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Sammanfattning 

Bakgrund: Barns hälsa och livsstil grundläggs i barndomen och följer ofta med i 

vuxet liv. En betydande faktor för barns hälsa är utbildning eftersom lärande och 

hälsa är sammankopplade samt ger möjligheter till en hälsosam livsstil. Elevhälsan 

utgör en väsentlig resurs för skolan i det hälsofrämjande, förebyggande och 

åtgärdande arbetet. Detta eftersom de olika yrkesgrupperna inom elevhälsan bidrar 

med sin specifika kompetens i elevhälsoarbetet. Att samarbete finns mellan 

hälsopersonal och pedagogisk personal på skolor är av betydelse för det 

hälsofrämjande arbetet. Genom samarbete i elevhälsoteamet främjas elevers lärande, 

utveckling, hälsa samt att ohälsa och inlärningssvårigheter förebyggs. Genom de olika 

professionerna kan elevhälsoteamet se helheten av eleven. Tidigare studier visar att de 

olika professionerna inom elevhälsan har en helhetssyn gällande det egna 

professionsspecifika uppdraget men att det brister gällande övriga professioners 

uppdrag. Detta kan leda till att uppfattningen om det hälsofrämjande, förebyggande 

och åtgärdande uppdraget skiljer sig vilket påverkar kvaliteten i elevhälsans arbete. 

Brist på samsyn och samverkan kan påverka elevers hälsa, lärande och utveckling. 

Metod: Aktuell studie baseras på fyra fokusgruppsintervjuer med respektive 

lagstadgad profession som ingår i elevhälsan, skolsköterskor, kuratorer, psykolog 

samt personal med specialpedagogisk kompetens. Fokusgruppsintervjuerna 

analyserades deduktivt med kvalitativ innehållsanalys. Likheter och skillnader söktes 

utifrån begreppen hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande perspektiv. Syfte: 

Att utforska hur elevhälsans professioner uppfattar elevhälsans uppdrag utifrån 

hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande perspektiv. Resultat: Analysen av 

fokusgruppsintervjuerna resulterade i fem kategorier och sju underkategorier som 

sorterades in i domänerna hälsofrämjande-, förebyggande- och åtgärdande perspektiv. 

Hälsofrämjande perspektiv menade professionerna handlade om att främja elevens 

utveckling och skapa känsla av gemenskap samt främjande samtal och samarbete. 

Förebyggande perspektiv menade professionerna innebar att förebygga genom att 

möta behov samt att förebygga genom stärkande av förmågor och självkänsla. 

Åtgärdande perspektiv framhöll professionerna som med variation och genom stöd 

åtgärda svårigheter. Likheter fanns i professionernas uppfattningar om 

hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande perspektiv. Samtidigt fanns olikheter 

vid en del beröringspunkter. Grupperna tar ofta utgångspunkt ur sitt egna 

professionsspecifika perspektiv istället för ur elevhälsans gemensamma perspektiv. 

Men olikheterna är samtidigt flera sidor av samma mynt utifrån att de hälsofrämjande, 

förebyggande och åtgärdande perspektiv har flera aspekter. Konklusion: Både 

likheter och skillnader framkommer i professionernas uppfattning om hälsofrämjande, 

förebyggande och åtgärdande perspektiv. Att ingå i en tvärprofessionellgrupp som 

elevhälsan innebär att balansera mellan sitt professionsspecifika perspektiv och förena 

det med elevhälsans gemensamma, holistiska perspektiv. Genom de olika 

perspektiven och de olika professionernas kompetens kan elevhälsan se alla delarna 

av eleven i arbetet för att stödja eleven till empowerment och hälsolittearicitet samt 

för hälsa och lärande.
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Abstract 

Background: Children's health and lifestyle are founded in childhood and often 

follow in adult life. An important factor for children's health is education because 

learning and health are interconnected and provide opportunities for a healthy 

lifestyle. Pupils health team (PHT) is an essential resource for the school in the health 

promotion, prevention and remedial work. This is because the various professionals 

within PHT contribute with their specific competence in PHT work. The fact that co-

operation exists between health personnel and educational staff at schools is of 

importance for the health-promoting work. Through collaboration in the PHT pupils' 

learning, development and health are promoted for, and illness and learning 

difficulties are prevented. Through the different professions, the PHT have a holistic 

view of the pupil. Previous research show that the different professions within PHT 

have a holistic view of their own profession-specific assignment but that it is lacking 

in other profession's assignments. This can lead to the perception of the health 

promotion, prevention and remedial assignment differ, which affects the quality of the 

work of the PHT. Lack of consensus and collaboration can affect pupils' health, 

learning and development. Method: Current study is based on four focus group 

interviews with the respective statutory profession in PHT, school nurses, school 

counsellors, school psychologist and teachers with special educational competence. 

The focus group interviews were deductively analysed with qualitative content 

analysis. Similarities and differences were sought from the concepts of health 

promotion, prevention and remedial perspectives. Aim: To explore how the 

professions in the PHT perceive the PHT mission's from a health promotion, 

preventive and remedial perspective. Results: The analysis of the focus group 

interviews resulted in five categories and seven subcategories that were sorted into the 

domains of health promotion, prevention and remedial perspectives. Health-

promoting perspectives meant the professions were about promoting the pupil's 

development and creating a sense of community as well as promoting conversations 

and collaboration. Preventive perspectives meant the professions to prevent by 

meeting needs and preventing by strengthening the pupils abilities and self-esteem. 

Remedial perspectives emphasized the professions as with variation and through 

support to address difficulties. Similarities existed in the professions' perceptions of 

health promotion, prevention and remedial perspectives. At the same time, there were 

differences at some points of contact. The groups often take their point of departure 

from their own professional-specific perspective instead of from the common 

perspective of the PTH. Conclusion: Both similarities and differences emerge in the 

professions' perception of health promotion, preventive and remedial perspectives. To 

be part of a cross-professional team such as PHT involves balancing between their 

profession-specific perspectives and reconciling it with the common, holistic 

perspective of PHT. Through the different perspectives and the skills of the different 

professions, PHT can see all the parts of the student in the work to support the pupil 

for empowerment and health literacy and for health and learning.
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Teoretisk referensram 

Barns hälsa och livsstil grundläggs i barndomen och följer ofta med i vuxet liv 

(Marmot, 2017; Wadsworth & Buttersworth, 2011). Den sociala omgivningen är en 

grundläggande bestämningsfaktor för barns utveckling (Ahrén & Lager, 2012). Barns 

hälsa följer en social gradient som innebär att ju lägre socioekonomisk (SES) position 

ett barn har desto sämre utvecklas barnet fysisk, psykiskt, socialt, språkligt och 

kognitivt. (Marmot, 2017; Wadsworth & Buttersworth, 2011). Barn som lever i 

familjer med lågt SES har fler negativa erfarenheter än barn som lever i familjer med 

högt SES och detta kan kopplas till negativa livsstilsval såsom bruk av tobak, droger, 

tidig debut av sex, tonårsgraviditet, våld, psykisk ohälsa samt somatisk sjukdom 

(Marmot, 2017). Vidare kan barnet i vuxen ålder uppleva sämre möjligheter till 

kontroll över sitt liv samt sämre deltagande i samhället (Marmot, 2017). Ahrén och 

Lager (2012) beskriver att barns hälsa och livsstil inte bara påverkas av familjens SES 

utan även av faktorer utanför familjen. Faktorer utanför familjen som har betydelse 

för barnets hälsa är barns fritid, relationer utanför familjen, utbildning samt skolmiljö. 

En viktig positiv faktor för barns hälsa är utbildning (Wadsworth & Buttersworth, 

2011) då lärande är en förutsättning för hälsa samt ger möjligheter till hälsosam 

livsstil genom medvetna val (Naidoo & Wills, 2016). I Sverige finns skolplikt för 

barn i förskoleklass till årskurs nio vilket gör att skolorna i Sverige kan luta sig mot 

Skollagen (SFS, 2010:800) för att barnen ska närvara i skolan. Även att slutföra 

gymnasiet stärker hälsan och ökar möjligheterna till en hälsosam livsstil (Viner et al., 

2012).  

Hälsofrämjande arbete har ett holistiskt perspektiv (Green et al., 2015) och har som 

mål att öka människors kontroll över samt förbättra sin hälsa. Fokus ligger främst på 

insatser från samhället såsom sociala och miljömässiga istället för insatser på 

individnivå (WHO, 2018a). En individs val av livsstil kan ses som ett svar på 

samhället eller som ett av individen eget beteende. Genom att se det ur ett 

samhällsperspektiv är det vad samhället ger som ger individen sin livsstil genom 

lagsstiftning, reglering av livsmedelsindustrin samt skolmaten. Genom att se det som 

individens eget beteende ses det som att individen själv måste ändra sitt beteende och 

vanor för att hälsan ska kunna bevaras (Svensson & Hallberg, 2010). Båda 

perspektiven behövs och de samverkar utifrån vad samhället erbjuder och individens 

motivation och förmåga att ta till sig (Svensson & Hallberg, 2010). Hälsofrämjande 

arbete utgår från ett salutogent perspektiv (Antonovsky, 2005). Salutogent perspektiv 

innebär att se faktorer som är friska. Genom arbete med fokus på friskfaktorer kan 

andra frågor ställas och därmed ges andra möjligheter utifrån det salutogena 

perspektivet (Antonovsky, 2005). Förebyggande arbete utgår från patogent perspektiv 

och därmed från sjukdom eller riskfaktorer (Antonovsky, 2005). Perspektivet innebär 

att utgå från att något inte fungerar som då blir en risk som behöver förebyggas för att 

inte utvecklas till problem (Antonovsky, 2005). Green et al. (2015) lyfter 

empowerment som nyckelkomponent i vägen till hälsa. Empowerment uttrycks ibland 
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som maktmobilisering (Andersson, 2009) och innebär att människan har kontroll över 

sitt liv och har möjlighet att göra hälsosamma livsstilsval (Naidoo & Wills, 2016).  

När barn upplever skolan som positiv blir det en tillgång för en hälsofrämjande 

livsstil, hälsa och välbefinnande samtidigt som negativa skolerfarenheter ger risk för 

ohälsosam livsstil samt fysisk och psykisk ohälsa (WHO, 2016). Barn spenderar en 

betydande del av sin tid i skolan vilket ger skolan möjligheter att arbeta för barns 

sociala-, emotionella- samt kognitiva utveckling. Liksom hälso- och sjukvården kan 

även skolan arbeta hälsopromotivt (Naidoo & Wills, 2016). Skolor som arbetar 

hälsofrämjande arbetar kontinuerligt med att främja hälsosam livsstil, lärande samt 

arbetsmiljö (WHO, 2018b). Hälsofrämjande arbete i skolan innebär ofta personlig och 

social utveckling i syfte att eleven ska kunna styra sina livsval samt utveckla sin 

självkänsla och sitt självförtroende (Naidoo & Wills, 2016). Barndom och ungdom är 

en tid då vanor och attityder befästs vilket gör det till fördel att arbeta hälsofrämjande 

inom skolan (Naidoo & Wills, 2016; WHO, 2018b). En skola som arbetar 

hälsofrämjande är en skola som konstant arbetar med att främja hälsosam livsstil, 

lärande samt arbetsmiljö (WHO, 2018b). Skolan är en viktig arena för hälsofrämjande 

arbete eftersom alla elever i skolan nås av det arbetet (WHO, 2018b). Naidoo och 

Wills (2016) belyser paradoxen med hälsofrämjande undervisning utifrån att 

professionella ger hälsoundervisning men det är individens frivilliga val att delta eller 

att använda sig av informationen. Ett mål med hälsoundervisning, enligt Naidoo och 

Wills (2016) är att utveckla hälsolittearicitet. Hälsolittearicitet innebär en människas 

kapacitet att kunna erhålla, tolka och förstå grundläggande hälsoinformation och 

hälsoservice på ett sätt som gynnar hälsan (Naidoo och Wills, 2016). Bröder et al. 

(2017) diskuterar att hälsolittearicitet och empowerment inte hör ihop per automatik 

eftersom en person kan ha förmåga och kompetens för hälsofrämjande val men saknar 

kraften att göra de valen. Bröder et al. (2017) beskriver i sin studie hälsolittearicitet i 

förhållande till barn och unga. Studien visade att hälsolittearicitet hos barn är relevant 

under flera tillfällen och sammanhang i barnets vardag som potentiellt kan påverka 

främjandet av barnets hälsa. 

Elevhälsa innebär främjande av hälsa, lärande och välbefinnande i skolan (Guvå & 

Hylander, 2011). Vägledning för elevhälsan (Skolverket och Socialstyrelsen, 2016) är 

elevhälsans vägledningsdokument och beskriver att elevhälsan kan arbeta med 

hälsofrämjande-, förebyggande- och åtgärdande perspektiv samt att arbetet kan 

bedrivas på organisations-, grupp- och individnivå. Lagen styr att elevhälsan ska 

inkludera professionerna skolsköterska, skolläkare, psykolog, kurator samt pedagog 

med specialpedagogisk kompetens (Skollag, SFS, 2010:800). Rektorn är inte 

lagstadgad inom elevhälsan men måste delta utifrån att beslut behöver fattas. 

Elevhälsan organiseras i tvärprofessionella team, så kallade elevhälsoteam där det 

operativa arbetet sker (Hjörne & Säljö, 2014). Genom sitt hälsofrämjande uppdrag ska 

elevhälsan verka för elevers delaktighet och självkänsla genom värdegrundsarbete och 

hälsofrämjande levnadsvanor (Skolverket & Socialstyrelsen, 2016). Mer konkret kan 
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det innebära arbete med fysisk aktivitet, kost, miljöer som gynnar lärande, relationer 

mellan elever och pedagoger samt värdegrundsarbete (Guvå & Hylander, 2011).  

Anttilla, Rytkönen, Kankaanpää, Tolvanen och Lahti (2015) visade att policy mot 

säljande av sötsaker i skolan samt att istället erbjuda hälsosamma alternativ kan 

påverka miljön i skolan positivt. Hälsofrämjande arbete med fokus på skolans olika 

miljöer i och utanför klassrummet såsom skolrestaurangen, korridorer, 

omklädningsrum samt toaletter är gynnsamt för elevernas hälsa och kan minska stress 

och kränkningar (Guvå, 2014). Att elever kan vara med och påverka sin skolgång 

samt relationer mellan elever är av betydelse för elevers hälsa då även det kan minska 

stress och öka känslan av inflytande och delaktighet (Almquist, Brolin Låftman & 

Östberg, 2012). Skolelevers självskattade hälsa har ett positivt samband med 

skolmiljön enligt en studie av Rathmann et al. (2018). Rathmann et al. (2018) menar 

att skolklimatet, känsla av kontroll och relationer med klasskamrater är nära kopplat 

till elevers välbefinnande i skolan samt tillfredsställelse med skolarbetet.  

Enligt Guvå och Hylander (2011) är professionerna i elevhälsan medvetna om sitt 

hälsofrämjande uppdrag. Dock menar professionerna att i praktiken utförs arbetet 

mestadels med patogent-individperspektiv. Elevhälsoteam som arbetar förebyggande 

intar ett patogent perspektiv (Hjörne & Säljö, 2014). Patogent perspektiv tar 

utgångspunkt i riskfaktorer som behöver förebyggas så problem inte utvecklas 

(Antonovsky, 2005). Elevhälsans förebyggande arbete innefattar arbete med att 

upptäcka risker som behöver förhindras i sitt förlopp eller utveckling (Skolverket & 

Socialstyrelsen, 2016). Förebyggande arbete kan handla om insatser som syftar till 

tidig identifiering av beteendemönster som kan utgöra risk för framtida 

skolsvårigheter (Guvå, 2014). Exempel på förebyggande arbete är frånvarostatistik, 

screening av elevers kunskap i syfte att identifiera de som behöver särskilt stöd, 

kränkningsarbete, stress gällande skolarbetet, hälsosamtal, hälsoundersökningar samt 

vaccinationer (Guvå, 2014; Skolverket & Socialstyrelsen, 2016; Almquist, et al., 

2012). Vid diskussion om elev eller klass där risk identifierats är det av betydelse att 

insatserna och diskussionerna förs salutogent genom att lyfta och stärka de förmågor 

och faktorer som fungerar. Ett steg mot att inte problematisera eleven är att insatserna 

och diskussionerna riktas mot lärmiljön (Guvå & Hylander, 2011). Elevhälsoteam 

som arbetar åtgärdande innehar ett patogent perspektiv. Åtgärdande arbete innebär att 

hantera problem och situationer som uppkommit. Stödsamtal, konflikthantering, 

särskilt stöd eller åtgärdsprogram är exempel på åtgärdande arbete (Skolverket & 

Socialstyrelsen, 2016). Elevhälsans ska främst vara hälsofrämjande och förebyggande 

och det är av betydelse att det finns samsyn om det hälsofrämjande och förebyggande 

uppdraget enligt Skolverket och Socialstyrelsen (2016). Neuman och Sjöberg (2018) 

menar att elevhälsans arbete behöver förankras i den pedagogiska verksamheten 

samtidigt som samsyn måste finnas inom elevhälsan. Vidare måste elevhälsan arbeta 

utifrån ett helhetsperspektiv för att kunna sätta hälsofrämjande och förebyggande 

arbete främst. För att kunna lyfta arbetet till hälsofrämjande och förebyggande nivå 

behöver analyser av åtgärdande arbete ske. Genom analyserna kan det framkomma 
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vilket hälsofrämjande och förebyggande arbete som behövs och samtidigt kunna se 

vilken nivå det ska utföras på organisations-, grupp- eller individnivå (Neuman & 

Sjöberg, 2018). 

Syfte 

Studiens syfte var att utforska hur elevhälsans professioner uppfattar elevhälsans 

uppdrag utifrån hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande perspektiv. 

Forskningsetiska överväganden 

Vid genomförande av empiriska studier är sekretess, tystnadsplikt, konfidentialitet 

samt integritet väsentligt gentemot deltagarna (Vetenskapsrådet, 2017). I innevarande 

studie har dessa begrepp beaktats för att skydda deltagarna i studien. Studien har 

samlat in datamaterial vid fokusgruppsintervjuerna. Datamaterial samt deltagare 

omfattas av sekretess och tystnadsplikt vilket innebär att deltagarna i studien inte får 

röjas (Offentlighets- och Sekretesslag, 2009:400). Även Helsingforsdeklarationen 

(2013) betonar vikten av att personuppgifter och privatliv behandlas med sekretess. 

Personuppgifter innefattar allt som direkt eller indirekt kan knytas till person 

(Vetenskapsrådet, 2017). Personuppgifter som insamlades var namn och efternamn då 

informanterna signerade det informerade samtycket. Studien har inte haft som syfte 

att fråga efter personliga åsikter eller om privatliv utan fokus har varit på deltagarnas 

erfarenheter bland elevhälsans professioner som grupp. Inspelat material har sparats 

på lösenordskyddad dator. Materialet raderades efter transkribering från 

mobiltelefonen direkt efter att intervjufilerna förts över till lösenordsskyddad dator. 

Transkripten förvaras inlåst i säkerhetsskåp. Inför fokusgruppsintervjuerna 

inhämtades informerat samtycke. Helsingforsdeklarationen (2013) lyfter fram vikten 

av informerat samtycke och menar att information om studien, dess syfte, metod, 

forskarens institutionella tillhörighet, förväntade fördelar samt potentiella risker med 

studien ska ges till informanten. Enligt Patton (2015) påverkas informanter av att 

delta i intervju, detta kan upplevas både positivt eller negativt för informanten. Att 

genomgå en intervju menar Patton (2015) är en reflekterande process som kan 

innebära att informanten blir medveten om saker som hen tidigare inte varit medveten 

om. En intervju kan till exempel väcka tankar och känslor, den kan ge insikt om 

kunskap eller erfarenheter som innehas eller fattas (Patton, 2015). Studien är godkänd 

av etikprövningsnämnden på Högskolan i Halmstad, Dnr: UI 2018/1220. 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Kvalitativa studiers trovärdighet beskrivs ofta utifrån begreppen tillförlitlighet, 

giltighet, delaktighet och överförbarhet (Graneheim & Lundman, 2004; Graneheim, 

Lindgren & Lundman, 2017). Studiens syfte var att utforska hur elevhälsans 

professioner uppfattar elevhälsans uppdrag utifrån hälsofrämjande, förebyggande och 
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åtgärdande perspektiv. Syftet innebar att variationer skulle beskrivas därav valdes en 

kvalitativ studie. Insamlat material analyserade deduktivt med kvalitativ 

innehållsanalys. För att få fram olika uppfattningar om fenomenet valdes 

fokusgruppsdiskussioner (Tong, Sainsbury & Craig, 2007). Studiens giltighet stärktes 

av att deltagarna i fokusgrupperna har flerårig erfarenhet inom elevhälsan i sina 

respektive yrken vilket innebar att de har god kännedom om ämnet som undersöktes. 

Giltigheten stärktes ytterligare av att det skapades ett samtalsvänligt klimat där 

deltagarna berättade om sina erfarenheter. Vid sammansättning av gruppen är det av 

betydelse att det inte finns någon hierarkisk ordning eller att deltagarna har 

beroendeställning till varandra (Wibeck, 2010). Detta stärker studien eftersom 

fokusgrupperna delades efter profession och inte efter elevhälsoteam. Grupperna var 

därmed balanserade eftersom alla i gruppen var från samma profession. En svaghet 

var att rektorernas uppfattning inte fanns med. Rektorernas uppfattning hade varit en 

intressant infallsvinkel i studien då de är beslutsfattare inom och ledare för elevhälsan. 

Vidare skulle det kunna ses som en svaghet att inte grupperna hade större omfattning 

än tre deltagare per grupp. Dock har det varit en svaghet i denna studie eftersom rik 

data har genereras vid fokusgruppsintervjuerna. Toner (2009) menar att rik data kan 

genereras från små fokusgrupper. Toner (2009) framhåller att det är en förlust av 

kunskap att inte ta med data som genererats ur fokusgrupper som är små. Vidare 

menar Toner (2009) att det kan vara svårt att rekrytera deltagare till fokusgrupper och 

att ställa in en fokusgrupp på grund av få deltagare är förutom förlusten av kunskap 

också en förolämpning för de som önskar delta. Samtidigt var små grupper en styrka 

då alla deltagare fick utrymme och att det inte uppstod konkurrens om talutrymmet 

(Toner, 2009). Graneheim, Lindgren och Lundman (2017) menar att det är svårt att 

föreslå ett visst antal deltagare i en studie eftersom det inte är säkert att kvaliteten på 

datan ökar med antalet deltagare. Författare JE har transkriberat de fyra 

fokusgruppsintervjuerna.  

 

För att stärka studiens tillförlitlighet deltog alla tre författarna (JE, EF, SR) vid 

analysarbetet. Att tre stycken, varav två med lång erfarenhet (EF och SR) av 

analysarbete, läser text och genomför analys stärker studiens trovärdighet och 

pålitlighet (Graneheim, Lindgren & Lundman, 2017). Under analysarbetet har texten 

lästs upprepade gånger och diskussioner förts för att uppnå koncensus om koder och 

kategorier (Graneheim, Lindgren & Lundman, 2017). Vid analysen framkom data 

som svarade mot syftet. Dessa data bildade meningsenheter som sedan kondenserades 

och kodades. Därefter skapades underkategorier och kategorier (Graneheim & 

Lundman, 2004). Vid fokusgruppsintervjuerna är dynamiken i gruppen av betydelse 

för att deltagarna ska känna att de kan berätta om sina erfarenheter (Wibeck, 2010). 

Att som moderator skapa dynamik kan ibland göra att svar från en deltagare inte följs 

upp på samma sätt som vid en individuell intervju. Vid analys av transkripten fanns 

citat som skulle behöva utforskas mer genom följdfrågor. Samtidigt kan 

fokusgruppsintervjuer ge spontana reaktioner från informanterna som dels kan spegla 

gemensam mening men också meningsskiljaktigheterna (Wibeck, 2010). Vidare var 

styrkan med studien att en bredd i åsikter samt i uppfattning, upplevelser och 
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erfarenhet (Wibeck, 2010) erhållits eftersom alla lagstadgade professionsgrupper var 

representerade. Vidare kan en nackdel med fokusgruppsintervjuer vara risken att inte 

alla informanterna kommer till tals samt att en del informanter tar för stor plats 

(Wibeck, 2010). Moderatorn försökte bjuda in alla att delta i samtalet genom att fråga 

hur personerna uppfattar frågan vilket Wibeck (2010) menar är moderatorns ansvar. 

Samtidigt har inte deltagare pressats till att svara. En tydlig majoritet av deltagarna 

var aktiva i samtalet. 

 

Delaktighet handlar om hur forskaren påverkar resultatet genom förförståelse 

(Shenton, 2004). Författaren har flerårig erfarenhet inom elevhälsans medicinska 

insats som skolsköterska och därmed arbetat som en del av elevhälsan. Författaren 

arbetar numera mot alla professioner i elevhälsan. För att öka trovärdigheten behöver 

forskaren vara medveten om sin förförståelse och försöka att vara objektiv (Patton, 

2015). Shenton (2004) framhöll att forskningsprocessen måste ske med noggrannhet 

för att resultatet ska uppkomma ur studien och inte genom forskarens påverkan och 

förförståelse (Shenton, 2004). En svaghet kan vara att författarens förförståelse kan ha 

påverkat de följdfrågor som ställdes samt även påverkat tolkningarna vid 

analysarbetet. Vidare menade Shenton (2004) att vid kvalitativ studie måste forskaren 

förstå de specifika karaktärsdragen som aktuell kontext har vilket författaren gör 

eftersom flerårig erfarenhet inom området innehas. 

 

Överförbarhet handlar om huruvida studiens resultat kan överföras till andra kontexter 

och grupper (Graneheim & Lundman, 2004; Shenton, 2004). Vidare menar 

Graneheim och Lundman (2004) att det endast är läsaren som kan avgöra om 

resultatet är överförbart och att författaren endast kan ge förslag om överförbarhet. 

Aktuell studies överförbarhet kan ha påverkats avseende att den är liten i omfattning 

utifrån att fler fokusgruppsintervjuer med respektive profession kunde gett ytterligare 

variationer av professionernas uppfattning (Shenton, 2004). Dock finns möjlighet till 

överförbarhet då alla steg i studiens process samt urvalet är beskrivna vilket gör att 

resultatet kan anses överförbart (Shenton, 2004). Vidare stärks överförbarheten 

genom att citat från fokusgrupperna presenteras i resultatet (Graneheim & Lundman, 

2004). Detta gör att läsaren kan avgöra om resultatet är överförbart till annan kontext. 

 

Resultatdiskussion utifrån teoretisk referensram 

Ur den deduktiva analysen framkom fem kategorier och sju underkategorier som 

sorterades under domänerna hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande 

perspektiv. Hälsofrämjande domän innefattar kategorierna främja elevens utveckling 

och skapa känsla av gemenskap samt främjande samtal och samarbete. Förebyggande 

domän består av kategorierna förebygga genom att möta behov samt förebygga 

genom stärkande av förmågor och självkänsla. Slutligen består åtgärdande domän av 

kategorierna med variation och genom stöd åtgärda svårigheter. Flera av 

fokusgrupperna ansåg att främjande och förebyggande perspektiv många gånger går 

in i vartannat. Resultatet indikerar därmed att det saknas kunskap om vad 



 

 7 

hälsofrämjande och förebyggande perspektiv är. Åtgärdande perspektiv ansågs vara 

det som var enklast eftersom det ofta var uppenbart och konkret. Resultatet går i linje 

med vad Guvå och Hylander (2011) menar, att det finns en skillnad mellan vad som 

sägs i elevhälsan och vad som görs på grund av avsaknad av teorier och holistisk 

utgångspunkt vid analys av elevers skolproblem (Guvå & Hylander, 2011). Guvå och 

Hylander (2011) framhåller att elevhälsans professioner har insikt om att arbeta 

hälsofrämjande och förebyggande men att de ofta hamnar i ett patogent perspektiv 

och löser problem på individnivå istället. Av den anledningen blir utgångspunkten att 

problemen är relaterade till eleven och inte till skolan och hur den möter eleven (Guvå 

& Hylander, 2011). Professionerna inom elevhälsan skulle vara förtjänta av att 

diskutera perspektiven då det framkommer svårigheter att särskilja dem och att de 

upplevs gå in i varandra eller överlappar varandra. Även eleverna skulle vara förtjänta 

av att elevhälsan har samsyn om perspektiven. Detta eftersom elevhälsan då har 

möjligheter att anta arbetet med holistisk och salutogent synsätt. Vidare skulle det 

kunna gynna eleverna om elevhälsan har en tydlig agenda för sitt hälsofrämjande 

uppdrag vilket framkommer i Persson och Haraldsson (2017) studie där rektorer 

intervjuats. Att det finns en lucka mellan kunskap och praktik kan leda till att 

elevhälsans uppdrag i praktiken landar i åtgärdande perspektiv och då utifrån ett 

patogent synsätt. Ett patogent arbetssätt kan inte helt uteslutas då det alltid kommer 

finnas problem som måste åtgärdas. Dock framhåller Guvå och Hylander (2011) 

framhåller att om salutogent perspektiv inte är definierat kan inte hälsofrämjande 

arbete frambringas.  

I domänen hälsofrämjande lyfter resultatet flera perspektiv av hälsofrämjande arbete. 

Professionerna utgick från sitt professionsspecifika perspektiv när de diskuterade 

elevhälsans hälsofrämjande arbete. Samtidigt kan deras diskussion ses som olika sidor 

av samma mynt då hälsofrämjande arbete kan ses ur flera perspektiv. Professionerna 

diskuterade om elevens trygghet och trivsel, elevens utveckling och om att samtala 

och samarbeta. Persson, Haraldsson och Hagquist (2015) har intervjuat elever som 

menar att det psykosociala klimatet i skolan är av betydelse för tillfredsställelsen i 

skolan samt för relationer mellan andra elever och vuxna. Vidare visar studien att 

barns önskan och förmåga att påverka sin skolsituation, fysisk skolmiljö samt 

flexibelt lärande också är av betydelse för ökad skoltillfredsställelse. Genom att 

professionerna har samsyn om det hälsofrämjande uppdraget kan planering av 

hälsofrämjande interventioner gynnas. Hälsofrämjande interventioner skulle då kunna 

riktas mot elevens upplevelse av att få påverka sin skolsituation samt sitt lärande och 

därmed skulle empowerment kunna upplevas av eleven. Vidare kan hälsofrämjande 

interventioner riktas mot att skapa hälsolittearicitet för eleven. Bröder et al (2017) 

menar att hälsolittearicitet är beroende av flera grundläggande faktorer såsom läsning, 

skrivning och räkning men också av barnets sociala och kulturella sammanhang. 

Bröder et al. (2017) lyfter i sin slutsats sambandet och kontexten av hälsolittearicitet. 

Människor bör ha möjlighet att interagera med hälso-, välfärds - och 

utbildningssystem till förmån för sin hälsa och därmed för samhället som helhet. 



 

 8 

Elevers kunskap och motivation måste stärkas för att de ska kunna ta välinformerade 

beslut om sin hälsa (Bröder et al., 2017). Skolan har ett ansvar för att skapa goda 

lärmiljöer så elevernas kunskaps- och personliga utveckling får bästa 

förutsättningarna (Skolverket & Socialstyrelsen, 2016). Även Persson och Haraldsson 

(2017) lyfter betydelsen av att ha en hälsofrämjande policy på skolan och att det har 

positiv påverkan på den psykosociala skolmiljön. 

Under domänerna förebyggande perspektiv och åtgärdande perspektiv visar resultatet 

att professionerna även här har ett professionsspecifikt synsätt genom att de utgår från 

sin specifika profession. Resultatet går i linje med Hylanders studie (2011) där det 

framkom att samtliga professioner i elevhälsan ansåg sig ha en helhetssyn på 

elevhälsans arbete. Professionernas föreställning om helhetssyn hade dock 

utgångspunkt från respektive professions specifika kompetens och ingen förväntade 

sig att de andra professionerna skulle arbeta utifrån ett helhetsperspektiv. Elevhälsan 

skulle kunna vara förtjänt av att reflektera över sitt gemensamma uppdrag som ett 

komplement till det professionsspecifika. Genom detta skulle möjligheter kunna 

frambringas för att främst verka hälsofrämjande och förebyggande vilket Skollagen 

(SFS, 2010:800) beskriver som elevhälsans huvudsakliga uppdrag. Hylander (2011) 

beskrev också att det rådde en spänning mellan sin egen profession samt att vara en 

del av elevhälsan. Att med sitt professionsspecifika uppdrag veta hur arbetet ska ske 

på hälsofrämjande nivå var enklare än att se än det hälsofrämjande uppdraget som 

elevhälsan har som tvärprofessionellt team (Hylander 2011).  

Slutsats  

Hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande perspektiv är tre perspektiv som 

behövs inom elevhälsan arbete. Samtidigt är elevhälsans främsta uppdrag att arbeta 

hälsofrämjande och förebyggande framför det åtgärdande arbetet. Studiens resultat 

visade att det fanns likheter och olikheter i professionernas uppfattning om 

elevhälsans uppdrag utifrån hälsofrämjande-, förebyggande- och åtgärdande 

perspektiv. Olikheter uppstod då begreppen tycks betyda olika saker för 

professionerna och att de tog utgångspunkt från det professionsspecifika uppdraget. 

Elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande uppdrag kan ge möjligheter att 

utjämna olikheter genom att ge eleverna möjlighet till att uppleva empowerment samt 

att skapa hälsolittearicitet och därmed kunna göra hälsosamma livsstilsval. Studiens 

resultat kan utgöra underlag för att medvetandegöra om det finns samsyn inom 

elevhälsan. Studien kan också användas utifrån att professionerna behöver samlas för 

att definiera och samtala om elevhälsans uppdrag i syfte att utveckla elevhälsans 

arbete. För dessa diskussioner förutsätts kunskap om bakomliggande teorier såsom 

hälsofrämjande-, förebyggande- och åtgärdande perspektiv samt salutogenes och 

patogenes. När samsynen utvecklas skapas möjligheter till samarbete istället för att 

arbetet blir parallellt.  Elevhälsans arbete är i slutändan till för att skapa möjligheter 

för varje elev att utifrån sina förutsättningar lyckas. 
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Abstrakt 

Bakgrund: Elevhälsan är en väsentlig resurs för elevers lärande, utveckling och hälsa. 

Samsyn om hälsofrämjande-, förebyggande- och åtgärdande perspektiv är av betydelse 

för eleverna. Syfte: Att undersöka hur elevhälsans professioner uppfattar det 

hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande uppdraget. Metod: 

Fokusgruppsintervjuer genomfördes under februari och mars år 2019 med psykologer, 

skolsköterskor, kuratorer och specialpedagoger. Genom kvalitativ innehållsanalys med 

deduktiv ansats analyserades materialet. Resultat: Ur analysen framkom fem kategorier 

och sju underkategorier fördelade under tre domäner, hälsofrämjande, förebyggande och 

åtgärdande perspektiv. Resultatet visade både likheter och olikheter i hur professionerna 

uppfattade elevhälsans uppdrag utifrån det hälsofrämjande-, förebyggande- och 

åtgärdande perspektivet. Uppfattningarna utgick ofta från det professionsspecifika 

uppdraget men ibland tangerade de varandras uppdrag. Konklusion: Både likheter och 

skillnader fanns i hur elevhälsas professioner uppfattade det hälsofrämjande, 

förebyggande och åtgärdande arbetet. Professionerna inom elevhälsan behöver sträva 

efter samsyn om de olika perspektiven vilket kan ge elevhälsan en holistisk syn i arbetet 

för att stödja eleven mot hälsa och lärande.  

 

Nyckelord: elevhälsa, elevhälsoteam, förebyggande, hälsofrämjande, kvalitativ 

innehållsanalys, tvärprofessionella team, åtgärdande. 
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Introduktion 

Sedan år 2011 ska det enligt svensk lag finnas elevhälsa på alla skolor, vilket 

innebär att alla elever ska ha tillgång till elevhälsa. Lagen styr att elevhälsan ska 

inkludera professionerna skolsköterska, skolläkare, psykolog, kurator samt pedagog 

med specialpedagogisk kompetens (SFS, 2010:800). Rektorn är inte lagstadgad inom 

elevhälsan men måste delta utifrån att beslut behöver fattas. Elevhälsan utgör en 

väsentlig resurs för skolan i det hälsofrämjande-, förebyggande- och åtgärdande arbetet. 

Detta eftersom de olika yrkesgrupperna inom elevhälsan bidrar med sin specifika 

kompetens i elevhälsoarbetet (Hylander, 2018). Att samarbete finns mellan 

hälsopersonal och pedagogisk personal på skolor är av betydelse för hälsofrämjande 

arbete (World health organization [WHO], 2006). Elevhälsan organiseras i 

tvärprofessionella team, så kallade elevhälsoteam, där det operativa arbetet sker (Hjörne 

& Säljö, 2014). Elevhälsans huvudmål är att stödja elevernas utveckling mot 

utbildningens mål (SFS, 2010:800). Arbetet utgår från ett dubbelriktat samband mellan 

hälsa och lärande (WHO, 1997; Skolverket & Socialstyrelsen, 2016). Genom samarbete 

i elevhälsoteamet främjas elevers lärande, utveckling, hälsa, och ohälsa samt 

inlärningssvårigheter kan förebyggas (Skolverket & Socialstyrelsen, 2016). Vidare kan 

elevhälsoteamet genom de olika professionerna se helheten av eleven (Hylander, 2018).  

Argumenten för tvärprofessionella team tar många gånger utgångspunkt i att 

komplicerade problem kräver kompetens och kunnighet från olika perspektiv 

(Thylefors, 2012a). Genom att samla olika kompetenser i tvärprofessionella team kan 

ett holistiskt perspektiv antas istället för att problemet ses i olika delar (Thylefors, 

2012a). Thylefors (2012a) pekar på utmaningarna med tvärprofessionella team. 

Utmaningarna består i att information måste efterfrågas och lyssnas på samtidigt som 
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varje profession även behöver formulera sin egen ståndpunkt. Jämlikhet mellan 

teammedlemmarna blir då viktiga när det gäller inflytande i diskussioner vilket i sig är 

av betydelse för samarbetet (Thylefors, 2012a).  

När det gäller samarbete inom elevhälsoteamet finns flera utmaningar (Hylander, 

2018; Hjörne & Säljö, 2014; Hopthrow, Feder & Michie, 2011; Guvå & Hylander, 

2011). I tvärprofessionella team finns många gånger starka professionella 

identifikationer som kan vara en utmaning för teamets roll som helhet (Guvå & 

Hylander, 2011). Utmaningarna kan vara att teamet arbetar parallellt med varandra och 

utan samarbete samt att professionerna i teamet kan uppleva svårigheter med att våga 

framhålla sin profession (Hylander, 2018). Vidare genomförs ofta elevhälsomöten 

osystematiskt och utan diskussion om mål (Hjörne & Säljö, 2014). Konsekvensen blir 

ofta att diskussionen sker med ett åtgärdande perspektiv utifrån elevens problem och 

ofta utifrån elevens sociala bakgrundshistoria (Hjörne & Säljö, 2014). Dock bör teamet 

istället fokusera salutogent på elevens förmågor, lärmiljö samt pedagogers 

förhållningssätt och utifrån det kunna möta elevens behov (Hjörne & Säljö, 2014). 

Dessa utmaningar kan göra att respektive kompetens som finns i teamet inte når ut till 

eleverna (Hylander, 2018). Essensen i tvärprofessionella team är diskussionen utifrån de 

olika perspektiven (Thylefors, 2013). Thylefors (2013) menar att tvärprofessionella 

team som är engagerade i sitt uppdrag har olika åsikter och att gott resultat kommer ur 

en sådan diskussion. En annan utmaning för elevhälsoteamet kan vara att medlemmarna 

begränsar information som ska delges eftersom de är rädda att ses som bättre än andra 

medlemmar (Hopthrow, Feder & Michie, 2011). Detta kan försvåra beslutsprocessen 

eftersom underlaget då blir ofullständigt. Samtidigt har teamet som helhet möjlighet att 

föra professionella diskussioner och därmed kunna fatta väl grundade beslut (Hopthrow, 
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Feder & Michie, 2011). I tvärprofessionella grupper behöver information delas, lyssnas 

på samt diskuteras samtidigt som var och en av professionerna behöver betona sitt eget 

perspektiv. I detta kan jämlikhet, status och inflytande inom gruppen ställa till problem 

(Thylefors, 2012).  

Organiseringen av elevhälsans arbete är av betydelse för att de olika 

professionerna ska få förutsättningar för att kunna verka hälsofrämjande och 

förebyggande. Organiseringen måste riktas mot elevhälsans mål, alltså att främja 

lärande, utveckling och hälsa (Hylander, 2018; Hylander & Guvå, 2017). Guvå och 

Hylander (2017) menar att i arbetet med organiseringen måste samsyn finnas på 

elevhälsa och dess uppdrag. Vidare behöver alla professionerna vara del i elevhälsans 

arbete (Guvå & Hylander, 2017). Dock visar Sveriges kommuner och landsting ([SKL], 

2018) senaste undersökning att den psykologiska insatsen sällan är delaktig i det 

hälsofrämjande och förebyggande arbetet vilket då innebär att det perspektivet fattas. 

Guvå och Hylander (2011) framhåller att kunskap om mål och perspektiv för 

tvärprofessionella team fattas trots att det har blivit ett vanligt sätt att organisera 

hälsovård på inom såväl sjukvård som skola. Alla professioner som arbetar inom 

elevhälsan behöver vara väl insatta i elevhälsans hälsofrämjande-, förebyggande- och 

åtgärdande uppdrag samt hur deras specifika profession kan bidra i det arbetet. 

Hälsofrämjande och förebyggande arbete kommer ofta i andra hand till förmån för 

åtgärdande arbete då problem måste lösas direkt (SKL, 2018). Alla tre perspektiven 

behöver finnas inom skolan och elevhälsan bör diskutera dem utifrån vilken nivå de ska 

arbeta med olika situationer. Dock går ibland perspektiven in i varandra (Guvå & 

Hylander, 2011). Hylander och Guvå (2017) illustrerar elevhälsans insatser utifrån 

patogen-salutogen inriktning samt organisations-, grupp- och individnivå. Att 
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elevhälsan reflekterar över sina respektive perspektiv är produktivt och ger samsyn samt 

konstruktiv dialog inom elevhälsoteamet. Utan gemensam syn kan konflikter uppstå om 

professionerna innehar olika perspektiv. För den som leder elevhälsan är det avgörande 

att reflektera över perspektiven för att kunna få konstruktiva dialoger (Hylander & 

Guvå, 2017). 

När professionerna inte har samsyn hindras det tvärprofessionella arbetet som då 

blir parallellt istället för i samverkan. Brist på samsyn och samverkan kan påverka 

elevers hälsa, lärande och utveckling (Guvå & Hylander, 2011). För att skapa 

välfungerande elevhälsoteam som samverkar runt eleven och har en samsyn, behövs 

kunskap om professionernas uppfattningar om elevhälsans uppdrag. Forskning om 

elevhälsoprofessionernas uppfattningar om det hälsofrämjande, förebyggande och 

åtgärdande perspektivet är sparsam. Därför var studiens syfte att utforska hur 

elevhälsans lagstadgade professioner uppfattar elevhälsans uppdrag utifrån 

hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande perspektiv.  

 

Metod 

Design och procedur 

Studien har en explorativ forskningsdesign med innehållsanalys som metod 

(Graneheim, Lindgren & Lundman, 2017). För utforskande om de olika professionernas 

uppfattningar om elevhälsans uppdrag har studien använt sig av fokusgruppsintervjuer 

(Tong, Sainsbury & Craig, 2007; Wibeck, 2010). Fokusgruppsintervjuer har genomförts 

med de lagstadgade professionerna från elevhälsan under tiden februari till mars 2019. 

En moderator, som även är första författare (JE), var ledare i fokusgrupperna 
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tillsammans med en observatör. Observatören förde anteckningar under 

fokusgruppsintervjuerna samt reflekterade om frågeställningarna tillsammans med 

moderatorn efteråt (Wibeck, 2010). En intervjuguide användes för att alla skulle få 

samma frågor. Intervjuguiden innefattade frågeområden om hur professionerna 

uppfattade elevhälsans hälsofrämjande-, förebyggande- och åtgärdande arbete. Dock 

ställdes följdfrågor som varierade utifrån vad som framkom vid de olika diskussionerna. 

Intervjuerna spelades in via mobiltelefon. Efter intervjun fördes ljudfilerna över till 

lösenordskyddad dator och raderades därefter omedelbart bort från mobiltelefonen. 

Fokusgruppsintervjuerna varade mellan 30 och 50 minuter. Gruppdeltagarna besvarade 

även några korta demografiska frågor gällande könstillhörighet, professionstillhörighet 

samt antal år som personen arbetat inom sin profession. Deltagarna fyllde i detta 

formulär innan diskussionen startade. 

Etiska överväganden 

 Studien godkändes av etikprövningsgruppen vid akademin för hälsa och välfärd 

på Högskolan i Halmstad, Dnr: UI 2018/1220. Information skickades till respektive 

verksamhetschef för deltagarna med information om studien samt önskemål om att 

komma i kontakt med deltagare. Inför fokusgruppsintervjuerna inhämtades informerat 

samtycke från respektive deltagare. Tillsammans med blankett för informerat samtycke 

fanns information om studiens bakgrund, datainsamling, risk och nytta med deltagande i 

studien. Där fanns också information om hur gruppdeltagarnas namn och 

kontaktuppgifter inhämtats, frivilligt deltagande samt rätt att avbryta deltagande. 

Avslutningsvis fanns information om ansvariga för studien. Informanterna erhöll 

blankett med informerat samtycke samt information om studien vid första kontakten 

med dem. Deltagarna fick även muntlig och skriftlig information om samtycke vid 
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tillfället för fokusgruppsintervjun. Deltagarna i aktuell studie garanteras konfidentialitet 

genom att insamlade personuppgifter förvaras inlåst i ett säkerhetsskåp (GDPR 

2016/679). 

Urval 

Ändamålsenligt urval med utgångspunkt från studiens syfte användes vid 

rekryteringen av deltagare till fokusgruppsintervjuerna (Patton, 2015). Fyra 

fokusgrupper från tre olika kommuner i södra Sverige ingick i studien. Studiens 

inklusionskriterier var att tillhöra någon av de lagstadgade professionerna som tillhör 

elevhälsan samt rektorer. Fokusgrupperna var homogena och bestod av elevhälsans 

yrkesprofessioner såsom skolsköterska, kurator, psykolog samt specialpedagog (Tabell 

1). Vid rekrytering var intentionen tre till sex stycken deltagare i varje grupp (Wibeck, 

2010). Dock blev fokusgrupperna små och bestod av tre till fyra deltagare, men små 

fokusgrupper kan ändå generera rik data enligt Toner (2009). Toner (2009) menar att 

rekrytering av deltagare kan vara svår och att det blir en förlust av kunskap att inte 

använda sig av gruppen för att den är liten. Styrkan med små grupper är att talutrymmet 

får bättre förutsättning att delas jämlikt. Även rektorer tillfrågades via deras skolchefer. 

Dock hade de inte möjlighet att delta.  

Dataanalys  

 Inspelat material transkriberades och analyserades med kvalitativ innehållsanalys 

(Graneheim & Lundman, 2004). Analysen utfördes deduktivt (Hsieh & Shannon, 2005) 

utifrån de förutbestämda domänerna hälsofrämjande-, förebyggande- och åtgärdande 

perspektiv. Empirin analyserades i flera steg för att nå på djupet och genom tolkning 

hitta likheter och skillnader i texten (Graneheim & Lundman, 2004), se tabell två. 

Författare JE har transkriberat fokusgruppsintervjuerna. Alla tre författarna (JE, EF och 
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SR) har varit delaktiga vid analysen av empirin. Analysen gjordes på latent nivå genom 

att texten lästes upprepade gånger för att förstå helheten (Graneheim & Lundman, 

2004). Texten lästes och diskuterades av alla tre författarna tills konsensus uppnåddes. 

Vid analysen lyftes meningsbärande enheter ut som svarade på syftet. Vidare 

kondenserades de meningsbärande enheterna genom abstraktion. Därefter kodades och 

meningarna och koderna jämfördes i syfte att finna likheter och skillnader. 

Underkategorier konstruerades utifrån koderna (Graneheim & Lundman, 2004). 

Materialet har först analyserats per professionsgrupp. Därefter söktes likheter och 

skillnader mellan professionsgrupperna varpå kategorier kunde bildas.  

 

Resultat 

 Analysen av de fyra fokusgruppsintervjuerna resulterade fem huvudkategorier och 

sju underkategorier fördelade mellan de tre domänerna. Tabell tre presenterar domäner, 

underkategorier och huvudkategorier (se bilaga två). Resultatet presenteras utifrån 

domänerna hälsofrämjande-, förebyggande- och åtgärdande perspektiv. 

Hälsofrämjande perspektiv 

Främja elevens utveckling och välbefinnande 

 Elevens trivsel i fokus. Psykologerna framhöll att trivsel är hälsofrämjande arbete. 

De menade att hälsofrämjande arbete som värdegrundsarbete och bemötande är 

betydelsefullt för att eleverna ska trivas i skolmiljön. 

”… vi behöver skapa miljöer så att alla elever ska trivas.” Psykolog H. 

Samtidigt diskuterade specialpedagogerna att hälsofrämjande arbete innebar att stärka 

elevens självkänsla och trivsel. Specialpedagogerna menade att det är av betydelse att 
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eleverna får behålla sin självkänsla och att trivas för att lyckas i skolan. Vidare framhöll 

specialpedagogerna betydelsen av att samtala med eleven, de menade att eleven behövde 

känna att de kan prata med en vuxen som finns för dem. Att arbeta med relationer och 

att eleven ska känna samhörighet var också en del av det hälsofrämjande arbetet enligt 

specialpedagogerna. Specialpedagogerna tyckte även arbete mot psykisk ohälsa samt 

livsstil är viktiga delar i det hälsofrämjande arbetet. 

”… Och sen tänker jag det med hälsofrämjande, att dels det med stress 

att man har ångest, och så är det ju mat och rörelse, det är olika bitar 

men ändå hälsa.” Specialpedagog J. 

Kuratorerna menade att det hälsofrämjande arbetet innebär att skapa goda relationer 

med elever och vårdnadshavare samt bemötandet av elever. Kuratorerna resonerade om 

hälsofrämjande arbete utifrån en process som kräver tillgänglighet samt att anpassa sig 

mot elever och vårdnadshavare men också mot pedagoger på skolan. Samtidigt menade 

de att det hälsofrämjande arbetet behöver vävas in i det dagliga arbetet när de naturligt 

rör sig bland eleverna. 

”… det är relationer. Allting hänger på goda relationer… Har man goda 

relationer, alltså både inom personalgruppen men även mellan personal och 

elever och elever inbördes och sen kontakten med hemmet så har man bara 

där kommit väldigt långt.” Kurator A. 

 Elevens utveckling i fokus. Skolsköterskorna framhöll hälsosamtal med elever 

som hälsofrämjande. Även screeningundersökningar av eleverna menade de utförs i ett 

hälsofrämjande. Skolsköterskorna diskuterade att det hade varit önskvärt att kunna ha 

hälsosamtal varje år med eleverna eftersom det inte bara handlar om elevens 

hälsoutveckling utan också om att bygga relationer. 
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”Men även alla screeningar man gör, det är både hälsofrämjande och 

förebyggande på samma gång men man gör det i ett hälsofrämjande syfte.” 

Skolsköterska E. 

Specialpedagogerna uppfattade det hälsofrämjande arbetet som att kunna se alla delar 

för att möjliggöra för elevens inlärning. De menade att det finns flera delar för 

inlärningen såsom rörelse, mat och sömn. De ansåg också att hälsofrämjande arbete 

behöver integreras i den dagliga verksamheten.  

”Ja, men jag tänker mat, frukost, att röra på sig, att man försöker få in det i 

den dagliga verksamheten. Det kan vara en inspirationsdag men att man 

faktiskt tänker och får in det i den dagliga verksamheten.” 

Specialpedagog J.  

Främjande samtal och samarbete inom och utom elevhälsan 

 Att finna samarbetspartners. Psykologerna framhöll att delaktighet i 

elevhälsoteamet samt dialog med elevhälsan var av betydelse för hälsofrämjande arbete. 

Men även dialog med pedagoger, elever och vårdnadshavare förmedlade de som viktigt 

i det hälsofrämjande arbetet. 

”Bra dialog mellan föräldrar, skola och elevhälsa, det vet man eftersom det 

har forskats på det i många år, att det ger framgångar.”  Psykolog G. 

Specialpedagogerna menade att de gärna samarbetar med andra professioner när det 

gäller det hälsofrämjande arbetet. Dock upplevde de att det var svårt att få tid till 

samarbete. De menade också att hälsofrämjande arbete handlar om relationer med 

elever och att vara flexibel i arbetet med eleverna för att kunna hjälpa dem. 

”Att få tid till samarbete med andra professioner är en utmaning… … 

mycket av det hälsofrämjande- och förebyggande arbetet gör åtminstone 
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jag tillsammans med någon, kurator, skolsköterska eller psykolog…” 

Specialpedagog N. 

Skolsköterskorna diskuterade samarbete utifrån att samtala hälsofrämjande inom 

elevhälsoteamet. En av skolsköterskorna menade att det har skett en ökning av det 

hälsofrämjande perspektivet på elevhälsoteamsmötet på vissa skolor.  

”Det har blivit bättre genom åren, jag har varit här så länge, det har blivit 

mycket mer diskussioner om hälsa och förebyggande arbete än vad det var 

när jag började, då var det bara pedagogiskt.” Skolsköterska D. 

  

Förebyggande perspektiv 

Förebygga risker och upptäcka behov 

 Risker och behov. Psykologerna diskuterade förebyggande arbete som att se risker 

och hinder och att få komma in tidigt med insatser. De menade att förebyggande arbete 

kunde innefatta rutiner vid överlämningar då det kan ses som tillfälle där det kan finnas 

risker. Vidare menade de att förebyggande arbete var att få vara delaktiga i 

pedagogernas arbetslag eller att arbeta med pedagogerna utifrån bemötande av 

riskgrupper. 

”Just att förebygga hinder som vi vet finns, till exempel hur det är 

organiserat från förskoleklass upp till ettan, till trean…” Psykolog I. 

Skolsköterskorna framhöll att förebyggande arbete handlade om att upptäcka risker i 

förhållande till levnadsvanor eller sjukdomar. De uppgav vaccinationer och hälsosamtal 

som förebyggande arbete.  
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”Där har vi hälsosamtalen också… … där ser vi ju och hör ju om det skulle 

vara nått eller, kan förutse om det skulle kunna bli något.”  

Skolsköterska D. 

 Kuratorerna diskuterade förebyggande arbete utifrån att det då finns ett definierat 

problem som behöver arbetas med. 

”Förebyggande, då har man ett definierat problem som man känner att man 

behöver ta tag i.” Kurator A. 

Att upptäcka behov och samtidigt möta behoven menade specialpedagogerna är 

förebyggande arbete. De diskuterade bemötande, värderingsövningar, anpassa för 

eleven, se gruppers behov samt att utföra screeningundersökningar av kunskapsnivå 

som förebyggande arbete. 

”Man har upptäckt att det kan finnas någonting, man gör en screening och 

sedan jobbar man vidare utifrån det.” Specialpedagog N. 

Förebygga med kunskap och stärka självförtroende 

 Elevers kunskap och självförtroende. Arbete med skolfrånvaro, samspel i grupper, 

elevers självkänsla och självförtroende samt psykisk hälsa menade psykologerna var 

förebyggande arbete. Att diskutera i elevhälsoteamen hur risker och riskbeteende skulle 

kunna förebyggas samt att delta i förebyggande undervisning menade psykologerna var 

metoder för att arbeta förebyggande. 

”… vi har tema psykisk hälsa… vi träffar alla sjundeklassare och 

diskuterar självkänsla och självförtroende i hälsofrämjande och 

förebyggande syfte.” Psykolog G. 
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Skolsköterskorna framhöll arbete med olika teman och elevers självkänsla som 

förebyggande arbete. De arbetade förebyggande genom klassundervisning med olika 

tema såsom sexualitet, relationer, pubertet samt internet. 

”Vi har olika tema utifrån olika klasser. … i åk 2 och pratar vi om hur man 

är en bra kompis, samarbete, i åk 4 pratar vi om bemötande och nätvett. Åk 

5 är det pubertet med en frågelåda och i åk 6 har vi också HBTQ 

[Homosexuella, bisexuella, trans- och queer personer] och kroppen är unik 

och att man får vara som man är.” Skolsköterska E. 

Arbete med tema ansåg kuratorerna vara förebyggande arbete. Temadagarna var ofta 

planerade och återkom med olika intervall. 

”… tema som kan handla om ANDT [Alkohol, narkotika, droger och 

tobak] frågor eller det kan handla om rörelse och sömn och kost.” 

Kurator A. 

 

Åtgärdande perspektiv 

Att ge stöd och lösa problem med olika metoder 

 Att ge stöd. Psykologerna uppfattade åtgärdande arbete som arbete när problem 

uppstått samtidigt menade de att åtgärdande arbete var det enkla då det ofta är tydligt. 

”Jag skulle vilja säga att det åtgärdande arbetet är det enkla… … det är 

väldigt tydligt vad de vill ha hjälp med.”  Psykolog I. 

Skolsköterskorna uppfattade det åtgärdande uppdraget som att stödja eleven för att lösa 

problem. De menade att åtgärdande arbete utförs när problem har uppstått. Samtidigt 

framförde skolsköterskorna att åtgärderna sker i ett främjande syfte, att eleverna ska må 
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bra och lyckas i skolan. Skolsköterskorna diskuterade också att åtgärdande arbete 

handlar om att ge information eller råd om hälsoproblem samt att hänvisa eller remittera 

vidare. 

”Men åtgärderna och interventionerna i fråga handlar om att främja hälsa 

för att de ska må bra och lyckas i skolan.” Skolsköterska E. 

Lösa problem med olika metoder. Psykologerna framförde att det finns olika 

förväntningar på deras profession i det åtgärdande arbetet. De menade att dessa 

förväntningar inte alltid stämmer överens med vad deras huvuduppdrag innefattar.  

”… sen tänker man själv ”ja, eventuellt remiss till BUP, om föräldrarna 

önskar” men det är inte det som är det huvudsakliga uppdraget. 

Huvudsakliga uppdraget är att få det att fungera i skolan, då försöker man 

få till det och då kan det vara olika förväntningar.”  Psykolog H.  

Åtgärdande arbete handlade för skolsköterskorna om att samverka med andra både inom 

elevhälsan och externa verksamheter. Samarbete med andra uppfattades som 

betydelsefullt för att lyckas. 

”…i det här åtgärdande du sa, med teamet, det är ju att man kan få 

draghjälp av en annan profession, man kan ha en idé… … det är ett 

guldläge som man sitter på där, att man känner att man, liksom att de andra 

gör saker som kan hjälpa min profession.” Skolsköterska F.  

Kuratorerna vidhöll att åtgärdande arbete är uppenbart och konkret. De menade att det 

åtgärdande arbetet utförs när problem uppstått. Kuratorerna menade också att skolans 

professioner kan se olika på vad som är ett problem och med vilken metod problemet 

ska lösas och att detta kunde vara utmanande. 
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”Alla kanske är överens om att elever ska må bra och lyckas och känna sig 

trygga och trivas i skolan men det kanske är mer tillvägagångssättet eller 

metoderna. Och det kan jag känna är en jätteutmaning.” Kurator B.  

Specialpedagogerna uppfattade, liksom de övriga professionerna, att åtgärdande arbete 

är konkret och utförs när problem uppstått. Specialpedagogerna menade att deras 

åtgärdande arbete utförs både på grupp- och individnivå. Samtidigt framhöll 

specialpedagogerna även att åtgärdande arbete kan riktas mot en pedagog och mot ett 

arbetslag. 

”Tydliggörande pedagogik och sånt för hela arbetsgruppen för att de ger 

anpassningar i klassrummet vilket gör att vi jobbar mer i klassrummet.” 

Specialpedagog L. 

 

Diskussion 

Under domänerna hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande perspektiv finns 

både likheter och olikheter i hur professionerna uppfattar perspektiven. Att det i 

tvärprofessionella grupper finns skillnader och likheter i de professionellas 

uppfattningar kan sättas i relation till Hopthrow, Feder och Michie (2011) studie. 

Hopthrow, Feder och Michie (2011) framhåller att vid vissa tillfällen är medlemmarna i 

en grupp mer fokuserade på sitt eget arbete, sitt eget perspektiv och sin egen roll medan 

vid andra tillfällen har gruppen mer fokus på gruppens gemensamma perspektiv och 

uppgifter. Vid hälsofrämjande perspektiv är psykologer och specialpedagoger enade i 

att arbeta för elevernas trygghet och trivsel. Kuratorer, å sin sida, menar att arbete med 

relationer och bemötande är hälsofrämjande arbete. Samtidigt som skolsköterskor 

tillsammans med specialpedagoger framhåller elevens utveckling i fokus vid 
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hälsofrämjande arbete. De olika uppfattningarna som professionerna har är olika sidor 

av samma mynt. Hälsofrämjande arbete har flera aspekter och det kan gagna 

elevhälsoteamet att samtala om dessa för att uppnå en samsyn i teamet och undvika 

parallellt arbete. Vidare menar Hopthrow, Feder och Michie (2011) att det är tiden som 

avgör var en grupp befinner sig utifrån om fokus placeras på det egna arbetet eller 

gruppens arbete. Sett till studiens resultat kan likheterna och olikheterna mellan 

uppfattningarna bland elevhälsans professioner ses som del i en process där 

professionerna i det sammanhanget har fokus på den egna professionen och det egna 

uppdraget. Specialpedagogerna utrycker i resultatet brist på tid för att hinna samtala 

med andra professioner om hälsofrämjande arbete. De menar att de gärna samarbetar 

med någon ur elevhälsan men att de inte alltid får till ett samarbete på grund av att tiden 

inte räcker till. Samtidigt visar Thylefors studie (2012b) att andra faktorer än tid som 

avgörande för att en grupp ska uppfatta ett ömsesidigt beroende av varandra eller en 

sammanhållning. Thylefors (2012b) framhåller faktorer såsom god kommunikation, 

demokratiskt ledarskap, att professionerna har självkontroll och är inställda på 

samarbete för att uppnå just gott samarbete.  

Under förebyggande domän föreligger samsyn av uppfattningar mellan 

professionerna utifrån vad förebyggande perspektiv är. Samtidigt tar professionernas 

uppfattning utgångspunkt från deras egna professionsspecifika uppdrag. Vid diskussion 

om perspektiven kan elevhälsan skapa samsyn och komplettera varandra i sina 

uppfattningar. I diskussionerna kan professionerna balansera mellan sitt egna 

professionsspecifika perspektiv och det gemensamma perspektivet för hela elevhälsans 

arbete. Hylander (2011) menar att olika professionella uppfattningar inom elevhälsan 

kan leda till svårigheter just utifrån tvärprofessionalismen med de olika 
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yrkesperspektiven. Elevhälsan är ett tvärprofessionellt team vilket gör att de kan nyttja 

potentialen som finns genom att kunna se eleven ur sina respektive perspektiv men 

också ur ett holistiskt perspektiv. För att uppnå sin potential kan tid för fördjupade 

diskussioner om hälsofrämjande-, förebyggande- och åtgärdande perspektiv vara en 

möjlighet. Hylander (2011) framhåller att den egna professionens perspektiv kan ses 

som bättre än de andra och därmed kan samarbetet kompliceras.  

Resultatet indikerar att professionerna diskuterar de olika perspektiven utifrån sin 

egen specifika profession och inte som en helhet utifrån den samlade elevhälsans 

uppdrag. Samtidigt finns önskan om samarbete och att föra dialoger om elevhälsans 

arbete.  Under åtgärdande domän finns samsyn i uppfattning utifrån vad åtgärdande 

arbete är samtidigt uttrycks olikheter genom att metoderna för att lösa problem kunde 

variera. Resultatet är förenligt med vad Hylanders studie (2011) visar. Hylander (2011) 

belyser att de olika professionerna inom elevhälsan har en helhetssyn gällande det egna, 

professionsspecifika, uppdraget men att det brister gällande övriga professioners 

uppdrag. Resultatet indikerar även att professionerna ibland verkar parallellt. 

Psykologerna lyfter en upplevelse av olika förväntningar på deras uppdrag inom 

elevhälsan vid åtgärdande arbete. De olika förväntningarna kan bestå i att elevhälsoteam 

och pedagoger utrycker önskan om att remisser ska skrivas medan psykologerna menar 

att deras uppdrag i första hand är att arbeta med elevens förutsättningar i skolan. 

Paralleller av detta resultat kan dras med Athola och Niemi (2014) som visar att 

psykologer ofta blir hänvisade till att åtgärda problem istället för att arbeta 

hälsofrämjande och förebyggande. Vidare lyfter Athola och Niemi (2014) att det är 

angeläget att det inte uppstår konkurrens mellan psykologer och specialpedagoger 

utifrån kunskap om lärandet. I föreliggande studie diskuterar specialpedagoger 
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samarbete vid hälsofrämjande arbete som betydelsefullt. Skolsköterskorna diskuterar 

också samarbete men vid åtgärdande arbete och menar då att inte alltid behöva göra allt 

själv var av stor värde för dem. Att samverka och komplettera varandras professioner är 

av betydelse i arbetet (Athola och Niemi, 2014). 

 

Konklusion och implikation för elevhälsan 

 Studiens resultat visar att det finns både likheter och olikheter i professionernas 

uppfattning om elevhälsans uppdrag utifrån hälsofrämjande-, förebyggande- och 

åtgärdande perspektiv. Samtidigt är olikheterna flera sidor av samma mynt utifrån att de 

hälsofrämjande-, förebyggande- och åtgärdande perspektiv har flera aspekter.  Studien 

kan utgöra underlag vid elevhälsans utvecklingsarbete i syfte att medvetengöra synen 

och uppfattningarna om hälsofrämjande-, förebyggande- och åtgärdande perspektiv 

utifrån sitt gemensamma uppdrag. Detta skulle kunna utgöra fördel för elevhälsan som 

då kan arbeta med ett vidgat perspektiv genom det gemensamma uppdraget och 

balansera det mot det professionsspecifika perspektivet. Att ingå i en tvärprofessionell 

grupp, som elevhälsan är, innebär möjligheter att balansera mellan sitt 

professionsspecifika perspektiv och förena det med elevhälsans holistiska perspektiv. 

 

Begränsningar i studien och rekommendationer för framtida forskning 

  Begränsningar utgörs av att studien är liten i omfattning utifrån att fler 

fokusgruppsintervjuer hade stärkt resultatet och kunde gett ytterligare variationer av 

professionernas uppfattningar. En svaghet kan vara att fokusgrupperna var homogena 

eftersom dynamiken i fokusgrupperna kan ha påverkats. Samtidigt överväger fördelarna 

med homogena fokusgrupper eftersom det minskade hierarkin i gruppen. Ytterligare 
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forskning behövs om elevhälsans tvärprofessionella arbete utifrån upplevelser av 

samarbete, klimat och hierarki mellan professionerna. Vidare är forskning som belyser 

rektorns roll i teamet väsentligt. 

 

Tack 

Författarna vill tacka alla psykologer, skolsköterskor, kuratorer och specialpedagoger 

för att de delade med sig av sina erfarenheter och gjorde denna studie möjlig. 

 

Deklaration av intressekonflikt 

Författarna deklarerar att det inte finns någon intressekonflikt gällande studien eller 

författarskapandet.  

 

Finansiering 

Författarna har inte fått något finansiellt stöd för studien. 
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Bilaga 1. 

 

Tabell 1. Beskrivning av demografisk data över antal deltagare, antal år i yrket samt kön i 

fokusgrupperna. 

 

 

Tabell 2. Exempel på innehållsanalys från meningsenhet till kategori utifrån domän 

  

  

 

 

 

  

Fokusgrupp Antal deltagare År i yrket Kvinnor Män 

Skolsköterskor 3 1-13 3 0 

Psykologer 3 8-16 3 0 

Kuratorer 3 1-16 1 2 

Specialpedagoger 4 8-15 4 0 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Under-

kategori 

Kategori  Domän 

Där har vi 

hälsosamtalen 

också… … där ser 

vi ju och hör ju om 

det skulle vara nått 

eller, kan förutse 

om det skulle 

kunna bli något. 

Skolsköterska. D. 

Hälsosamtalen är 

också 

förebyggande. 

Där ser vi och hör 

om det skulle vara 

nått eller kan 

förutse om det 

skulle kunna bli 

något. 

Hälso-

samtalen är 

även före-

byggande. 

 

 

 

 

 

 

Identifiera 

risker  

 

 

 

 

 

 

Förebygga 

risker och 

upptäcka 

behov. 

 

 

 

 

 

 

Före-

byggande 

perspektiv. 

… man kan göra 

screeningar till 

exempel. Man har 

upptäckt att det kan 

finnas någonting, 

man gör en 

screening och sedan 

jobbar man vidare 

utifrån det. 

Specialpedagog N. 

Man kan göra 

screeningar. Man 

har upptäckt att 

det finns något så 

gör man en 

screening och 

jobbar utifrån 

resultatet. 

Screening 

av 

kunskaps-

nivå. 
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Bilaga 2. 

Tabell 3. Klassifikation av domäner, underkategorier och huvudkategorier 

 

 

Domän Underkategori Kategori 

 

 

Hälsofrämjande 

perspektiv. 

Elevens trivsel i fokus 

 

Elevens utveckling i fokus 

 

 

 

Främja elevens utveckling och 

välbefinnande.   

Att finna samarbetspartners Främjande samtal och samarbete 

inom och utom elevhälsan. 

  

 

 

 

Förebyggande 

perspektiv. 

Risker och behov Förebygga risker och upptäcka 

behov. 

 

Elevers kunskap och självförtroende Förebygga med kunskap och stärka 

självförtroende 

   

Åtgärdande 

perspektiv. 

Att ge stöd 

 

Lösa problem med olika metoder 

Att ge stöd och lösa problem med lika 

metoder 
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