinära team är 

gränserna mellan medlemmarnas arbetsuppgifter flytande (Thylefors mfl. 2005). 

Tylefors mfl. visade att såväl klimat som effektivitet upplevs som bättre i 

transdiciplinära och interd iciplinära team jäm fört med multid iciplinära team. Men, 

framhöll också att detta handlar om medlemmarnas upplevelse. Flera studier har 

visat att teammedlemmar ofta rankar team effektivitet högre än t.ex. elever och 

föräldrar eller andra klienter  (Thornberg,  2008)  

Utifrån ett kontingensperspektiv har Thylefors, mfl. (2005). beskrivit att olika 

typer av team kräver olika typer av ledning. I transdiciplinära och interd iciplinära 

team förordas ett icke d irektivt ledarskap där medlemmarna själva koordinerar 

aktiviteter, medan multid iciplinära team behöver ett mer d irektivt leda rskap för att 

koordinera insatserna från de olika professionerna. Detta är inte helt i linje med 

erfarenheten från föreliggande studie.  

 Föreställningen om de hierarkiska teamen på lokal nivå (1A) var att dessa var 

transdiciplinära, dvs. att det skulle finnas ett nära samarbete mellan team -
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medlemmar och att de olika professionerna också skulle kunna ersätta varandra. 

Men föreställningen om ledarskap et var att rektor skulle vara tydlig ledare, fatta 

beslut och fördela resurser, d .v.s. i motsats till Tylefors mfl. (2005) ett d irektivt 

ledarskap. Matris-organisationen (1B), beskrevs som en lösare sammansättning, d .v.s 

ett multid iciplinärt team och detta skulle alltså kräva ett mer d irektivt ledarskap, 

vilket också stämmer med de föreställningar som uttrycktes i denna studie. 

Teamorganisationen på central nivå (2A) kan närmast liknas vid  ett interd iciplinärt 

team och där stämmer beskrivningen av ledarskap med det som framkommer i 

Thylefors m.fl. d .v.s att denna typ av team förordar ett icke-d irektivt ledarskap.  

 

Sammanfattning 

Föreställningar om elevhälsans organisering grundade sig på en vid  variation av 

erfarenheter, vilket tid igare har visats av bl.a. Åsa Backlund (2007). Utifrån 

yrkesgruppernas föreställningar om organisering och ledarskap gick det att urskilja 

fyra olika modeller för elevhälsans organisering och ledning. Dessa skiljer sig åt i ett 

antal aspekter som är väsentliga för elevhälsans innebörd  och utformning. Olika 

yrkesgrupper i vår undersökning uttalade ofta starka preferenser för den ena e ller 

den andra formen av organisering. För- och nackdelar med de olika modellerna 

betonades olika i yrkesgrupperna. Framträdande aspekter när det gäller organisering 

av elevhälsan är om den ligger på central eller lokal nivå. Framträdande aspekter av 

ledning är om ledarskapet är delat eller enskilt.  

Lokalt team med en ledare. Detta innebär hierarkisk organisering och ett direktivt 

ledarskap . Rektor är entydig ledare och teamet förväntar sig ett starkt ledarskap. 

Tillgänglighet och informationsutbyte är viktigt men professionella olikheter tonas 

ned . Denna organisering, som kan liknas vid  ett transdiciplinärt team föredrogs av 

rektorer och lärare, men kan innebära att de olika professionernas kompetens inte tas 

till vara. Dessutom tyder forskning på att transdiciplinära team för att uppleva ett 

gott arbetsklimat föredrar en icke-d irektiv ledning. 
 

Lokalt team med delat ledarskap. Detta innebär matrisorganisering: Rektor är ledare 

för elevhälsans interventioner på den lokala skolan, men varje yrkesgrupp har  en 

samordnare/ ledare på central nivå. Teammedlemmarna är inte så tydligt beroende 

av varandra utan teamet liknar ett multid iciplinärt team. Olika professionella roller 

accentueras och professionsutveckling betonas, men det kan uppstå dragkamp 

mellan ledarna på central och lokal nivå. Denna organisering förordades av 

kuratorer, specialpedagoger och skolsköterskor. 

Centralt team med en ledare. Detta innebär  teamorganisering: Teamet leds av en 

samordnare och det finns en tydlig strävan efter consensusbeslut. Uppdrag tas såväl 

från skolor som från enskilda elever och föräldrar. De professionella rollerna är 

tyd liga och d iskuteras i teamet som har en tydlig inriktning på hälsa och att utveckla 

kommunens elevhälsa. Teamet kan betraktas som ett interd iciplinärt team med ett 

icke-d irektivt ledarskap. Risken med denna modell är att teamet blir isolerat från 

skolans övriga verksamhet. Denna modell förordades av skolläkare. 

Centralt team med delat ledarskap. Detta innebär  projektorganisering: Denna 

organisering kan bestå av ett centralt resursteam men kan också utgöras av enskilda 

yrkesutövare under central ledning. Dessa tar uppdrag på de lokala skolorna och 
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ingår då i projekt, vilka har den lokala skolans rektor som arbetsledare (d .v.s. en 

form av tillfällig matrisorganisering). Risken med denna modell är att elevhälsan inte 

upplevs som tillgänglig för skolan. Här kan ifrågasättas om det verkligen är team 

eller om elevhälsan utgörs av enskilda professioner. Denna modell förordades av 

psykologer och vissa specialpedagoger.  

 Eftersom de flesta yrkeskategorier var mycket tydliga med vilken modell de 

prioriterade är organisering ett område som måste d iskuteras av såväl elevhälsans 

personal som skola och skolmyndigheter utifrån dess konsekvenser för skola, lärare 

och elever. De specifika teamorganisationer, som har beskrivits här kan förekomma 

var för sig eller i kombination i en kommun och vissa yrkeskategorier kan ingå i flera 

konstellationer. Några säkra slutsatser angående vilken organisering eller ledning 

som bäst gagnar Elevhälsoteamen går inte att d ra, eftersom denna studie handlar om  

föreställningar om organisering. Men faktorer som är kritiska för utfallet i 

elevhälsoteamen har kunnat identifieras. Dessa är organisering på central eller lokal 

nivå, enhetligt eller delat ledarskap, d irektivt eller icke-d irektivt ledarskap samt 

multid iciplinärt, interdiciplinärt eller transdiciplinärt teamsamarbete. Hur dessa 

faktorer kombineras och vilken effekt detta får på  utfallet för skolans elever och 

lärare kräver en d jupgående d iskussion. Förhoppningsvis kan den modell som här 

har presenterats utgöra underlag för sådana d iskussioner såväl på lokal som central 

nivå.  
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