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Abstract 
Vårt syfte med denna studie är att utifrån en socialpsykologisk ansats ta del av 

elevhälsovårdens och stödverksamhetens arbete respektive samarbete på en gymnasieskola i 

en medelstor stad. Med hjälp av kvalitativ metod har vi utfört sex enskilda intervjuer, en 

parintervju samt ett experiment. Vi har använt oss av följande socialpsykologiska teorier: 

Gruppsykologi (Svedberg, 2007), Det potentiella rummet (Winnicott, 1993), Ungdomstidens 

kriser (Cullberg, 2006), Den konkreta och abstrakta socialiteten (Asplund, 1987), 

Benämnandets kraft (Crafoord, 2005), Emotionsteori (Scheff, 1990). Genom dessa teorier har 

vi försökt belysa svårigheter med, och ge en förståelse kring, hur elevens situation i 

skolmiljön ser ut samt hur arbetet inom, respektive samarbetet mellan, elevhälsovård och 

stödverksamhet mot en god elevhälsa ter sig. Vi har i föreliggande studie upptäckt att vissa 

typer av problem respektive svårigheter hos eleven uppmärksammas medan andra glöms bort. 

Den grundläggande problematiken i arbetet mot en god elevhälsa är dock samhället; ett 

samhälle där resurserna till det psykosociala välmående inom gymnasievärlden inte 

prioriteras. 

 
Nyckelord: elevhälsa, elev, samarbete, stöd, kurator, psykosocial 
 

Abstract 
From a social psychological approach, our aim with this study is to take advantage of student 

health care and support business activities and cooperation in a secondary school in a medium 

sized city. Using a qualitative method, we have conducted six individual interviews, one pair 

interview and an experiment. We have used the following theories: Group Psychology 

(Svedberg, 2007), the potential space (Winnicott, 1993), Youth of the future crisis (Cullberg, 

2006), the concrete and abstract sociality (Asplund, 1987), the telling force (Crafoord, 2005), 

Emotion theory (Scheff, 1990). With these theories, we have tried to highlight difficulties, and 

provide an understanding of how the student's position in the school environment looks like 

and how to work within, and cooperation, student health care and support operations against a 

good student health appears. We have in the present study found that some types of problems 

and difficulties of student attention while others are forgotten. The fundamental problem at 

work against a good student health is society: a society where resources for the psychosocial 

well-being in the secondary world are not a priority. 

 

Keywords: student health, student, cooperation, support, social workers, psychosocial 
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1. Inledning 

Vad är en god elevhälsa och hur når man en sådan? Begreppet god elevhälsa är ett abstrakt 

begrepp som inte så lätt låter sig beskrivas och svaret på vad det kan innebära utmynnar gärna 

i subjektiva skildringar; svaret skiljer sig således beroende på vilken individ som tillfrågas. 

Enligt oss innefattar elevhälsa det sociala, psykiska, fysiska och psykosociala tillståndet hos 

eleven där elevhälsan har till uppgift att gagna elevens förmågor och förutsättningar till 

välmående i skolan. En god elevhälsa ställer kravet att elevhälsovård och stödverksamhet 

fungerar väl men också att eleven själv tar initiativ till, och är mottaglig för, det stöd denne 

behöver.  

Vi har utfört kvalitativa intervjuer, på Torngymnasiet, för att ta del av 

intervjupersonernas bild av elevhälsa och hur man arbetar för att nå denna. Arbetet och 

samarbetet mellan elevhälsovåd och stödverksamhet har varit i centrum för att i sin tur visa 

hur arbetet mot en god elevhälsa ser ut samt behandlas på denna gymnasieskola. För att få en 

ytterligare inblick i samarbetet utförde vi ett experiment i form av gruppövning med 

intervjupersonerna. Därefter har vi genom vårt socialpsykologiska tänkande utarbetat och 

analyserat vårt material. Med hjälp av etablerade socialpsykologiska teoribildningar blir det 

möjligt att belysa svårigheter med, och ge en förståelse kring, hur elevens situation i 

skolmiljön ser ut men också hur hemmet och samhället påverkar elevens psykosociala 

tillstånd samt självuppfattning. Samhället med alla dess normer och ideal påverkar 

ungdomens välmående genom att exempelvis visa vad som är rätt eller fel respektive hur man 

skall se ut eller inte. Vi har i föreliggande studie upptäckt att vissa typer av problem 

respektive svårigheter hos eleven uppmärksammas medan andra glöms bort men den 

grundläggande problematiken och hindret för att en god elevhälsa skall uppnås är just 

samhället; ett samhälle där resurserna till det psykosociala välmåendet inom gymnasievärlden 

inte prioriteras. 

 

1.1 Syfte 

Vi vill genom denna studie förstå hur elevhälsovårdens respektive stödverksamhetens arbete 

samt samarbete ser ut på Torngymnasiet. När vi undersöker arbetet, samarbetet samt 

konsekvenserna av detta använder vi oss av ett socialpsykologiskt perspektiv. Med 

konsekvenser menar vi vad deras arbete resulterar i med eleverna; det vill säga hur elevhälsan 

på gymnasieskolan ser ut. 
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1.2 Frågeställning 

Hur arbetar elevhälsovården respektive stödverksamheten på en specifik gymnasieskola i en 

medelstor stad och vad är konsekvenserna av detta arbete? 

 

1.3 Bakgrund 

Regeringens bedömning angående elevhälsa: 

Elevhälsa bör ses som ett eget verksamhetsområde där skolhälsovård, elevvård och 
specialpedagogiska insatser ingår. Arbetet med elevhälsa bör ses som en del av skolans 
lärandeuppdrag och det samlande arbetet för en god hälsa. Det förebyggande arbetet bör betonas. 
Lokala mål och strategier bör finnas för arbete med elevhälsa. För elevhälsans verksamhet bör finnas 
allsidig kompetens som svarar mot elevernas behov av stödinsatser1. 

 

Elevhälsa är något som måste finnas på varje skola, dock ser den i praktiken olika ut från 

skola till skola. Resurserna skiljer sig markant åt mellan olika kommuner och hur ledningen 

ser ut (kommunnivå, områdesnivå eller skolnivå) har också betydelse för hur elevhälsan 

praktiseras2. Vi har valt att göra vår studie på en gymnasieskola. På denna skola arbetar de 

med elevhälsovård samt stödverksamhet i den utsträckning de har resurser för. De har här 

utformat ett dokument som de kallar Eleven i fokus, ett dokument som är till för att skapa 

tydliga och klara rutiner i organisationen för att så mycket tid som möjligt skall gå just till att 

sätta eleven i fokus istället för planering och organisation. Huvudpoängen med detta 

dokument är att man skall fånga upp elever, i behov av särskilt stöd, så fort som möjligt så att 

de inte passerar skolsystemet oupptäckta och kommer till högskola eller arbetsliv 

oförberedda. I dokumentet beskrivs att relationen mellan elev och all personal är av stor vikt 

”Utgångspunkten i arbetet kring eleverna är att en bra relation skapar motivation som 

förhoppningsvis ger ökad prestation
3
”. Dokumentet behandlar redan den första dagen 

eleverna kliver in i gymnasievärlden, det vill säga innefattar rutiner redan från första dagen 

till hur man sedan bemöter eleverna under deras förhoppningsvis treåriga tid på denna skola. 

Rutinerna från första dagen är sammankopplade med överlämnandet av elevinformation från 

grundskolan men först och främst ges det en möjlighet för elever och föräldrar att lämna 

information som kan vara av vikt, dagen före uppropet, till personal på skolan. Uppgifter 

lämnas till klassföreståndare, mentor, stödpersonal och rektor för stödverksamheten om det 

rör sig om behov av pedagogiskt stöd respektive personal i elevhälsovården om det handlar 

om hälsorelaterade behov. Detta kallas i dokumentet för incheckning. Därefter sker det ett 

allmänt överlämnande från grundskolan om eventuella diagnoser eller utredningar som kallas 
                                                 
1 Svensk Facklitteratur, 2002: 39 
2 a.a. s. 27-28 
3 Se bilaga 1 
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överlämning. All information samlas och bereds sedan av rektorn för stödverksamheten som 

även delger informationen till rektor för eleven i fråga om så behövs. Om en elev haft någon 

form av stöd i grundskolan så kallas denne till elevvårdskonferens (EVK) vid gymnasietidens 

början. 

På höstterminen under årskurs ett utförs ett test, kallat Djurtestet, av svensklärarna för 

att uppmärksamma elever med bristande läs- och skrivsvårigheter. Dessa test redovisas sedan 

på klasskonferenser var man tar beslut om vilka elever som behöver särskilt stöd inom detta 

område. Djurtestet är givetvis inte heltäckande vilket innebär att elever även kan upptäckas i 

klassrummet om läraren ser att det finns risk att eleven inte blir godkänd i ämnet. I dessa fall 

meddelar läraren elevens mentor som i sin tur gör en helhetsbedömning och i vissa fall kallar 

rektor till EVK: ”Om utredningen visar att eleven behöver särskilt stöd, skall rektor se till att 

ett åtgärdsprogram utarbetas” – 8 kap 1§ Gymnasieförordningen. 

Hur går en EVK till? Som vi skrev ovan är det i första skedet mentorn som kontaktar 

rektorn, i nästa skede avgör rektorn om en EVK ska äga rum. Vid en EVK tillkallas så få 

personer som möjligt för att göra situationen mindre påfrestande för eleven och dess föräldrar, 

som givetvis måste närvara. Övriga roller som närvarar är yrkesvägledare, mentor, rektor och 

representant för elevvården och här diskuteras elevens situation och vilka åtgärder som 

behövs samt hur man skall gå till väga. Detta är till för att eleven skall uppnå minst godkänt i 

alla kurser. Behöver eleven kompenserande hjälpmedel för att klara skolan så finns 

hjälpmedel till utlåning på skolans bibliotek (där personalen är uppdaterad om hjälpmedlen), 

för att bedöma vilka hjälpmedel och program eleven behöver tar man hjälp av 

dyslexipedagogen.  

De olika arbetslagen på skolan skall, enligt dokumentet, ha arbetslagskonferenser där all 

berörd personal deltar med syftet att konkretisera åtgärdsprogrammet för olika elever så att 

det blir känt för dem som skall arbeta utifrån det, tillsammans med eleven. Uppföljning och 

utvärdering skall ske kontinuerligt där ett nytt åtgärdsprogram utformas om det behövs. 

Kuratorer, skolsköterskor och stödpersonal träffas i maj månad för att revidera och 

sammanställa överlämnandeinformation för att få ett uppdaterat underlag mellan elevens 

årskurser. 

Vi har i sammanfattningen av vårt bakgrundsmaterial fokuserat på hur de på denna skola 

fångar upp elever i behov av stöd och därmed inte gått in på konkreta åtgärder vid eventuellt 

skrivna åtgärdsprogram, bestämmelser för utvecklingssamtal och liknande. 
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1.4 Tidigare forskning 

Fanny Ambjörnsson har sammanställt sin fältstudie i boken I en klass för sig (2003) där hon 

under ett års tid har följt ett trettiotal tjejer i åldern 16 till 18 på en gymnasieskola. 

Ambjörnsson fick en inblick i tjejernas vardag då hon studerade deras syn på att vara tjej; 

deras självbilder, och relationer utifrån ett genusperspektiv. Hennes ambition om att studera 

ett genusperspektiv är inget vi lägger vikt på i vår studie utan det som är intressant för oss är 

att de tjejer hon följde tillhörde Barn- och fritidsprogrammet(BF) respektive 

Samhällsprogrammet(SP). Mellan dessa program fann hon många skillnader som berörde 

tjejernas problem som de krav de hade på sig själva, synen på könsidentitet, förväntningar om 

framtiden, problem hemifrån och dylikt. Något som framgår i hennes bok är att SP-tjejerna 

har betydligt högre prestationskrav vad gäller skolan samt är mer feminina medan BF-tjejerna 

har mer social problematik; med pojkvänner, familj och så vidare och tar en mer maskulin 

position. Hon berör i boken även programpopularitet där hon upptäcker att i 

Stockholmsregionen (där hon utför sin fältstudie) är BF-programmet mindre populärt och har 

lägre status än SP-programmet, vilket också innebär att BF-programmet har lägre 

antagningspoäng och Ambjörnsson skriver att programmet”[…]dras med ryktet att attrahera 

de elever som inte blivit antagna någon annanstans
4
”. 

Yvonne D-Wester ger, i boken Elevvård – en pedagogisk fråga (1996), en bild av vilka 

orsaker ungdomar uppsöker en kurator och skillnaden mellan varför killar respektive tjejer tar 

samtalskontakt med kurator. D-Wester skriver att tjejer bl.a. ofta kommer för att de oroar sig 

över föräldrarnas situation, de vill veta sina rättigheter gentemot föräldrarna, de oroar sig för 

kompisarnas matvanor, för att de känner sig ensamma, för att pojkvännen har gjort slut eller 

för att de vill diskutera meningen med livet. Killar kommer till kuratorn bl.a. vid konflikter 

med lärare, vid oro angående droger och sexualitet vare sig det gäller dem själva eller 

kompisarna, för att tala om orättvisor, för att tala om dramatiska helgupplevelser eller 

kriminella handlingar. Både ensamma, rädda och mobbade killar samt högljudda killar som 

syns kommer till kuratorn av samma anledning; att få en vuxens reaktion på deras utsagor och 

är således inte ute efter regelrätt hjälp. Tjejerna samtalar däremot för att de vill ha hjälp med 

att tackla olika problem, det är således mer målmedvetna när de uppsöker kurator. Budskapet 

D-Wester vill framföra är att det ungdomen är i behov av är en samtalskontakt med en vuxen 

utöver föräldrarna för att diskutera sina frågor och funderingar. För vår studie är det inte av 

vikt att orsakerna till varför killar och tjejer söker upp kurator skiljer sig åt, utan det som har 

                                                 
4 Ambjörnsson, F. 2003:33 
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betydelse för vår studie är belysningen av behovet av samtal, om allt mellan himmel och jord, 

med en vuxen utomstående. 

 

2. Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Gruppsykologi - teamorganisation och demokratiskt ledarskap 

Lars Svedberg skriver i boken Gruppsykologi (2007) ur ett socialpsykologiskt perspektiv att: 

”En organisation kan förstås utifrån dess mål, uppgifter och strukturer samtidigt som den kan 

förstås som ett socialt fenomen som växer fram ur relationerna mellan de människor som 

finns i organisationens invärld och närvärld
5
”. Svedbergs utgångspunkt är att man inte kan 

studera organisationen utan att se till de individer som befinner sig inom den samtidigt som att 

det inte går att studera individerna i organisationen utan att erkänna organisationens inverkan 

på dessa. I den aktuella boken skriver Svedberg bl. a. om teamorganisationen vilken består av 

mer eller mindre självgående grupper som idealt ska vara kompetenta, självgående och 

flexibla. Tanken med teamen är att de ska bestå av en stabil grupp med eget ansvar och gott 

samarbete, för att detta ska uppstå krävs tid till utveckling av arbetsformer och relationer mot 

ett gemensamt ansvar. Medlemmarna i gruppen skall alla få utrymme för sin profession men 

också vara flexibla och anpassningsbara för att kunna inta en generaliserad roll. För att ett 

team skall fungera bra är det viktigt att alla som ingår i teamet arbetar mot samma mål samt 

har en klar bild av arbetsuppgifterna och dess syfte respektive mål. Arbetet inom gruppen 

skall vara meningsfullt, ömsesidigt och engagerat där alla känner delaktighet, här vill man 

således komma bort från konkurrens samt snedfördelning av arbetet: ”Det viktiga är inte att 

sy så många knapphål så snabbt som möjligt, utan att tillverka säljande kollektion
6
”. 

För att skapa motivation inom teamet kan man tala om social facilitering vilket innebär 

att man påverkas av andra människors närvaro. Genom närvaro stimuleras människans 

önskningar om att prestera och hon blir motiverade till att göra sitt yttersta7. 

Chefen över teamen har i uppgift att ge stöd och motivera medarbetarna. Denne skall få 

alla som ingår i teamet att känna delaktighet samt få dem att känna ansvar inför kollegorna. 

Chefens sätt att leda teamet påverkar individerna, gruppens normer samt arbetsklimat vilket 

säger oss att chefens ledarstil spelar stor roll vid gruppbildningen; vad det blir för grupp. Den 

demokratiska ledaren är mån om att få alla sina medarbetare att känna delaktighet samt att 

bibehålla grundläggande värden och gruppens mål. En ledare av sådant slag tar sig tid till 

                                                 
5 Svedberg, L. 2007:255 
6 Svedberg, 2007:274 
7 Kaufman, G & Kaufman, A. 2005:78;304 
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kommunikation, är grupporienterad där denne låter gruppen ha inflytande vid beslut som tas. 

Som svar på denna ledarstil frambringas ofta en vi-känsla bestående av trygghet där alla är 

delaktiga, tar initiativ samt ansvar.  

 

2.2 Det potentiella rummet 

Psykoanalytikern Donald W. Winnicott behandlar i boken Den skapande impulsen (1993)  de 

utvecklingsfaser barnet går igenom, där han bland annat talar om det potentiella rummet det 

vill säga det område mellan den inre och den yttre verkligenheten, ett slags ”mellanområde”, 

eller också ett tredje rum. När ”den goda modern” och barnet möts i detta mellanområde som 

är mer tillhörande sinnevärlden än den fysiska platsen, sker människoblivandet. Modern 

måste ge barnet genuin uppmärksamhet och närhet där bröstet erbjuds utan villkor för att det 

potentiella rummet skall uppstå. Detta rum som varken tillhör den objektiva yttervärlden eller 

den subjektiva inre världen blir som ett tredje rum där barnets impulser får ett gensvar av 

modern. Winnicott menar att om modern (eller fadern) inte uppfyller sin roll som en 

tillräckligt god moder så hämmar det barnets utveckling. Det är i mötet mellan moder och 

barn som frågan om vad som kommer inifrån respektive utifrån finns och här tar barnets 

fantasi fart. Det potentiella rummet är också den plats där barnet kan känna att andra ”håller” 

dess känslor; holding. Holding innebär att omvårdaren tar emot barnets känslor, därefter visar 

hur känslorna kan bearbetas och smältas för att till sist ge tillbaka känslorna i en mindre 

ångestladdad form. Holding kan liknas vid ett empatiskt lyssnande där motparten lugnar ner 

berättaren och avdramatiseras dennes sätt att uppfatta sin situation utan att för den skull 

förneka de känslor hon har eller de problem som uppstått. Det kan vara en långsam process 

som förutom aktivitet och lek består av tystnad och vilande tills barnet kan hantera sig själv 

och utveckla förmågan att vara ensam med en annan människa. Då sker en konsolidering, en 

reorganisering av barnets känslor och självuppfattning. 

Vid 8 till 18 månaders ålder går barnet igenom en utvecklingsfas där det skapar ett 

objekt kallat övergångsobjekt då barnet börjar få inre bilder av sig själv, som av andra. 

Winnicott skriver om detta övergångsobjekt vilket hjälper barnet när modern inte är där som 

en slags ersättning och tröst, exempelvis en snuttefilt. Snuttefilten blir något som barnet kan 

kontrollera till skillnad från modern och detta övergångobjekt bidrar till en utveckling mot en 

självständig individ. Övergångsobjektet symboliserar barnets behov av trygghet men också 

behovet av dess utveckling. Ett övergångsobjekt innefattar sidor av både modern, barnet själv 

och omvärlden men är också ett självständigt väsen, en samtalspartner. Det är inte enbart barn 

som använder sig av övergångsobjekt utan även vuxna och ungdomar nyttjar det, dock ter det 
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sig i andra former än hos barn. Vänner, gemenskap, musikupplevelser, lek med identiteter 

o.s.v. är exempel på ungdomars form av övergångsobjekt som stöd till att bli vuxna. 

 

2.3 Ungdomstidens kriser 

Psykiska kriser är något vi alla människor går igenom; det är en del av livet, som psykologen 

Johan Cullberg beskriver det i boken Kris och utveckling (2006). Här beskrivs hela 

livscykelns olika kriser och när man befinner sig i ett kristillstånd kan man varken förstå eller 

övervinna den situation man är i, men kriser leder oftast till utveckling samt mognad. Dock 

kan det i vissa fall leda till långvariga kristillstånd som inte är lika gynnsamt för utvecklingen. 

För denna uppsats är ungdomens kriser av störst intresse och vi tänkte nu komma in på Erik 

Eriksons utvecklingspsykologi (1977), vilken Cullberg inspirerats av, för att belysa de ungas 

utveckling i växelverkan med samhället. Erikson skriver att teknologins framsteg har lett till 

att ungdomsperioden, d.v.s. den period som äger rum mellan barndom och vuxenliv, har blivit 

allt mer utdragen. Förr trädde man in i arbetslivet vid ett mycket tidigt stadium då man i 

många fall inte ens behövde utbildning medan det i dagens samhälle ställs allt mer krav på 

långvarig utbildning (men också arbetslivserfarenhet8) hos individerna. Ungdomarna ställs 

idag inför bl.a. ett val då de ska träda in i gymnasieväsendet; yrkesförberedande program 

kontra studieförberedande program, vilket kan leda till identitetskris: ”Det som mest oroar 

ungdomar är i allmänhet oförmågan att bestämma sig för en yrkesidentitet
9
”. 

Cullberg (2006) skriver om tonårsperioden; tolv till artonårsåldern, som är indelad i tre 

faser; förpuberteten, puberteten och adolescensen. Den första fasen behandlar den 

fysiologiska utvecklingen och kan i många fall ses som ett steg tillbaka; en regression mot 

könsmognad och vuxenlivet. Tjejer skaffar sig ”bästisrelationer” medan killar hänger ihop i 

gäng och samtliga upplevs utseendefixerade. Den andra fasen innefattar en ökad sexualdrift 

där ungdomen utforskar sitt kön. Den sexuella lusttillfredsställelsen kan användas som 

ångestlindring då man flyr från ensamhetskänslor och ängslan. Om detta sker kan den 

sexuella handling som onani bli tvångsbetonad och skuldfylld. Kroppsutvecklingen är en 

annan aspekt som kan leda till att olustkänslor väcks hos många ungdomar som gör att de 

oroas inför vilka de utvecklas till. Ett sätt att bota denna oro är att bli konform, att helt enkelt 

efterlikna de beteende och utseende som ens ”bästisar” eller gäng består av, därmed uppstår 

ungdomskulturen som upprätthålls via kommersiell media i dagens samhälle.  

                                                 
8 Vår parantes. På Eriksons tid var inte samhället där det är idag och vi upplever det som att kraven blir 
ytterligare högre samt allt mer motsägelsefulla. 
9 Erikson, H. E. 1977:113 
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Ett ytterligare begrepp under den andra fasen är pubertetstrots som ofta leder till många 

konflikter i hemmet. Ungdomen är ambivalent; denne vill vara självständig och okontrollerad 

samtidigt som denne fortfarande vill bibehålla sitt beroende; föräldrarnas trygghet respektive 

uppmärksamhet. 

Den tredje fasen kännetecknas av strävan efter att vara vuxen och finna sin identitet. 

Under denna fas kan depression, i form av isolation, utstötning samt känsla av ett fysiskt 

mindervärde, hos ungdomen uppstå. Funderingar kring ens sexualitet är också vanligt 

förekommande såsom om ens sexuella organ är funktionellt och vilken sexuell läggning man 

har10. 

Något som är gemensamt för alla faser i ungdomskrisen, som Erikson (1993) skriver 

om, är att man utvecklar antingen en känsla för arbetsflit eller för underlägsenhet. Avgörande 

för vilken av dessa känslor man utvecklar är omgivningen och hur man presenteras in i 

ungdomsvärlden. Vid arbetsflit känner ungdomen ett ständigt krav på att prestera vilket ofta 

resulterar i att lek och drömmar kommer i andra hand och istället lär sig ungdomen att se nöje 

i fullbordat arbete. När ungdomen däremot känner underlägsenhet känner denne också 

otillräcklighet. Motivationen, till exempelvis studier, blir låg då ungdomen underskattar sin 

förmåga vilket resulterar i att denne inte vill identifiera sig med studierna. I detta stadium är 

det upp till samhället att visa eleven att denne duger och att det finns olika roller att anta i 

samhället, att eleven inte förknippas med medelmåttighet11. 

 

2.4 Den konkreta och abstrakta socialiteten 

Socialpsykologen Johan Asplund (1987) talar om social responsivitet kontra asocial 

responslöshet där det förstnämnda kommer naturligt och omedvetet samt uttrycker individens 

benägenhet att svara på tilltal; att respondera på andra; att man ger respons på stimuli. Det 

sistnämnda innebär att responsen på stimuli uteblir och detta är något vi måste lära oss att 

förhålla oss till eftersom människan till sin natur är en socialt responsiv varelse.  Asplund 

skriver i det följande om konkret socialitet samt abstrakt socialitet. Den konkreta socialiteten, 

även kallad ”ren” socialitet, låter individen vara personlig och denna socialitet var vanlig på 

medeltiden när det fanns ringa skillnad mellan privatliv och offentligt liv, när människor 

reagerade känslomässigt på saker och ting. Abstrakt socialitet betyder att vi i det moderna 

samhället intar delvis färdiga roller, i ett till viss del opersonligt arbetsliv där vi utför vårt 

arbete och agerar i våra roller utan att ha samma möjlighet att reagera på saker och ting utifrån 

                                                 
10 Cullberg, J. 2006:66-77 
11 Erikson, H. E. 1993:235-237 
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våra personliga känslor som i den konkreta socialiteten. Man ser således inte till individens 

enskilda bakgrund utan att vi alla antas vara lika varandra. Man bryr sig här inte om namn, 

hemort, religion eller känslor utan vill sätta alla i samma fack. 

 

2.5 Benämnandets kraft 

Clarence Crafoord, psykolog, skriver i boken Människan är en berättelse (2005) om 

samtalsmetodik där han bl.a. utforskar betydelsen av begreppet benämnande. Att benämna 

något kan man säga innebär att sätt ord på det; det kan vara något som ligger under ytan och 

känns tabubelagt att uttrycka. Att benämna något kan således innebära att överskrida gränser 

samt att gå från det hemliga till det tillgängliga. Något pinsamt, genant eller något som kan 

leda relationen mellan samtalsparterna i en, för den berättande, oönskad riktning. Det är i 

denna situation dock viktigt att uttrycka det dolda i berättelsen för att samtalet skall kunna 

fortstätta. I vissa situationer behöver man ta ett första steg genom att benämna att det finns 

något samtalsparten bör benämna, innan andra steget då själva benämnandet sker. 

Att benämna något kan också leda till en positiv förändring då fenomenet kan bli mindre 

laddat då man benämnt det, desto fler gånger man hör något och desto mer man pratar om det, 

desto vanligare och kraftlösare blir det. Crafoord skriver att det aldrig kan skada att benämna 

något beaktansvärt vid rätt tillfälle däremot att kringgå, förneka och antyda är riskabelt. Det är 

nödvändigt att göra ett övervägande innan man benämner något då det är ett 

gränsöverskridande dock är detta övervägande och dess konst inte möjligt att lära ut: ”Den 

förutsätter en god kombination av kunskap, erfarenhet, empati och omdöme samt inte sällan 

också sinne för humor
12

”. Det är således mycket viktigt att man har en känsla för tajming och 

benämner något i exakt rätt tidpunkt13. 

 

2.6 Emotionsteori – Skam, Stolthet och Sociala band 

Thomas Scheff vill med boken Microsociology (1990) vidareutveckla sin emotionsteori om de 

två främsta emotionerna; skam respektive stolthet. Samhället beskrivs som en social enhet av 

sociala band där det är emotionerna som gör samhället möjligt. Han vill med det påvisa att det 

sociologiska och moderna samhället hålls ihop av de sociala banden, då människan i grunden 

är en social varelse som är i behov av sociala band. Bevarandet av dessa sker i sin tur genom 

vår unika förmåga att förmedla; språket. 

                                                 
12 Crafoord, C. 2005:124 
13 Crafoord, 2005: 115-124 
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Emotionerna skam respektive stolthet spelar huvudrollerna i hänsynsemotionssystemet, 

där skam riskerar att hota och krackelera de sociala banden jämfört med stolthet som tvärtom 

stärker och bevarar dem. De olika emotionerna ter sig olika i olika kulturer men systemet går 

trots det att implicera i samtliga och är därmed universellt och Scheff menar att det är just 

genom vår kultur som vi förverkligar våra band. Om vi ser till den svenska kulturen 

synliggörs emotionerna tydligt då man ser till barnet; där barn ska vara lydiga och duktiga och 

genom denna duktighet belönas. Sanktioner kan vara i den enkla formen av avsaknaden av 

just belöning, beröm eller också te sig i former av skäll och ”skamvrån”. Scheff menar att de 

sociala banden skapas i barndomen där man utvecklar sin sociala förmåga men att man hela 

livet prövar och testar banden vilket gör vår tillvaro osäker. Systemet belyser också hur det 

skapas social kontroll gentemot samhället då det bildas normer som talar om hur vi bör te oss 

och styr vilka emotioner som bör väckas i olika sammanhang. 

För att sociala band ska fungera och bevaras krävs det samklang (eller på engelska 

attunement) det vill säga en överensstämmelse i det som uttrycks och utbyts mellan två 

människor, eller också känslan av att bli förstådd, bekräftad och sedd av den andra. Mötet 

med andra bör byggas på ömsesidig acceptans. Den sociala interaktionen med en närstående 

går ofta av sig själv vilket är ett tecken på att samklangen finns närvarande jämfört med en 

social interaktion med en främling där kommunikationen inte alltid är lika lätt vid första 

mötet. Det behöver inte heller alltid vara skamkänslan i sig som är det problematiska för 

bevarandet av sociala band utan de känslor som undertrycks och hur hanteringen av dessa 

sker. I viss mängd är skam något vi måste erfara men i allt bredare utsträckning är det skadligt 

för oss, och idag finns det mänger av tecken på skamkänslor. Vi känner skam över att känna 

skam, det uppstår pinsamma situationer, situationer där vi blir missvisade, vi känner skam för 

att vi inte följer vår egen intuition utan samhällets, känner skam över att inte följa samhällets 

väg utan vår egen väg eller också är vi rädda för att vi är rädda. Känslan av att känna stolthet 

kan också resultera i en skamsenhet då det kan uppfattas som skryt. 

Scheff vill med sin emotionsteori poängtera hur emotionerna spelar en stor roll i våra 

triviala liv i sin tysthet och inte alltid synliggörs, med hänsynsemotionssystemet får man en 

inblick i hur de olika emotionerna skapar en social kontroll som uttrycker att den moderna 

individen inte är oberoende och fri utan faller in i ett system som styrs utifrån den kultur och 

det samhälle denne befinner sig i. 
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3. Metod 

3.1 Val av metod 

I denna uppsats har vi arbetat med en kvalitativ metod eftersom syftet är att ta del av 

elevhälsovårdens samt stödverksamhetens erfarenheter och uppfattningar, kring arbetet med 

elever samt samarbetet med kollegorna, genom intervjuer. En kvalitativ metod är för vårt 

syfte den mest lämpade då vi vill undersöka hur personalen i fråga själva uppfattar samarbetet 

med och mellan kollegorna, hur detta påverkar deras arbete mot en godare elevhälsa, vad de 

anser är en god elevhälsa och hur deras arbetssituation ser ut.  

Kvalitativ metod handlar inte om att gå från en punkt till en annan utan här vill man 

också belysa vägen till den andra punkten, det vill säga att man även vill diskutera det som 

sker emellan punkterna då detta kan vara minst lika intressant som målet14. Den kvalitativa 

forskningen är förankrad i verkligheten men det innebär inte att verkligheten bara finns ”där 

ute” och på ett enkelt sätt kan återges utan den måste tolkas, utan att forskningen härstammar 

från det socialas villkor. Här sker således en återspegling av verkligheten där det ges utrymme 

för en komplex förståelse av den. 

Det blir för oss självklart att välja bort kvantitativ metod då vi i en sådan inte skulle få 

fram det vi eftersträvar; fullständigt subjektiva utsagor, utan vi skulle få subjektiva svar 

utifrån begränsade svarsmöjligheter. En kvantitativ metod ger således inte utrymme för den 

personliga präglingen då man inte kan tolka verbalt språkval eller kroppsspråk, det blir här en 

generaliserad bild istället för en återspegling av verkligheten15. 

 

3.2 Den kvalitativa intervjun 

Det finns många olika sätt att genomför en intervju på, vårt val är en blandning mellan en 

semistrukturerad - och ostrukturerad intervju vilka också tenderar att ha en balansgång 

mellan sig16. Vi kan också uttrycka det som att vi ville föra ett ömsesidigt samtal med våra 

intervjupersoner för att därigenom föra in ett relationellt perspektiv. Vid en semistrukturerad 

intervju har forskaren utformat en intervjuguide med olika ämnen och en del frågor som ska 

behandlas och besvaras, dock är forskaren flexibel med ordningsföljden och vaksam med det 

som främst berör intervjupersonen. Forskaren styr inte intervjupersonen utan låter denne själv 

fördjupa de synpunkter som dyker upp under intervjun för att nå så öppna svar som möjligt. 

Vid en ostrukturerad intervju går man ett steg längre och som forskare försöker man ingripa 

                                                 
14 Gubrium, Jaber, F & Holstein, James, A. 1997 
15 Denscombe, M. 2000:208-209 
16 Denscombe, 2000 
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så lite som möjligt, fokus ligger hos intervjupersonen som ska utveckla sina egna tankegångar 

genom de presenterade teman forskaren ger17.    

När vi nämner ett relationellt perspektiv menar vi att vi vill skapa ett relationellt möte 

där och då och inte förväntar oss en långvarig relation. Vi vill gå ifrån de traditionella 

tankegångarna som att forskaren är expert eftersom det är intervjupersonerna som gör studien 

och forskningen gemomförbar samt de som besitter kunskapen vi vill åt. När man använder 

sig av ett relationellt perspektiv erkänner man också sin subjektivitet att man således påverkar 

situationen bara genom sin blotta närvaro under intervjun18.  

 

3.3 Experiment 

Utöver utförandet av kvalitativa intervjuer har vi valt att utföra ett experiment med 

intervjupersonerna i grupp; en gruppövning. Syftet med gruppövningen var att få en klarare 

bild av deras samarbete och ge oss möjligheten att uppleva relationerna på ett annat sätt än 

verbalt. Att utföra ett experiment inom samhällsvetenskapen innebär inte att experimentera 

med människor utan att undersöka samt åskådliggöra individers reaktioner i ett visst 

sammanhang. Under ett experiment får vi som forskare kontrollen att bestämma hur de skall 

gå tillväga då det är vi som bestämmer förhållandena. Den gruppövning vi valde kan utformas 

på många olika sett för att få olika reaktioner och resultat. Under vår gruppövning valde vi att 

göra så att det fanns två utfall antingen att de gick miste om samarbetet eller att de kom på att 

de kunde samarbeta. Vårt utformande av att dela upp dem i två rum var för att symbolisera att 

kollegorna sitter i olika byggnader på skolan. Den korta tiden de fick till utförandet, tio 

minuter, var dels till för att stressa och ge press på situationen och dels för att vi hade en strikt 

tidsplan att följa då vi faktiskt fått tid från deras möte. Under ett experiment försöker man att 

ha minsta möjliga interaktion med deltagarna och intar istället en observatörsroll.  

När man utför ett experiment är det av vikt att forskaren känner till miljön denne 

befinner sig i, därav valde vi att göra experimentet efter intervjuerna då vi ville bekanta oss 

med de enskilda individerna samt skolan innan gruppövningen ägde rum. Det var för oss 

också viktigt att intervjupersonerna bekantade sig med oss innan gruppövningen för att de inte 

skulle vara tveksamma till, eller tillbakadragna under, denna. Vi ville således att alla skulle 

vara så avslappnade som möjligt och te sig så vanligt som möjligt trots att de var 

observerade19. Ytterligare en anledning till varför vi valde att göra gruppövningen som 

                                                 
17 a.a.  
18 Holmqvist, R. 2007 
19 Denscombe, Martyn, 2000: 55-70. 
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avslutande moment var för att undvika att de enskilda intervjuerna skulle påverkas av 

gruppövningen då vi först ville höra intervjupersonernas personliga subjektiva uppfattningar 

om relationerna och samarbetet för att sedan se hur de ter sig i praktiken. 

 

3.4 Kreativitetens fördelar 

Tanken med att utföra ett experiment var också för att föra in ett kreativt moment. Genom att 

använda oss utav en s.k. kreativ metod ville vi nå annan information och andra synsätt vilket 

David Gauntlett (2007) förespråkar i boken Creative explorations. Han menar att man ska 

använda sig av deltagarnas deltagande för att utvinna mer kunskap om fältet, och således få 

fram något utöver det man får ut genom intervjuer. Genom att införa kreativitet skapas ett 

tryggare band med ömsesidighet mellan forskare och intervjupersonen.  

I Gauntletts utmaning, till traditionella metoderna, frångår man språket som den primära 

kommunikationen och försöker istället se det kreativa skapandet som grunden till 

kommunikation där språket bara blir ett verktyg. Under gruppövningen blev språket ett 

verktyg för att nå samarbete mellan de två grupperna och istället klev interaktionen, 

lekfullheten och problemlösningen in. 

 

3.5 Hermeneutik 

Hermeneutik är läran om tolkning och förståelse, det är genom våra tolkningar som 

omvärlden blir begriplig där tolkningen blir ett analysredskap. Tolkningen tar sin 

utgångspunkt i vår förförståelse vilken återspeglar varje individs sätt att uppleva verkligheten, 

vi uppfostras till och lär oss att uppfatta omvärlden på ett visst sätt redan från barndomen. 

Torsten Thurén (2007) skriver att man kan kalla riktig förförståelse förkunskap och felaktig 

förförståelse fördom och genom den hermeneutiska cirkeln/spiralen kan man övervinna 

fördomar samt komma fram till en bättre förförståelse. Den hermeneutiska cirkeln eller den 

hermeneutiska spiralen syftar på att tolkningen växer fram som en oändlig cirkel (eller spiral) 

mellan individens förförståelse och möten med nya erfarenheter och idéer. Följande leder det 

till ny förförståelse som i sin tur blir förförståelse i nästkommande tolkningsupplevelser. Att 

använda sig av cirkelmetaforen kan vara missledande då det tyder på att förståelseprocessen 

leder tillbaka till samma punkt där den tog fart. Medan spiralmetaforen istället visar att 

förståelseprocessen förändras kontinuerligt och aldrig kan återvända till en tidigare punkt. 

Begreppet hermeneutisk cirkel handlar om dessa samband mellan helhet och delar; tolkningar 
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bygger alltid på andra tolkningar. Förförståelse innebär att vi inte uppfattar verkligheten 

enbart genom våra sinnen utan att sinnesintryck även innehåller en hel del tolkning20. 

Genom att använda sig av hermeneutik försöker forskaren inte enbart förklara ett 

fenomen utan att få en förståelse kring detta. Det man tolkar är meningsfulla fenomen som är 

skapade av människan vilket betyder att här söker man inte efter absolut sanning då det inom 

den hermeneutiska kunskapsteorin inte finns någon sådan. Hermeneutik kan användas som ett 

analysredskap eftersom det handlar om just tolkningar. Enligt Paul Ricoeur bör man 

kombinera förståelse med förklaring där texten ses både som ett språksystem och som ett 

hermeneutiskt analysobjekt. En humanvetenskaplig mönsteranalys utgörs av kombinationen 

mellan struktur- och meningsanalys och denna förenar både förklaringens respektive 

förståelsens villkor21. Då vi analyserar vårt material ser vi således texten som det förklarande 

språksystem det är men vi tolkar också texten genom att använda vår förståelse och nya 

förförståelse.  

Ett ytterligare analysverktyg är Misstankens hermeneutik, myntat av Sigmund Freud 

(1856-1939), vilket man använder för att hitta dolda budskap i sitt material. Vid intervju kan 

deltagarna vara omedvetna om vad dem återger samt återspeglar och här kan man upptäcka 

just dold information22. 

 

3.6 Förförståelse 

Om man använder sig av hermeneutiken är det givet att själv beskriva den förförståelse man 

besitter innan man intar fältet. Vår förförståelse var att arbetet mot en god elevhälsa är 

krävande för alla som ingår i skolorganisationen, att få alla att känna sig delaktiga i arbetet 

utifrån sin specifika profession. En god elevhälsa kräver att alla delar i elevhälsan och skolan 

skall passa ihop och utmynna i en god helhet där varje enskild elev blir sedd och hörd. 

Således måste, enlig oss, det sociala, psykiska, fysiska och psykosociala tillståndet hos eleven 

tillgodoses och tillfredsställas. Vi hade förförståelsen om att elever ofta känner sig osynliga 

och ouppmärksammade då skolan är en stor organisation med många elever där det är 

begränsat med personal samt resurser.  

 

                                                 
20 Thurén, T, 2007: 58-62 
21 Allwood, C & Erikson, G, 1999: 73-97 
22 a.a. s.92; 297 
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3.7 Urval 

För att få en tydlig och klar bild över Torngymnasiets organisation och samarbetet med 

elevhälsan har vi gjort ett urval; först och främst intervjuade vi rektorn (och chefen för de två 

enheterna) Fredrik. Därefter intervjuade vi de två kuratorer, Maria och Elin samt en utav två 

skolsköterskor, Kristin som alla ingår i elevhälsovården. Den ena skolsköterskan föll bort på 

grund av att vi inte kunde sammanordna en intervju. I den andra enheten det vill säga 

stödverksamheten intervjuade vi fyra specialpedagoger, Linn, Malin, Eva och Gisela, utav sex 

på skolan. För att koppla samman biblioteket till organisationen, då vi visste att de hade en del 

i Eleven i fokus (utdelning av material till elever som är i behov av stöd), utförde vi en 

intervju med en bibliotekarie, Berit, utav två på skolan. Som avslutning valde vi att 

genomföra en gruppövning med samtaliga vi intervjuat (plus några till), dock kunde inte 

skolsköterskan närvara. 

 

3.8 Tillvägagångssätt 

För att få kontakt med ett gymnasium valde vi at bege oss till ett, varpå vi fick god kontakt 

med en specialpedagog som fick oss intresserad av just Torngymnasiet och deras samarbete 

mellan elevhälsovården och stödverksamheten. Specialpedagogen tyckte att vi skulle kontakta 

rektorn för dessa enheter, vilket vi också gjorde i mejlform. I mejlet beskrev vi vårt önskemål 

om att få undersöka deras organisation och samarbete samt vilka vi är, vad vi läser och vårt 

syfte med denna studie. Vi förklarade också att intervjuerna skulle spelas in men inte 

behandlas av någon annan än oss samt att tiden för intervju skulle röra sig inom en timmes 

tid. Rektorns respons var positiv och han erbjöd sig att vidarebifoga vårt mejl med de tider 

som vi kunde erbjuda för intervju till personalen i de två enheterna. Därefter mejlade en del 

tillbaka, inte alla, och ville bestämma träff för en intervju med oss trots deras stressade 

scheman. Intervjuerna tog plats på skolan, antingen i deras arbetsrum eller i ett samtals- eller 

konferensrum i skolans byggnader. Båda två av oss medverkade vid intervjuerna och vi 

turades om att presentera de teman samt ställa de frågor vi utformat och följdfrågor som dykte 

upp under tidens förlopp vilket fungerade bra mellan oss. Intervjuerna spelades in med en 

mobiltelefon och längden var mellan 40 – 60 minuter vid varje tillfälle. Vi har utfört sex 

enskilda intervjuer, en parintervju samt en gruppövning/experiment som vi sedan har 

transkriberat samt brutit ner i tematiserade delar för att sedan kunna få en helhetsbild. Vi har 

valt följande sju teman; Detta är Torngymnasiet, En inblick på elevhälsovårdens samt 

stödverksamhetens arbete, Intervjupersonernas vision, En god elevhälsa, Ledaren som 

eldsjäl, Skilda prioriteringar och Intervjupersonerna bygger ett torn. 
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För att återkoppla till intervjuguiden består den utav fyra teman och under varje tema 

förklaras kort det som var tänkt att utformas och speglas. Intervjuguiden var följande; 

Bakgrund (detta tema hade vi för att inleda samtalet och få en bild av intervjupersonen som 

fick berätta om sin utbildning, kompetens och arbetslivserfarenhet samt hur länge de arbetat 

på Torngymnasiet), Vision och Elevhälsa (här ville vi få intervjupersonernas tankar kring vad 

en god elevhälsa innebär, hur man går tillväga för att uppnå en sådan, dokumentet Eleven i 

fokus betydelse i arbetet och vad de har för mål), Samarbetet (hur deras arbetsuppgifter ser ut, 

hur mycket kontakt de har med sina kollegor, hur man tar tillvara på kompetenserna inom 

enheterna och om sekretessen påverkar samarbetet) samt Resurser (om de har tillräckliga 

resurser för att fullgöra sina arbetsuppgifter, om de saknar någon kompetens och om de lyckas 

uppnå de mål som är uppsatta i Eleven i fokus). 

 

3.9 Gruppövning ”experimentet” – intervjupersonerna bygger ett torn 

Vi mötte rektorn som vi intervjuat vid hans rum, han bad oss att vi skulle tala om syftet med 

vår uppsats och utförandet av gruppövningen när vi kom in till mötet. Vi blev mycket väl 

bemötta med leende personal som presenterade sig. Vi förvånades av hur många som var där, 

t.o.m. stödpersonal som vi tidigare inte mött eller intervjuat, då tiden vi fick var en del av 

stödverksamhetens möte. Kuratorerna tog sig tid till att infinna sig vid vår gruppövning trots 

att de inte skulle vara med på stödverksamhetens möte. 

Vi inledde med det som rektorn bett oss om samt talade om att vi själva utfört övningen 

och uppskattat den. Sedan delade vi upp dem i två grupper, i två olika rum. Då alla utom 

kuratorerna (och rektorn som tillhör båda) tillhörde stödverksamheten delade vi upp alla 

utifrån hur de satt bortsett från att vi lät kuratorerna vara i olika grupper. I rummen fick dem 

en bunt med A4-papper, tre tejprullar, en sax och en lapp med instruktioner var följande stod:  

 

Gruppövning: Tornet 
 
Ni arbetar i en organisation där ert, och ett annat, team i organisationen har fått i uppgift att bygga ett 
så högt och stabilt torn som möjligt. Det andra teamet befinner sig i rummet intill. 
Till byggandet får ni enbart använda er av papper och tejp. 
Lycka till! 
 

Då vi lämnade över materialet till grupperna sade vi att de hade all information de behöver på 

instruktionslappen och att de från och med nu har tio minuter på sig (vad som hände under 

övningen kan ni läsa under Ledaren som eldsjäl i resultatdelen). Efter övningens slut satte vid 

oss ner för att diskutera och reflektera kring övningen, till detta hade vi även fika som vi tagit 
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med oss. Vi hade räknat med och fått en timme till förfogande och vi var därifrån precis innan 

en timmes tid. 

Efter övning fick vi positiv respons då samtliga ansåg att det var en rolig och lärorik 

övning som ledde till eftertanke vilken de skulle ta med sig ut i arbetet, varpå vi berömde dem 

för att de byggde ett torn tillsammans och inte två olika, som så många tenderar att göra i en 

sådan situation. 

 

3.10 Positiva respektive negativa erfarenheter från fältet 

En mindre bra erfarenhet vi upplevde var att en intervjuperson uttryckte att hon gärna hade 

tänkt igenom sina svar eller haft mer förberedelse innan hon besvarade våra frågor trots att vi, 

innan vår intervju med henne, skickat ut de teman vi presenterat. Vi lyckades således inte 

komma ifrån att en del intervjupersoner kände krav eller ett behov av att återge ”rätt” svar.  

En ytterligare aspekt som kan ha upplevts negativt är den ”två mot en”- situation som de 

flesta intervjupersonerna ställdes inför. En intervjuperson uttryckte att hon heller hade gjort 

intervjun tillsammans med sin kollega då de kunnat bolla och diskutera frågorna med 

varandra och ge utförligare svar. Två andra intervjupersoner slog samman sina intervjuer utan 

att vi varit beredda på det och detta berodde förmodligen på att de hade tidsbrist. Det spelade 

inte någon roll för oss att de var två, det var snarare en god erfarenhet, dock tog den ena 

parten betydligt mer plats än den andre vilken i en enskild intervju hade varit tvungen 

(tillåten) att ta plats.  

Överlag anser vi att fältarbetet har varit positivt; vi har blivit mycket väl bemötta vid 

alla möten då samtliga sagt att de uppskattar att vi intresserar oss för deras arbete. 

 

3.11 Etiska aspekter 

Vi har i vår studie valt att figurera samtliga namn, även namnet på skolan, för att alla 

intervjupersoner skall behålla sin anonymitet. Detta har vi varit noga med att tala om för 

intervjupersonerna. Vi har även varit tydliga med att tala om att vi kommer att spela in 

intervjuerna och att det endast är vi, som forskare, som kommer att ha tillgång till 

inspelningarna men att en utvald transkriberad intervju kommer att bifogas till examinatorn. 

De märkbart känsliga berättelser vi fått ta del av, och blivit ombedda att inte ta med i studien 

(och i vissa fall till och med att stänga av inspelningen), har vi således bortsett ifrån då det 

finns risk att kollegor listar ut vem/vilka som delgett informationen. Samtliga intervjupersoner 

efterfrågade nämligen att få läsa uppsatsen när den är färdigställd vilket vi givetvis samtyckte 

till. 
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Som utomstående kom vi och väckte många frågetecken eftersom många frågor kunde 

uppfattas som inkräktande i och med att de handlar om så känsliga ämnen som välmående 

respektive samarbete. Ämnena i sig behöver inte vara känsliga då man talar objektivt om dem 

men i vårt fall kom de att bli ett hot då det var varje persons subjektiva deltaganden och 

prägling vi undersökte. Det slog oss inte förrän under, eller i vissa fall efter, intervjuerna att vi 

väckte många känslor hos intervjupersonerna då våra frågor fick dem att tänka igenom hur de 

faktiskt samarbetar på deras arbetsplats samt hur detta faktiskt påverkar elevhälsan. 

 

3.12 Reflektioner samt avgränsningar 

För att avgränsa vår studie valde vi att enbart lägga vår utgångspunkt på ett enda gymnasium 

även om en jämförelse med andra gymnasium hade kunnat vara ett intressant inslag. Att ställa 

saker och ting mot varandra kan vara medryckande men vi finner det svårt när man har ett 

omfång på tio kvalitativa intervjuer som man i sådana fall skulle delat upp på två eller flera 

skolor. Resultatet man får utav dessa intervjuer anser vi inte hade varit tillräckligt brett eller 

grundläggande för att beskriva samtliga gymnasium. Trots att vi endast fokuserat på en skola 

har vi inte ens haft möjlighet att intervjua samtliga som ingår i de två enheter på denna, vilket 

självklart hade möjliggjort en än mer vetenskapligt studie.  

Att intervjua någon elev eller utforma en enkätundersökning till eleverna på 

Torngymnasiet har funnits i våra tankegångar men resulterat till att stanna där. Ifall vi skulle 

intervjua någon elev hade det varit en elev som haft kontakt med antingen 

elevvårdspersonalen, stödverksamhetspersonalen eller helst personal från båda enheterna. 

Dock kom vi fram till att en, eller två, intervju(er) med elever inte hade gett oss så mycket 

utan bara gjort frågeställningen tudelad då vi skulle behöva behandla två olika perspektiv och 

frågeställningar. Vi tror inte att eleverna har någon större inblick på personalens samarbete 

och således hade den diskussionen fallit bort. Det hade varit intressant att höra vad eleverna, 

som har med enheterna att göra, tycker om personalens arbete dock skulle det behövas fler 

intervjuer för att få en överblick, varför vi istället fokuserat på endast personalens perspektiv 

och uppfattning.  

Vi ville genom vår gruppövning få en inblick på deras samarbete men kunde på grund 

av avgränsningar enbart utföra en gruppövning vilket vi är medvetna om inte ger tillräcklig 

grund för en realistisk bild av hur de integrerar med varandra. 

Vi hade även tänkt intervjua en yrkesvägledare eftersom de också har en del i elevhälsan 

men kontakten med dessa gick förlorad i mejlprocessen via Fredrik. 
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4. Resultat 

4.1 Detta är Torngymnasiet 

Torngymnasiet består av ett flertal byggnader då det finns fem olika program 

(Samhällsprogrammet, SP; Estetiska programmet, ES; Medieprogrammet, MP; Barn- och 

fritidsprogrammet, BF samt Hotell- och restaurangprogrammet, HR) med varsin rektor på 

skolan. Som det ser ut idag sitter kuratorerna Maria och Elin (som tillhör elevhälsovården) 

och specialpedagogen inom dyslexi Eva (som tillhör stödverksamheten) i samma byggnad. 

Skolsköterskorna, Kristin och hennes kollega (som också tillhör elevhälsovården), sitter i 

samma byggnad som biblioteket (vilket inte ingår i någon av enheterna), dock är det inte 

direkt anslutna till varandra. Rektorn över BF samt biblioteket med mera, Fredrik (chef över 

elevhälsovården respektive stödverksamheten), och pedagogen inom matematik, Malin (som 

också tillhör stödverksamheten), sitter i samma byggnad medan pedagogerna inom engelska 

respektive svenska, Gisela och Linn (även dem tillhör stödverksamheten), håller till i en fjärde 

byggnad. Av de fyra byggnader som intervjupersonerna sitter i är det byggnaden med 

bibliotek samt skolsköterskor som är den med mest rörelse i. Det är i denna byggnad 

expeditionen, de flesta rektorernas arbetsrum samt flest klassrum återfinns. 

 

4.2 En inblick på elevhälsovårdens samt stödverksamhetens arbete 

Inom elevhälsovården och stödverksamheten förekommer det sällan heltidstjänster. Varken 

skolsköterskor eller kuratorer har heltidstjänster och de som arbetar inom stödverksamheten 

har oftast en fördelning av sina arbetstimmar mellan stödverksamhetsarbete och ute i 

klassrummen. Personalen inom stödverksamheten arbetar på olika sätt. Eva arbetar med 

djurtesten samt med enskilda möten med elever medan Gisela och Linn har undervisning för 

de som är inskrivna i stödverksamheten. Deras undervisning omfattar flera elever i taget dock 

är det inte från en klass utan här samlas elever från alla olika årskurser och program. De som 

undervisas har inte nödvändigtvis behov av samma stöd utan det är både elever som behöver 

hjälp med engelska och svenska. Man arbetar alltså med en grupp där varje elev har en 

enskild kurs att uppnå. De flesta elever läser hela kurserna hos stödverksamheten medan en 

del elever bara går till stödverksamheten för att få extra hjälp. Lena arbetar både ute i klass 

och med extra stöd inom matematik men hon har även ansvar över en del administration. 

Kuratorerna på skolan har båda arbetat ett antal år inom socialtjänsten varpå de känner 

sig mycket trygga då de skall skicka vidare elever som är i behov av någon hjälp som ligger 

utanför deras arbetsområde. Elin arbetar emot HR samt BF medan Maria arbetar med MP, ES 
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och SP. I deras arbete kan de se en stor skillnad mellan de olika programmen generellt sett. 

Elin som arbetar med yrkesförberedande program ser mer social problematik som missbruk i 

hemmet, misshandel och dylikt. Maria, som arbetar med studieförberedande program, ser mer 

psykiska problem som depression, panikångest, tvångstankar och så vidare.  Elins tankar om 

varför hennes elever har mer sociala problem handlar om att hon anser att de inte har haft så 

goda förutsättningar då de haft bristande stöd hemifrån. Således har de haft sämre slutbetyg 

med låga intagningspoäng vilket lett till att de endast kommer in på vissa program och det är 

just yrkesförberedande som brukar ha låga antagningspoäng. Hon menar att elever med 

bristande stöd hemifrån på sätt och vis samlas på vissa program då de inte har stöd eller 

motivation för vidare studier. 

Skolsköterskornas arbete innefattar de hälsokontroller de erbjuder alla elever, det är 

således inte tvingande utan frivilligt för en elev att göra ett besök eller inte. Utöver 

hälsokontrollerna och sitt arbete som en allmän skolsköterska arbetar de också med att 

utforma enkäter som alla elever, i årskurs ett, besvarar för att få svar på hur elevhälsan på 

skolan ter sig. Enkäterna sammanställs sedan i ett häfte: Utbildningsförvaltningens 

elevhälsobokslut vilket berör sju olika avsnitt fysisk och psykisk hälsa, sex och samlevnad, 

kostvanor, fysisk aktivitet, drogvanor samt arbetsmiljö och fritid. Förhoppningen med häftet 

beskrivs:  

 

Vår förhoppning är att detta elevhälsobokslut ska mynna ut i många spännande diskussioner och 
förslag till åtgärder, både bland elever och vuxna. I dess förlängning är målet naturligtvis att 
elevhälsobokslutet skall bidraga till en positiv hälsoutveckling hos våra elever23. 
 

Efter sammanställning går skolsköterskorna ut till elevrådet och informerar om enkäten samt 

att lärarna får ta del av utvärderingen, genom rektorer som har tillgång till materialet, för att i 

sin tur eventuellt informera elever. Lärarna skall då utifrån enkätundersökningen kunna ändra 

om schema och rutiner för att förbättra det som visat sig vara mindre bra genom 

sammanställningen. Skolsköterskorna själva har inte resurser att gå ut i klasserna och tala om 

enkäten, de har inte heller så många exemplar av häftet för att kunna lägga ut det i 

väntrummet eller liknande. Kommer man som elev och frågar om svar på undersökningen så 

får man det berättat för sig. 

 

Och där vill vi ju då få hjälp utav ledningsgruppen, asså utav rektorerna som är en pedagogisk ledare 
och som hjälper oss att gå ut med det här. För det, det tar ju tid och det börjar vi få… det kanske är 

                                                 
23 Elevhälsobokslutet, finns hos examinatorn 



23 
 

Eleven i fokus där också då som kan spela roll för hela, asså det är en form av utvärdering, detta. 
(Kristin) 

 

Kuratorerna var relativt likgiltiga inför enkäten och sade att de inte tittat i den men kanske bör 

göra det någon gång. De menar att det är bra att man försöker undersöka hur eleverna mår samt 

trivs, dock är de skeptiska till enkäten som metod samt till att enkäterna fylls i då man precis 

haft sommarlov; det är ljust ute och vanligtvis den tiden på året man mår som bäst.  

Intervjupersonerna anser överlag att de lyckas hjälpa många elever, antingen om de gör 

framsteg i samband med stödet de får hos elevhälsovården eller på stödverksamheten eller 

genom att bli vidareskickade till socialtjänst, ungdomspsykiatri, sjukgymnast eller liknande. 

Intervjupersonerna anser sammanfattningsvis att de har ett gott samarbete vilket vi också 

såg under gruppövningen. De samspelade trots den kaotiska och stressade uppgiften de ställdes 

inför. 

 

4.3 Intervjupersonernas vision 

Sammanställningen av intervjuerna visar att intervjupersonernas vision i huvudsak är 

ambitionen om en god organisation med god struktur, där alla följer de rutiner som fastställts i 

dokumentet Eleven i fokus. Ett mycket framstående mål är att få så många elever som möjligt 

att gå ut gymnasiet med slutbetyg. 

På grund av skolans storlek upplevs det som ett projekt att ta sig till en annan byggnad, 

detta i sin tur leder till att den kontakt som sker, oftast sker via telefon eller mejl. Alla 

intervjupersoner har uttryckt att de önskar att elevhälsovård, stödverksamhet, bibliotek samt 

yrkesvägledare satt under samma tak. Då helst med biblioteket som mittpunkt med resterande 

personal i direkt anslutning likt en cirkel. Detta ämne har varit på tal i många år, som vi 

förstått, men verkar vara väldigt svårlöst då det från början inte är byggt anpassat till denna 

vision. 

 

Jag skulle vilja att man låg närmre rent fysiskt men lokalerna har inte varit byggda för det men 
egentligen så skulle jag vilja ha stöd, elevvård, biblioteket, syoverksamhet ihop så att man jobbar 
med tillsammans. Det är drömmen på nått sätt så att jag hoppas att vi kommer fram till det, men 
man får ta ett steg i taget. (Fredrik) 
 

Intervjupersonernas vision är också att ge varje elev det stöd denne behöver, det vill säga att 

vara så anpassningsbara som möjligt och se möjligheter istället för svårigheter och att även få 

med lärarna på detta. De vill att alla i organisationen skall vara lika måna om det psykosociala 

och om elevernas olikheter; alla elever har inte likadana inlärningsprocesser och det måste 

lärarna förstå: 
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Att tänka om, att tänka nytt, att tänka i andra banor är en process. Då slår de ifrån sig väldigt många, 
på attityd, att tänka på 30 elever, man kan inte kräva detta av mig. Men jo, det kan man, man kan 
kräva att man anpassar miljön men de har inte tid att tänka igenom den. (Linn) 

 

Linn menar således att lärarna borde kunna anpassa undervisningen efter dem som har svårare 

att lära in och förtydliga undervisningen. De som har lätt för att förstå skadas inte av att 

lärarna är övertydliga men de som inte förstår skadas av att det går för fort fram eller 

liknande. 

Dokumentet Eleven i fokus är till stor hjälp för organisationen och är ett steg närmre 

visionen. Även fast en del i personalen aldrig kollar i dokumentet, då de kan rutinerna utantill 

eller att det faller sig naturligt för dem att arbeta på detta sätt, så är det skönt att det finns fasta 

rutiner man kan hänvisa till om diskussion eller osäkerhet uppstår. Det är även positivt då det 

kommer in nyanställda för då kan de finna en trygghet i dokumentet. Samtliga 

intervjupersoner som har arbetet på Torngymnasiet både innan, och efter, dokumentet 

stiftades säger att det har blivit en betydlig skillnad och att denna är positiv. Eleven i fokus 

har förbättrat arbetet med att fånga upp elever i god tid så att de kan få stöd redan första året 

istället för att de skall upptäckas sent och påbörja den hjälp som behövs när de nästan är 

igenom skolsystemet. Dock finns det långt kvar till målet.  

 

Innan vi hade det här så var det lite hej och hå, det var lite olika hur eleverna blev uppfångade och de 
blev inte uppfångade på vissa program. Därför har man försökt implementera detta på alla program 
[…]Jag kan ju tycka innan då, så var det lite mer flytande och det berodde ju lite på vilken rektor 
man hade hur det fungerade på programmet ju.  (Elin) 

 

Förr var det alltså mer ostrukturerat i organisationen och uppfångningen av elever var sämre. 

Ett exempel på vad som förändrats är att förr kunde en elev vara borta från skolan i flera 

veckor innan man uppmärksammade detta och agerade medan nu står det i dokumentet att om 

en elev varit borta i fem dagar så skall man kontakta denna, vilket man också oftast gör 

numera. Flera intervjupersoner menar att tänket, visionen om att fånga upp elever i tid och så 

vidare, inte är något nytt utan har funnits där hela tiden men att genom Eleven i fokus blir det 

lite lättare att genomföra. 

 

4.4 En god elevhälsa 

Elevhälsa är ett ämne med många perspektiv. Våra intervjupersoner hade svårt att med bara 

språkets bruk uttrycka vad en god elevhälsa rent konkret är. Men samtliga intervjupersoner 

hade sin profession som utgångspunkt när de talade om vad en god elevhälsa är men många 
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belyste även vikten av sina kollegors kompetenser. Skolsköterskan talade exempelvis om hur 

viktigt det är att eleven får hjälp med sin fysiska hälsa för att denne skall kunna må bra i 

skolan. Hon menar att om en elev exempelvis har ont i magen ofta tenderar det att utmynna i 

att eleven inte går på lektioner. Men hon belyste även att detta magproblem kan utveckla 

psykiska problem då man hamnar efter i undervisningen varpå hon lyfte fram sina kollegors, 

kuratorernas, kompetenser. Eva talade i sin tur med dyslexi som utgångspunkt då hon menar 

att elever måste få hjälp med något så grundläggande som att läsa och skriva för att kunna 

uppnå en god elevhälsa. 

Det som visade sig vara det viktigaste, och som alla professioner utmynnade i, för att en 

god elevhälsa skall uppnås var; att eleven blir sedd och hörd; att just eleven hamnar i fokus 

och får sina behov tillgodosedda. Eleven ska sättas i fokus men också själv uppleva att detta 

händer.  

När Fredrik talade om elevhälsa var han noga med att poängtera att det inte är av särskilt 

stort vikt vad han eller andra lärare anser är en god elevhälsa, utan det viktigaste är att få en 

bild av vad eleven själv anser vilket de försöker ta reda på genom den enkät som 

skolsköterskorna arbetar med. Fredrik är väldigt nöjd med att mellan 96 till 98 procent av 

eleverna anser att de mår bra eller mycket bra samt trivs bra eller mycket bra i skolan, enligt 

enkätsammanställningen. Han möter mest elever som mår dåligt vilket ger honom en bild av 

att eleverna inte har det bra på skolan och genom enkätsammanställningen får han en annan 

bild; den bild som han menar är den viktigaste för en god elevhälsa. 

Kuratorerna ser en väldigt tydlig skillnad mellan de olika programmen och att man i 

vissa fall kan avgöra vilket program en elev kommer ifrån genom att bara höra vad de har för 

problem ”Jag märker ju genast när jag sitter i samtal nästan vilket program den kommer 

ifrån, jag kan i alla fall fundera över om det är studieförberedande eller yrkesförberedande så 

va, det kan jag ju se ganska omgående” (Elin). Elin menar således att elevhälsan inte bara 

skiljer sig mellan elev och elev utan att man också kan urskilja den på programnivå. En del 

program mår bättre, andra sämre, en del har psykiska problem andra sociala. 

Sammanfattningsvis behövs flera kompetenser för att en god elevhälsa skall uppnås. Vi 

undrade om de ansåg att de saknar någon kompetens för arbetet mot en godare elevhälsa. 

Även här svarade de flesta med sin profession i baktanken då de givetvis svarar ur sin 

synvinkel. Skolsköterskan ansåg exempelvis att det behövdes en sjukgymnast på skolan 

medan kuratorerna saknade en psykolog, men de flesta roller saknade också en allmän 

pedagog som skall arbeta mer psykosocialt och finnas bland eleverna samt till för lärarna. 
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Ungefär som en skolvärd som ser eleverna under exempelvis raster, som en länk mellan 

personalen och personal samt mellan personal och elever. 

 

4.5 Ledaren som eldsjäl 

Vi har under våra intervjuer samt vårt experiment fått uppfattningen att rektorn och chefen, 

Fredrik, är en mycket god ledare som enligt övriga intervjuade är centrum för att 

engagemanget med eleverna går framåt. Att han mer än en gång under intervjun med oss 

förtydligat hur viktigt det är att skapa en struktur i organisationen så att alla i den känner sig 

delaktiga är ett tecken på detta. Hans steg mot att uppnå en god struktur i organisationen blev 

dokumentet Eleven i fokus var man ju har fastställt rutiner. Det har länge varit på tal att ett 

dokument ska stiftas och dyslexipedagogen, Eva, har arbetat med det redan innan Fredrik kom 

till skolan för fyra år sedan dock har hon inte haft någon att vända sig till för att skriften skulle 

dokumenteras. När Fredrik kom kunde de utveckla och utarbeta ett dokument tillsammans och 

han hade makten att dokumentera det. Fredrik menar att detta är viktigt för att fokus skall 

läggas på eleven och inte på hur, var och när saker skall göras. Han uttryckte också, mer än en 

gång, att det för honom är viktigt att alla är med på besluten som tas, sen att det tar längre tid 

innan alla inblandade är med på noterna spelar mindre roll. Fredrik menar att han gärna hade 

gått fortare framåt i besluten och ser många saker som behöver göras men att det skulle vara 

meningslöst att gå framåt utan att ha sina kollegor med sig. Besluten och rutinerna skulle ändå 

inte tillämpas engagerat i praktiken utan bara finnas på papper om inte alla kände delaktighet; 

att de är en del i helheten. 

När vi kommer till resultatet av gruppövningen Tornet var det också Fredrik som kom 

med förslaget till samarbete grupperna emellan. Efter att de två grupperna fått ut materialet 

samt instruktionslapparna under gruppövningen sade Fredrik, som tillhörde den ena gruppen, 

direkt: ”För att få ett så bra torn som möjligt kan vi samarbeta med den andra gruppen, här 

står inte att vi inte får det. Det står inte att det är en tävling”. Varpå en annan sade: ”Vi går 

över och kollar med dem hur de tänkt sig”. Det slutade med att båda grupper befann sig i ett 

och samma rum för att tillsammans bygga ett torn. Innan detta beslut togs väcktes det frågor i 

den andra gruppen som redan börjat bygga på tornet: ”är det verkligen tillåtet?” Och i 

diskussionen efter övningen kom det fram att en ur denna grupp tänkte för sig själv: ”kommer 

vi verkligen att bygga ett bättre torn tillsammans?” (Maria) men hon upptäckte snart att den 

byggteknik de använde för att bygga tornet krävde ”båda gruppernas”/hela gruppens händer. 

Tornet blev varken högt eller stabilt, det rasade så fort de tog bort händerna från tornet. Alla 

skrattade och började direkt diskutera kring hur de skulle gjort om de fick göra om, och 
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frågade till och med lite skämtsamt om de fick göra det medan en annan skrattade och sa: ”det 

kanske är såhär vår organisation ser ut”. I det uttalandet framgår den känslan som 

genompräglade hela ”gruppintervjun”, det var en lättsam och trevlig atmosfär vi befann oss i.  

Experimentet återspeglade det vi uppfattat utifrån intervjuerna; Fredrik samordnade 

mötet för att sedan be oss tydliggöra vad vi gör på plats för resten av hans kollegor. Han var 

mycket noga med att alla skulle förstå vad vi undersöker, studerar, varför de befinner sig där 

och återigen se sig själva som en del i helheten. Fredrik var väldigt tillbakadragen samt 

avvaktande under diskussionen efter gruppövningen då han verkade vilja låta sina kollegor 

komma till tals och mest lyssnade till deras tankar och synpunkter. Kollegorna kom alla 

överens om att det var Fredrik som kläckte idén om att bygga ett enda torn, vilket också vi 

kan bekräfta. Många sade att det var typiskt Fredrik att kläcka idén om samarbete då de menar 

att det brukar vara han som kommer med idéer. Han erkände och nästan försvarade sig (mot 

detta positiva) med att han gjort liknande övningar tidigare där han lärt sig att vara 

uppmärksam på vad som står, och inte står, i instruktionerna. Han uttryckte, i diskussionen 

efter övningen, att han var tveksam till om han skulle säga förslaget under övningen eller om 

han skulle låta någon annan komma på ”lösningen” (och på så vis riskera att låta dem gå miste 

om samarbetet) men beslutade sig för att säga sin idé då han faktiskt inte visste om det var ett 

samarbete mellan grupperna vi var ute efter eller inte genom vår övning. Malin svarade på 

Fredriks utsaga och menade att det var rätt av honom att ge förslag till samarbete då hon anser 

att om inte dem, hans kollegor, skulle vara samarbetsmänniskor, utan tävlingsmänniskor, så 

skulle de inte samtyckt till hans förslag.  

Utifrån intervjuerna med Fredisks kolleger kom det markant övervägande fram positiva 

utsagor om honom, som chef och ledare, ett av citaten följer: ”Jag hejar på Fredrik, Jag 

tycker att man borde klona honom” (Berit). Det negativa som sades om Fredrik var det 

faktum att han kan ha lite väl mycket att stå i och kanske tar på sig för mycket uppgifter och 

ansvar. 

 

4.6 Såhär fungerar samarbetet inom, och mellan, enheterna 

Kuratorerna och skolsköterskorna har skolans program fördelade mellan sig, den ena 

skolsköterskan samarbetar således med den ena kuratorn då de arbetar mot samma program 

medan den andra skolsköterskan samarbetar med den andra kuratorn mot resterande program. 

Skolsköterskor och kuratorer har inte speciellt mycket kontakt och detta beror enligt 

dem själva på att det inte krävs för att de skall kunna utföra sitt arbete. Genomsnittligen talar 

de med varandra en gång i veckan, enligt Kristins tidsuppskattning, men samarbetet mellan 
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skolsköterska – skolsköterska respektive kurator – kurator är väldigt nära där samtliga, vi talat 

med, uppskattar stödet de finner i varandra. Det har, för oss, varit tydligt att det finns en viss 

oro inom elevhälsovården på grund av nedskärningarna som sker i samhället idag och Maria 

sade:  

Om man inte har någon elevhälsa så måste det bli så att lärarna får sluta se helt enkelt, även dom 
lärare som faktiskt har det seendet och förstår när elever inte mår bra. Dom kan inte klara av det 
uppdraget, dom kan inte både vara lärare och samtidigt va liksom kuratorer. Så då får man väl sluta 
se helt enkelt för att kunna överleva. 

 

Sedan kuratorerna flyttat till den nuvarande byggnaden där inga lärare rör sig så har 

information börjat komma till dem i andra hand. I första hand når informationen 

skolsköterskorna som befinner sig i den byggnad var det finns mycket rörelse. Kuratorerna 

påpekar att skolsköterskorna generellt sett möter fler elever också genom hälsokontrollerna 

som erbjuds och där kan få ta del av information som i sin tur kan leda elever med 

psykosociala svårigheter till kuratorerna. Skolsköterskorna berättar för eleven om kuratorerna 

och kontaktar sedan dem för att be dem kontakta eleven, om eleven samtyckt till detta. 

Samtliga intervjupersoner ansåg att sekretessen går alldeles utmärkt att arbeta kring då 

de arbetar mycket med samtycke
24 hos eleverna respektive menprövning

25
 om det är av stor 

vikt att någon annan kompetens tar del av informationen, trots att eleven inte samtycker. De 

flesta elever samtycker när man frågar och förklarar vikten av att andra får ta del av 

informationen man besitter, skulle man bryta tystnadsplikten blir det problem för att man 

tappar förtroende hos eleven vilket är ett rykte som sprider sig snabbt på skolan.  

Om man tittar på hur mycket elevhälsovården och stödverksamheten kommunicerar och 

samarbetar så tolkar vi att där inte finns särskilt mycket direkt kontakt dem emellan. Fredrik 

har kontinuerligt enskilda möten med vardera enheten men han försöker också att samordna 

ett gemensamt möte med de olika enheterna minst en gång om året då han som sagt är chef 

över dessa. Intervjupersonerna har, generellt sett, inte uttryckt något missnöje över att där inte 

finns så mycket kontakt mellan kollegorna då de menar att när de behöver hjälp av någon 

annan kollegas kompetens finns alltid möjlighet att kontakta denna. Däremot finns det ett 

missnöje över att de fem olika programmen är som fem olika skolor. Inom BF (som Fredrik 

ansvarar för) förekommer kontinuerliga möten med elevhälsovården där man diskuterar 

elevärenden, HR har också någorlunda återkommande möten medan rektorerna för de tre 

övriga programmen aldrig tar tag i att ha möten med elevhälsovården.  

                                                 
24 Ett samtycke i detta sammanhang avser elevens samtycke för tillgång till information som eleven delgett. 
Samtycke krävs om informationen skall lämnas vidare.  
25 Menprövning är en rättslig term inom sekretess. Menprövning innebär att kuratorn/skolsköterskan prövar om 
det är till men för eleven om information utlämnas. 
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Som vi tidigare nämnt sitter Elin, Maria och Eva i anslutning till varandra (trots att de 

tillhör olika enheter) och dessa personer har alla uttryckt att samarbetet har förbättrats 

betydligt sedan de fördes samman. Kuratorerna har exempelvis fått mer kunskap inom dyslexi 

medan Eva lättare kan lämna över de elever hon känner faller utanför hennes område. Typen 

av detta goda samarbete finns inte överallt i organisationen då alla inte är lika måna om vissa 

rutiner eller det psykosociala. En del lärare på skolan anstränger sig inte alls för att ta kontakt 

med de två enheterna eller skolbiblioteket medan andra är jätteduktiga på det: 

 
 […]Det lärde jag mig tidigt på mitt jobb på skolbiblioteket att de som strular eller på annat sett 
beter sig anmärkningsvärt, att man går till läraren inte bara för att man ska skvallra, utan för att det 
hör till bilden. För att nu hände det en gång att jag kom till klassföreståndaren och sa hörru: den 
där Nisse asså vad är det med honom egentligen nu har han gjort de och de och de och nu blir jag 
så förbannad, och så säger läraren då att det kunde du väl sagt i förra veckan, vi hade ju träff med 
föräldrarna och hade elevvårds… EVK och det hade hört dit. Så inte för att skvallra utan för å 
förmedla en bild för att ingå i ett arbetslag för jag kan sitta här, jag och Mia (vårt namn) kan ju 
sitta här på biblioteket och sätta böcker i bokstavsordning och sortera böcker snyggt och färggrant 
och skita fullständig i vilka som använder dem. Då blir vi väldigt isolerade då ingår vi inte i 
skolan[…]. (Berit) 

 

4.7 Skilda prioriteringar 

En god elevhälsa är inte möjlig att uppnå om visionen inte omfattar alla elever på skolan. De 

har i deras vision inte resurser att vara stöd åt alla. Det är elever som är i uppenbart behov 

som omfattas av visionen men elever som exempelvis eleverna på samhällsprogrammet faller 

bort då deras problem inte syns förens det går för långt. Deras problem om prestationskrav 

och resultatinriktning. Det är också så att arbetsätten skiljer sig åt på de fem olika 

programmen då rektorerna för respektive program är olika måna om det psykosociala samt 

dokumentet Eleven i fokus. Fredrik har som sagt kontinuerliga möten med elevhälsovården 

där man tar upp elevärenden, HR:s rektor har någorlunda återkommande möten medan 

resterande rektorer inte alls engagerar sig. 

I och med att resurserna inte är tillräckliga så finns bara tid till att hjälpa dem som 

verkligen visar att de vill ha hjälp vad gäller inom stödverksamheten. För att få det stöd man 

behöver måste eleven själv ta ansvar och visa engagemang. De som missköter sig, inte passar 

tider eller liknande, blir utskrivna från stödverksamheten och förlorar sin plats. Kuratorerna å 

sin sida sitter i samtal med elever som har mer eller mindre akuta problem i princip hela 

dagarna så inte heller här finns tid till att samtala med elever som vill tala om allmänna 

vardagsproblem. Elin sade att ”En del ungdomar är väldigt självcentrerade för att uttrycka 

det milt” och förklarar att det är stor skillnad på mängden samtal med olika elever. Ibland kan 

det räcka och ge ganska stor nytta med ett enda samtal med en elev, oftast träffar hon SP – 

eleverna en till två gånger och sedan är de nöjda eftersom de själva arbetar och tillgodoser sig 
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hjälpen medan andra elever inte har förmågan att ta till sig hjälpen utan behöver träffas 

väldigt många gånger. De elever menar hon blir beroende av hennes stöd, det är inte 

innehållet under samtalet eller henne som samtalskontakt de blir beroende av utan mer henne 

som person. 

Kuratorerna måste sätta en gräns och avgöra hur akuta en elevs problem är och i vilket 

behov eleven är av deras stöd eftersom det inte finns tid eller resurser till mindre akuta 

problem. Om kuratorerna bedömer att elevens problem inte är akuta och att de kan hantera det 

själva så kan dem låta det gå cirka tre veckor innan nästa samtal men det finns vissa elever 

som är direkt akuta ”fall” och måste samtala två gånger i veckan. Det förekommer idag att 

elever kommer med vardagsproblem (exempelvis kärlek) som är hanterbara för eleven, men 

de upplever båda två att det snarare dyker upp elever med problem som redan gått för långt. 

Maria uttryckte att de i nuläget inte har tid att arbeta förebyggande som exempelvis att visa 

sig mer på skolan och marknadsföra sig för att få elever att våga ta kontakt, vilket egentligen 

kanske skulle behövas för en del elever. Men när samtalstiderna redan är fullbokade och de 

sitter i dessa hela dagarna leder det till att de blir dåliga på att visa sig på skolan, och blir 

nästan tvungna att hålla sig undan, då de inte har tid med fler elever än de som redan blir 

uppenbart uppfångade. 

Man kan exempelvis se att de elever som kommer från SP ofta söker upp kurator för 

sent och att deras problem ofta handlar om kraven de har på sig själva.  

 

Det är jätteduktiga flickor som är vana vid att prestera, prestera och prestera, va duktiga va duktiga 
och va duktiga, hålla ihop, hålla ihop och hålla ihop tills man krackelera fullständigt. De kommer när 
det är totalt kaos hemma. Det är snarare det jag ser. Det är precis som att när man går till kuratorn, 
de tänker själva att det ska va nått, att det verkligen ska va någonting. Och jag försöker säga det när 
jag går ut i klassen det är bara att komma och liksom rådgöra om saker. (Elin) 

 

Det är ofta väldigt duktiga flickor som i princip blir utbrända men dessa är väldigt svåra att 

fånga upp varför de ofta kommer när det nästan är försent. Här arbetar man alltså inte 

förebyggande trots att Eleven i fokus handlar just om att fånga upp elever i god tid. Vi 

uppfattar det som att visionen inte omfattar allt arbete kuratorerna utför då ungdomars 

vardagsproblem inte är något som resurserna prioriteras till. Man har bara möjlighet att hjälpa 

extrema fall och Elin sade också att hon gärna hade samtalat med elever om existentiella 

tankar som exempelvis meningen med livet då hon menar att vissa elever har ett behov av att 

samtala om sådana tankar och känslor. Detta är dock ett behov som elever inte kan få 

tillgodosedda för att resurser som sagt är begränsade. De elever man lyckas fånga upp är 

rimligen de som behöver mer pedagogiskt stöd men inte heller här finns resurser till alla som 
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skulle behöva, utan bara till dem som verkligen engagerar sig. Det ställs alltså krav att man 

skall vara så pass vuxen att man självständigt söker stöd och visar intresse för hjälpen man 

behöver. 

Sen finns exempelvis eleverna som kommer från BF vilka ofta har sociala problem 

enligt Elin. Här handlar det mer om problem inom familjen än om prestationskrav som bland 

samhällseleverna. Här kan man tycka att BF blir mer uppfångade än SP då BF har mer 

konkreta problem och eftersom båda kuratorerna, som sagt, arbetat inom socialtjänsten så har 

de mycket bra koll på vilka åtgärder som behövs, vart man skall skicka vidare eleven. En 

ytterligare orsak till varför eleverna på BF blir uppfångade och inte de på SP är rektorernas 

engagemang.  

I princip alla intervjupersoner har uttryckt att de tror att svårigheter med samarbetet 

uppstår på grund av att det blir som fem olika skolor där alla sköts olika beroende på 

respektive rektors ambitioner.  

 

Vi gör så gott vi kan genom att påtala att det är viktigt att vi går igenom elever, att eleven inte ska 
falla mellan stolarna. Man slutar till slut och så gör man sitt jobb, nånstans kan jag känna att jag 
kommit dithän att jag gör mitt jobb liksom och jag har fullt upp och jag kan inte ta den fighten med 
liksom… det kan jag faktiskt inte. (Maria) 
 

Maria menar således att då hon försökt att ha möten och mer kontakt med rektorerna för 

hennes program (MP, ES, SP) så har det fallerat så fort hon inte varit på dem, och nu orkar 

hon inte vara den aktiva hela tiden så hon sköter sitt arbete som är mer än nog. 

Ingen har direkt uttryckt någon större problematik i samarbetet mellan elevhälsovård 

och stödverksamhet dock finns synpunkter, som vi tidigare nämnt, på ledningen (rektorerna) 

då alla inte är lika måna om rutinerna i Eleven i fokus. På de program där rektorn inte ordnar 

möten med, eller där lärarna aldrig kontaktar, elevhälsovården brister givetvis 

kommunikationen och arbetet med eleverna blir inte lika täckande. Det blir således svårare att 

fånga upp elever med svårigheter, problem eller som är i behov av stöd i någon form.  

 

[…]För att man ska få den tiden med eleven så måste man ha en väldigt tydlig och klar bild av hur 
organisationen ser ut […] så att allting hänger ihop och att det finns nånting som alla kan luta sig 
mot. När det inte fungerar sen, det här med elevhälsa och eleven i fokus då beror det ju ofta på att 
man, att det finns personer i verksamheten som inte använder den, eller de, rutiner som vi ändå har 
fastställt och tagit fram gemensamt. Men då är det ju en annan fråga egentligen… det är en 
ledarskapsfråga kan man säga. (Fredrik) 
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Det finns synpunkter på ledningen även bland lärarna då Maria berättade att hon och Elin inte 

längre vill gå och äta i personalmatsalen eftersom de upplever att det pratas väldigt negativt 

kring elever och ledning vilket inte skapar någon trevlig miljö. 

Under diskussionen som ägde rum efter experimentet fortsatte den goda stämningen och 

många skratt hördes då skämten var många. Här uppmärksammande vi dock att det var tydligt 

hur personal från stödverksamheten var mer bekväma och sammansvetsade än de två ur 

personalen från elevhälsovården. Vi märkte också en skillnad på relationerna mellan de 

pedagoger som sitter i två byggnader bredvid varandra och mellan alla de pedagoger och den 

som sitter i samma byggnad som kuratorerna, det vill säga Eva. Inga relationer uppfattades 

som negativa utan det är intressant att se att de pedagoger som sitter i närhet till varandra har, 

enligt vår uppfattning, en närmre relation medan Eva som sitter med kuratorerna har en 

närmre relation till dem jämfört med resterande pedagoger. 

 

5. Analys 

5.1 Teamwork och ledning 

Ett team kännetecknas av en stabil, självgående grupp med gemenamma mål och gemensamt 

ansvar skriver Svedberg (2007). De två enheterna, elevhälsovården samt stödverksamheten, 

ser vi som ett slags team då de alla har ett gemensamt mål och ansvar; nämligen att sätta 

eleven i fokus och arbeta mot en god elevhälsa. De arbetar alla gemensamt med att fånga upp 

elever i så stor utsträckning som möjligt. Som team fungera dessa bra enligt samtligas 

uppfattning då de känner att de ger utrymme för varandras kompetenser samt kan ta hjälp av 

varandra när som helst. Samtliga uppfattar även att de har en chef, Fredrik, som motiverar och 

stöttar dem då han själv är engagerad och tar sig tid till kommunikation vilket vi bl.a. ser då 

kollegorna säger att det är typiskt honom att komma med idéer. Han låter sina medarbetare 

komma till tals, och påverka beslut, vilket vi fick erfara under experimentet då han dels var 

mestadels inaktiv under diskussion och dels lät kollegorna vara med och besluta om de skulle 

samarbete med den andra gruppen eller inte. När Fredrik, inför experimentet, bad oss att vi 

skulle tala om för hans kollegor vad vi gjorde där samt vad syftet var, tolkar vi det som att han 

är mån om att få samtliga att känna delaktighet vilket han också uttryckt är viktigt, många 

gånger, under intervjun med honom. Fredrik intar för oss en uppenbar demokratisk ledarstil. 

Något som upplevs mindre bra inom teamet är att de som ingår i teamet sitter väldigt 

utspritt på skolan och samtliga har uttryckt en önskan om att få sitta under samma tak för att 

kunna få ett bättre, och mer lättillgängligt, samarbete. Alla vill således ha en närhet till sina 
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kollegor och där kan vi se en, möjligtvis omedveten, önskan om social facilitering då 

motivationen för arbetet säkerligen skulle öka om samarbetet var rumsligt närmre. Vår tanke 

är att om de hade suttit i samma byggnad så hade det varit lättare att överskrida gränser, ta 

lärdom av varandras professioner men samtidigt hade det varit mer naturligt att också anta en 

generell roll. Som det är nu uppstår kontakt endast när det rör sig om behov av de olika 

individernas professioner, således uppstår inget vardagssamtal eller vardaglig närhet. Vidare 

skulle det uppstå fler kontaktytor än den som sker i nuläget; kommunikation i form av det 

elektroniska mejl och telefonsamtal, i utrymmet mellan arbetsrummen hade det sannerligen 

öppnats fler kontaktytor. Inom teamet finns två olika arbetssätt mot den gemensamma 

målsättningen; stödverksamhet samt elevhälsovård, vilket kan upplevas som en tudelad 

gemenskap. Vår tolkning är att om de suttit tillsammans så hade gemenskapen blivit bättre då 

man tydligare hade tagit del av varandras arbete och framgång som i sin tur skulle leda till 

bättre sammanhållning och resultat. Vi menar dock inte att en rumslig närhet alltid är nyckeln 

till framgång då närhet också kan bidra till irritation och konflikter. 

Något som vi uppmärksammade under experimentet var att de i personalen som sitter i 

samma byggnad med närhet till varandra har en tydligare relation till varandra än till de som 

inte sitter i anknytning till dessa. Den närmre relationen mellan de som sitter nära är något 

som uppstår naturligt då man får mer personlig kontakt i det vardagliga mötet. Deras önskan 

om att sitta under ett tak där alla arbetar mot eleven i fokus visar att de önskar ha en närmre, 

vardaglig relation. 

Det som fungerar mindre bra inom organisationen är ledningen vilket samtliga i teamet 

uttryckt då skolan upplevs att i praktiken bestå av fem mindre skolor där varje enskild rektor 

är olika mån om målsättningen; eleven i fokus. Vad gäller ledningens engagemang finns det 

många frågetecken i denna studie då vi endast tagit del av ett perspektiv; teamets bild. Om 

ledningen är oengagerad eller om det skett ett missförstånd är inget vi kan svara på, vi antar 

bara utifrån den information vi tagit del av; att det finns brist på engagemang i ledningen. Vi 

kan konstatera att arbetssätten på de olika programmen skiljer sig åt, dock kan vi som sagt 

inte säga varför det är så. Gruppövningen vi utförde visade på ett gott samarbete inom teamet 

och frågan är hur utfallet blivit om de övriga rektorerna också närvarat. Det finns på skolan 

inte en klar och tydlig bild om hur organisationen skall fungera, som Fredrik förespråkar 

genom att under intervjun uttrycka strävan efter en tydlig struktur för hela organisationen, 

utan flera. Det finns ingen överledning, en chef över rektorerna, på skolan vilket hade varit 

bra för att få ett gemensamt bestämt arbetssätt att förhålla sig till där någon typ av enhetschef 

har översikt över alla rektorer. 
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5.2 Teamet som det potentiella rummet 

Cullberg (2006) och Erikson (1977) behandlar ungdomens utvecklingskriser då ungdomen är 

en tidsperiod där man övergår från barndom till vuxen person och således genomgår stora 

förändringar. För att klara av alla förändringar i utvecklingen måste ungdomen få hjälp 

antingen i hemmet, eller där denna befinner sig en stor del av sin vardag; i skolan.  

Winnicott (1993) behandlar begreppet potentiellt rum vilket finns mellan den inre och 

den yttre världen, man måste ge individen genuin uppmärksamhet och närhet utan villkor för 

att det potentiella rummet skall uppstå. Teamet behövs för att hjälpa eleven att hantera sina 

utvecklingskriser och detta gör dem genom att skapa ett potentiellt rum där eleven kan finna 

trygghet och stöd hos den/dem i personalen som hjälper eleven. Elever som inte har stöd i 

hemmet kan vara i stort behov av detta då närheten till modern kanske inte upplevts. När man 

befinner sig i det potentiella rummet kan holding vara ett hjälpmedel vilket kan liknas vid ett 

empatiskt lyssnande där någon ur teamet lugnar ner eleven och avdramatiseras dennes sätt att 

uppfatta sin situation utan att för den skull förneka de känslor hon/han har eller de problem 

som uppstått. När eleven berättar sin situation för exempelvis kurator kan eleven uppleva en 

avlastningskänsla eftersom han/hon lägger över en del av sin berättelse på kuratorn som 

således får ”hålla” elevens känslor. Det kan förklara varför det för en del elever räcker att 

uppsöka kurator en enstaka gång; kuratorn avdramatiserar elevens utsaga för att sedan ge 

tillbaka den och eleven blir nöjd.  

I det potentiella rummet kan teamet fungera som övergångsobjekt, vilket Winnicott 

(1993) också behandlar.  De fungerar som övergångsobjekt i bemärkelsen att de genom sin 

vuxna person ger stöd åt eleverna i deras utveckling. Alla elever får inte det stöd eller 

motivation de behöver i hemmet och inte heller samtalar man i alla hem om kroppen och dess 

utveckling. Eftersom man i ungdomen genomgår stora kroppsliga förändringar samt 

upptäckter är det viktigt att det finns någon som kan hjälpa eleven att få svar på frågor som 

kanske inte vågar benämnas. Man behöver i denna ålder samtala om kärlek och kroppen då 

det är här man ofta får sin första kärleksrelation och sexpartner. Många frågor kring kroppen 

väcks och ett övergångsobjekt blir nödvändigt. I dagens samhälle har media stor inverkan på 

alla individer, och då inte minst på ungdomarna. Är man som ungdom osäker på det 

kroppsliga kan bilden av en ”normal” kropp bli förvrängd, och leda till både psykisk och 

fysisk ohälsa, om man inte samtalar om den. Elins utsaga om att många elever är 

självcentrerade när dem talar om små kärleksproblem vilket de kan göra med vänner, visar 

hennes frustration över de bristfälliga resurserna. Hon säger ju vid ett annat tillfälle att hon 

skulle vilja ha utrymme till att samtala om existentiella frågor och allmänna funderingar 



35 
 

vilket ligger utanför dokumentet. Även om man har vänner att samtala med så kan en vuxens, 

eller utomståendes, respons behövas då ens vänner kanske inte förstår allt eller då man skäms 

över att berätta och fråga vissa saker. 

Teamets medlemmar som bidrag till det potentiella rummet har en stor roll att uppfylla 

då de kan ses som modern i relation till barnet; om en kurator exempelvis inte lyckas med sin 

uppgift och tillgodoser eleven med det denne behöver så kan det hämma eleven på så vis att 

denne inte våga ta samtalskontakt igen. Skulle stödverksamheten inte lyckas hjälpa eleven 

med dess svårigheter kan eleven tappa hoppet om att fungera ”normalt” och slutar försöka 

lära sig att exempelvis läsa. 

 

5.3 Att våga prata om det, benämnandet 

Crafoord (2005) belyser hur viktigt det är att den som bär på en själslig problematik får 

möjlighet att benämna sina problem. Detta kan vara en lång process. Det kan finnas ett 

motstånd i att benämna och berätta om problem som existerar, elever kan undvika att berätta 

problem de besitter eller hur de känner sig.  

Vad gäller eleverna på Torngymnasiet så finns det rutiner för hur elever med vissa 

svårigheter skall fångas upp med hjälp av dokumentet Eleven i fokus. De elever som fångas 

upp av djurtest kan inte dölja sina svårigheter utan det är ett uppenbart problem jämfört med 

de elever som har för höga krav på sig själva vilket inte utgör ett uppenbart problem utan kan 

hållas dolt av eleven. Därmed har man konstaterat att vissa beteenden är problematiska och 

det är just dessa som omfattas av Eleven i fokus medan de icke uttryckta problematiska 

beteendet som att ha prestationskrav inte får plats. När en elev uppsöker kuratorn av en icke 

uppenbart problematisk anledning kan det ta tid att benämna det verkliga problemet. Tiden 

som krävs för att ett sådant benämnande skall ske finns inte inom skolväsendet d.v.s. att 

samtala allmänt om vardagen för att låta problemet träda fram för att sedan kunna benämnas, 

vilket Elin också tydligt uttrycker. Men det är just här en vuxens, i detta fall kuratorns, roll är 

viktig då denne skall finnas där för att leda ungdomen till att benämna; sätta ord på känslor 

och problematik. Man kan först efter benämnandet hjälpa eller skicka vidare eleven men det 

finns således inte tid för själva vägen till benämnandet inom skolans resurser. Det är inte 

konstigt att det blir svårt att fånga upp och hjälpa elever med alla olika slags problem när det 

finns en del problem som aldrig benämns.  

Även de problem som uppenbart uppmärksammas, exempelvis dyslexi, behöver 

benämnas för att man skall kunna sätta in åtgärder. Eleven måste erkänna och benämna sina 

svårigheter för att kunna få den hjälp och det stöd denne behöver då man inom exempelvis 
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stödverksamheten själv måste visa stort intresse för att få ta del av hjälp och stöd. För att 

eleven skall kunna visa ett intresse av hjälp måste eleven först vara medveten om, och 

erkänna, sitt problem och även detta kan man då som sagt behöva hjälp av teamet med; att 

benämna det. Det är dock viktigt att personalen ser till att benämnandet sker vid rätt tidpunkt 

och på rätt sätt så att eleven är mottaglig och inte stöter ifrån sig hjälpen. Elever med 

prestationskrav, social problematik eller inlärningssvårigheter har således behov av olika slags 

benämnanden och det kan inte teamet riktigt leva upp till.  De hjälper många elever med 

social problematik och inlärningssvårigheter att benämna deras problem medan dem elever 

vilka har prestationskrav inte i lika stor utsträckning får hjälp med sitt benämnande. 

Prestationskrav är inte en uppenbar problematik på samma sätt som de andra nämnda 

problemen vilka också står klart och tydligt i dokumentet Eleven i fokus, detta gör att 

benämnandet av prestationskrav givetvis försvåras. 

 

5.4 Motsättningar kring visionen 

Teamets vision är en god elevhälsa med eleven i fokus då de har en allmän uppfattning om att 

alla elever på skolan ska må bra. De har genom sitt dokument, Eleven i fokus, nått framgång 

med att fånga upp fler elever i tid dock finns en motsättning i denna vision. Problematiken är 

den motsägelse som finns i visionen eftersom den inte omfattar alla elever utan inriktar sig på 

de elever som har uppenbara problem. Här finns det inte plats att följa upp de elever som inte 

visar ett problematiskt beteende. 

Asplund (1987) beskriver att det finns både abstrakt samt konkret socialitet. Den 

abstrakta socialiteten beskriver en individ som är konform och anpassad efter normer där allt 

flutit ihop, d.v.s. att det inte finns någon tydlig skillnad mellan arbete och privatliv. Den 

konkreta socialiteten däremot är en personlig socialitet där individen reagerar känslomässigt 

samt håller isär privatliv och arbete. Dem olika typer av socialitet går att återfinna i 

gymnasieskolan och tenderar att ha ett samband med om man läser yrkesförberedande eller 

studieförberedande program. Detta genom att man ser olika beteenden på olika program. Ett 

uttalat problematiskt beteende kan vara att en elev uppvisar svårigheter i att skriva 

(exempelvis dyslexi) eller beter sig aggressivt och våldsamt (som kan vara tecken på social 

problematik). Om en elev avviker på detta sätt blir det för personalen oundvikligt att vidtaga 

åtgärder, eftersom det ingår i deras vision att få så många elever som möjligt med slutbetyg i 

hand. Elever med höga prestationskrav avviker dock inte på ett uppenbart sätt utan de ses bara 

som individer vilka följer samhällsnormen och verkar må bra då de orkar, och kan, prestera. 

När man pratar om dessa elever är det lätt att bli resultatinriktad och glömma bort eleven 
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bakom prestationerna, d.v.s. den konkreta socialiteten; det personliga, utan eleven faller inom 

den abstrakt socialiteten; den konforma eleven vilken inte ryms i dokumentationen. Detta är 

något som vi kan se bland SP-eleverna då Elin berättar att de ofta är just duktiga flickor. 

Vilket kan tyda på hur elever från olika program också tenderar att ha olika problem och få en 

förståelse kring dessa problem. De är duktiga elever, deras problem syns inte på samma sätt 

som hos BF-eleverna. De är inte responsiva i det avseendet att dem inte uppvisar, eller 

uttrycker, att de har problem (det är väl inget problem att vara duktig?) istället har de anpassat 

sig till en för abstrakt socialitet. De har lärt sig att flit och prestation är vägen till bekräftelse 

och framgång vilket leder till att de drabbas av emotionell utmattning. De drabbas av brist på 

”meningsvariation” när de upplever studierna som upprepade krav men inte som lustfyllda 

och spännande. Detta är något som är svårt att förebygga när problemen inte synliggörs eller 

är uppenbara. I dokumentet finns bl. a. djurtestet till för att fånga upp elever i behov av stöd, 

det finns planer om hur man skall motivera elever till studier men där står ingenting om hur 

man skall förhindra prestationskrav och utbrändhet.  

Elevers olika problem tenderar att skilja sig åt beroende på om man går ett 

yrkesförberedande eller studieförberedande program då man kan se olika kulturer på de olika 

programmen. På yrkesförberedande är det mer vanligt och påtagligt att elever har sociala 

problem och lättare att ge uttryck för dessa. Kulturen på studieförberedande lyder att eleverna 

skall vara duktiga (vilket man bl. a. kan tyda genom intagningspoängen) och målet att 

prestera.  BF-eleverna har enligt Elin en social problematik och är en motsats till SP-eleverna 

som har en mer psykisk sådan. BF-eleverna är inte så studiemotiverade och bryr sig inte i lika 

hög utsträckning om att ta rollen av den perfekta duktiga eleven. De blir en slags avvikare i 

sammanhanget då de inte strävar efter att följa samhällsnormen, de kan därmed vara mer 

personliga och ge uttryck för sig själva och sina problem, de odlar således en konkret 

socialitet. De svarar gentemot skolan å ena sidan med social responsivitet; så här vill vi ha det 

och å andra sidan med asocial responslöshet; vi bryr oss inte om hur det bör vara, att man 

skall vara flitig. Eleverna är personliga och ger uttryck för sin identitet genom sin konkreta 

socialitet, men i det moderna samhället och dess krav är det ändå dessa elever som blir dem 

underlägsna och således förlorarna. De elever som går på SP-programmet går in i rollen som 

den flitiga, duktiga eleven som ständigt presterar och följer samhällsnormen. Här finns inte 

plats för det personliga utan man låter ens prestationer köra över de personliga behoven. Den 

duktiga eleven har lärt sig att det är genom flit som man får uppmärksamhet och bekräftelse 

medan BF-eleven har tagit till sig en underlägsenhetskänsla och svarar med asocial 

responslöshet inför flitigheten då de är rädda att de inte kan leva upp till normen. Man låter bli 
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att bry sig då man slipper att riskera ett misslyckande på det sättet medan SP-eleven känner 

allt högre krav och för denne skulle en sådan asocial responslöshet som BF-eleven intar bli ett 

misslyckande. 

Oavsett om man tillhör den duktiga eleven med krav på flit eller om man tillhör den 

personliga eleven med underlägsenhetskänslor så genomgår man en utvecklingskris och är i 

behov av stöd; sådant stöd som inte omfattas av dokumentet Eleven i fokus, således en 

problematik som inte är uppenbar eller benämnd. Här behöver alltså teamet benämna den icke 

uppenbara problematiken och hjälpa även elever med prestationskrav att avdramatisera deras 

känslor med hjälp av holding. 

 

5.5 De sociala banden 

Thomas Scheffs emotionsteori om skam och stolthet kan användas på olika sätt beroende på 

vilket grupp individer, eller vilken enskild individ, man talar om. Vi kan i vår studie se 

tydliga skillnader på vad som kännetecknar exempelvis skam bland eleverna på de olika 

programmen. SP-eleverna förtränger när de inte mår bra, genom att inte ta kontakt med 

kurator eller vara utagerande, för att detta tyder på misslyckanden. Ett misslyckande är för 

dessa elever oerhört skamligt. De förtränger sina känslor som motsätter sig krav från 

yttervärlden för att istället bara prestera då de är rädda för att tappa kontrollen och därmed 

ansiktet. Dessa elever är vana vid uppmärksamhet och beröm vid goda studieresultat vilket 

utsöndrar en känsla av stolthet som driver dem till att prestera. Samtidigt ökar 

prestationsångesten och skamkänslan vid sämre resultat. Elevens goda prestationer blir till 

viss del dennes identitet eftersom man här har förträngt och åsidosatt det personliga, det är 

just prestationerna som ger eleven uppmärksamhet och respons varför denne måste göra allt 

för att prestera. Man bekräftar således elevens resultat och inte eleven som person. Elevens 

prestationer blir på sätt och vis det som upprätthåller och bibehåller de sociala banden till 

exempelvis föräldrarna, det blir väldigt svårt att benämna problematiken med 

prestationsångesten då det tenderar att hota dessa viktiga band. På SP-programmet skapas 

sociala band till lärarna genom växelverkan mellan prestation och beröm medan man på BF-

programmet skapas sociala band genom att öppet samtala med eleven om bl. a. social 

problematik. Det är bland BF-eleverna mer accepterat att samtala om det personliga och 

benämna sociala problem jämfört med SP-eleverna där problem är något som är skamligt.  

De sociala banden i SP-kulturen tillåter inte att problematik tas upp eftersom kulturen är mer 

präglad av en abstrakt socialitet vilket ibland orsakar att det uppstår osynliga krav på 

prestation.  
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BF-eleverna förtränger inte sina känslor i den utsträckning som SP-eleverna utan dem 

ger uttryck genom sin sociala responsivitet där de bl. a. uttrycker att de inte är 

resultatinriktade vilket gör att skamkänslan över att inte prestera kan avta en aning. Här är det 

just deras arrogans mot studieresultat och deras utagerande beteende som kännetecknar dem 

och dessa sätter istället det personliga i fokus, tvärtemot SP-eleverna. På BF kan man tänka 

sig att ett gott studieresultat kan vara skamligt inför vännerna då man kan framstå som en 

”plugghäst”. Dåliga studieresultat kan istället ses som något som stärker de sociala banden 

till sina klasskamrater då det är något de har gemensamt. Det blir en slags stolthetskänsla att 

visa upp dessa resultat inför vännerna om det är en norm inom gruppen att ha medelmåttiga 

resultat, frågan är dock huruvida eleven känner skam eller stolthet i sin ensamhet. BF-

elevernas form för asociala responslöshet; att de säger att det inte bryr sig som vi nämnde 

tidigare går att vända på, genom att benämna deras arrogans mot studieresultat kan man få 

dem att förstå sig själva och således minska deras utagerande beteenden. 

Sociala band finns överallt men de ter sig på olika sätt beroende på vilken grupp eller 

relation man ser till. Mellan två familjemedlemmar kommer det sociala bandet oftast 

naturligt och bibehålls bara genom att man ingår i samma familj medan man med en främling 

måste anstränga sig för att upprätthålla de sociala banden. De sociala bandens utseende 

skiljer sig också mellan de olika programmen då man prioriterar olika saker på dessa. På BF 

uppstår sociala band genom bl. a. det gemensamma utagerande beteendet medan det på SP 

uppkommer genom samma grad av ambitioner. Gemensamt för alla dessa band är att 

samklang är nödvändigt för att de skall leva vidare, man måste få en känsla av ömsesidig 

acceptans och förståelse. Inom exempelvis teamet finns många sociala band och de som sitter 

i närhet till varandra har mer påtagliga sociala band som vi kunde se genom deras samklang i 

form av interna skämt under experimentet. De som inte sitter i anslutning till varandra 

behöver anstränga sig mer för att samklang skall uppnås då de bl. a. inte har en vardaglig 

relation. Överlag måste alla inom teamet anstränga sig för att bevara de sociala banden till 

varandra och för att uppnå en samklang. Denna samklang sätts på prov exempelvis vid ett 

nytt elevfall där man skall komma överrens om bästa lösning för eleven. Det gäller att man 

kompletterar varandra och accepterar varandras olika synsätt ur de olika professionerna för 

att banden inte skall hotas, kommer man inte överrens så mister man samklangen. Om teamet 

tillsammans lyckas hjälpa en elev stärks de sociala banden genom den genomträngande 

stolthetskänslan medan om man misslyckas i den bemärkelsen att man inte ser någon 

förbättring hotas banden genom skamkänslor. 
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6. Slutreflektioner 

Vi anser att dokumentet Eleven i fokus är ett väldigt bra dokument och verkar vara till stor 

hjälp och nytta genom att det förbättrar strukturen i organisationen då det finns uppställda 

rutiner. Våra negativa synpunkter på dokumentet är vilka elevproblem det innefattar och 

utesluter. Således handlar de negativa synpunkterna inte om ett dåligt arbete eller samarbete 

utan om bristfälliga resurser. Om samhällets prioriteringar. När pengarna tryter är det många 

gånger elevhälsan som drabbas värst, man skär ner på skolsköterskor och skolkuratorer, i hela 

landet, vilka redan har få arbetstimmar. Allt som tar länge tid har man inte tid att vänta på, det 

ska gå fort att se en förbättring i dagens stressamhälle.  

På Torngymnasiet arbetar man engagerat med elevhälsan och har goda ambitioner men 

de verkar ändå omedvetna om vilka elever Eleven i fokus och deras arbete innefattar och 

utesluter. Det framkommer för oss tydligt att trots eldsjälar så gör samhällets begränsningar 

det svårt att uppnå en elevhälsa som omfattar alla elever, varje enskild unik individ. Det är 

väldigt många delar i en organisation som denna, och alla dessa pusselbitar måste falla på 

plats för att målet skall nås och bli en helhet. Utan resurser är detta inte möjligt då eleverna är 

så många medan teamet inte har möjlighet att vara tillräckligt många. 

Problematiken med att det ser så olika ut på programmen tycks handla om kulturskillnad 

och skillnad på vad rektorerna respektive lärarna lägger vikt på. En övergripande chef hade 

behövts, för att få en mer jämn fördelning mellan resultatinriktning respektive vikt på det 

sociala, men detta är också en resursfråga. Kultur är dock något vi inte kan komma ifrån och 

någon skillnad mellan program kommer förmodligen alltid att kvarstå men det kan behöva 

betonas. Det kan tyckas vara så att elever med social problematik, som exempelvis missbruk i 

hemmet, är i större behov av samtalsstöd än elever med krav på sig själva. Men för att uppnå 

en god elevhälsa bör man inte jämföra elever utan se till varje enskild elev. Den som har krav 

på sig upplever detta som det mest påtagliga problemet i sin vardag och kan uppleva detta lika 

problematiskt som en elev med missbruk i hemmet upplever sin hemsituation. Det kan också 

vara så att en elev som inte haft en sexuell relation upplever detta lika skamligt som en elev 

med lässvårigheter upplever sin situation i klassrummet. Man behöver uppmärksamma att alla 

elever som behöver stöd inte faller in under alternativen på vilka som fångas upp i 

dokumentet; det finns fler kategorier än vad som uppmärksammas och beskrivs. Återigen, 

mer resurser behövs för att tiden till samtal med, och stöd till, alla som behöver skall finnas. 

Kuratorn Elin sade som vi tidigare nämnt ”[…]jag försöker säga det när jag går ut i klassen 
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det är bara att komma och liksom rådgöra om saker” dock ser vi problematiken med detta 

och att så är det inte i praktiken, återigen resurser. 

Det som visade sig vara det viktigaste, och som alla professioner utmynnade i, för att en 

god elevhälsa skall uppnås var; att eleven blir sedd och hörd; att just eleven hamnar i fokus 

och får sina behov tillgodosedda. Eleven ska sättas i fokus men också själv uppleva att detta 

händer. Utan tillräckliga resurser blir denna målsättning omöjlig att uppnå. 

Vår studie är en generalisering och omfattar inte varje enskild individ på 

Torngymnasiet, den innehåller också många antaganden då vår analys ligger långt ifrån 

materialet. 

Om vi skulle återvända till fältet, Torngymnasiet, hade vi ställt fler direkta frågor 

angående skillnaderna mellan de olika programmen samt eleverna som ingår i dessa. I våra 

intervjuer ställdes inga frågor som direkt berörde skillnaderna mellan programmen utan detta 

var något som växte fram och kom i centrum då vi behandlade vårt material. Vi talar endast 

om SP- respektive BF-programmet vilket gör att de andra programmen hamnar i skuggan, det 

har blivit så då vi fått uppfattningen om att de två berörda programmen ses som motpoler till 

varandra samt endast har fått information om dessa. 

Vi hade också velat få en inblick i de andra rektorernas synsätt och synpunkter på 

elevhälsa. Frågan om rektorernas sätt att arbeta med elevhälsa och Eleven i fokus på deras 

enskilda program kvarstår obesvarad. Vi har fram och tillbaka spekulerat i om det rör sig om 

de olika kulturerna som man kan ana på programmen eller om det handlar om något djupare 

som vi inte haft möjlighet att ta del av. Med de olika kulturerna menar vi att man på SP även 

som rektor kan vara mer resultatinriktad och vill stötta sina elever till bra betyg där det 

sociala hamnar i skuggan medan kulturen på BF är annorlunda i den bemärkelsen att de inte 

är lika resultatinriktade utan sätter just det sociala mer i fokus. Rektorn, Fredrik, vill givetvis 

också se sina elever med slutbetyg i hand men vet att elevens sociala välmående är av stor 

vikt för att prestation skall uppnås utan utbrändhet och skada för eleven. 

Personalen på Torngymnasiet undersöker elevhälsan genom det tidigare nämnda häftet 

Elevhälsobokslutet som skolsköterskorna genomför. Men precis som kuratorerna ifrågasatte, 

gör vi också, nämligen att enkäten fylls i efter sommarlovet då man ofta mår som bäst. Vi är 

också tveksamma till metoden enkät överhuvudtaget då det inte är sällan att man fyller i en 

enkät utan att läsa vad som egentligen undersöks. Att 96 till 98 procent trivs, eller mår, bra på 

skolan är inget man kan lita på baserat på en enkätundersökning enligt vår mening. Vi är 

också kritiska till att eleverna själva inte erbjuds att ta del av häftet. Vi tror att om eleverna 

visste vad enkäterna användes till skulle de svara mer seriöst och engagerat på frågorna än i 
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nuläget då de inte tar del av slutresultatet. Som Kristin sade så får eleven givetvis ta del av 

häftet om denne frågar efter det men om eleverna knappt vet att häftet existerar har de inte en 

chans till efterfrågan. Vi tror att om eleverna var medvetna om att det råder en så god 

elevhälsa enligt häftet så skulle det ha någon slags inverkan. Antingen som sagt mer seriösa 

svar där sämre elevhälsa framkommer eller en stolthet över att faktiskt ha det så bra i skolan. 

 

7. Sammanfattande avslutning 

Vår uppfattning om Torngymnasiet är en positiv bild där elevhälsovården samt 

stödverksamheten (teamet) arbetar engagerat mot en godare elevhälsa. De i personalen som vi 

haft möjlighet att möta har vi sett har en otrolig passion för att uppnå en god elevhälsa. De 

värdesätter alla vikten av det psykosociala då vi ser att dem har större önskningar och mål än 

vad de har möjlighet, och resurser, till att uppnå. Vi ser också att Fredrik är en stor del i 

framgången med elevhälsan med hjälp av sin position som rektor och chef, glöd för elevhälsa, 

pedagogiska egenskaper samt engagemang. Givetvis glömmer vi inte bort resterande individer 

i teamet som alla utgör en viktig del och tillsammans med Fredrik kommer med förbättrade 

idéer samt verkställer dessa. 

Trots ett team med goda ambitioner och ett gott, dock inte alltid jättenära, samarbete 

finns motsättningar i deras vision, så som vi uppfattat utifrån vårt material och Eleven i fokus. 

Ur vår synvinkel fångas vissa typer av problem upp medan andra aldrig uppmärksammas 

vilket innebär att alla elever på Torngymnasiet inte omfattas. Utifrån materialet har vi sett en 

skillnad på vad för problem som förekommer beroende på om det är yrkesförberedande eller 

studieförberedande program, då främst Barn- och fritidsprogrammet respektive 

Samhällsprogrammet. Det som kommit fram är att problemen, social problematik och 

svårigheter med studierna, som tenderar existera på BF omfattas av Eleven i fokus medan de 

problem, psykisk problematik som prestationskrav, vilka råder på SP hamna i skuggan. Om 

man är medveten om detta, eller inte, har vi inte svar på däremot ser vi att resurserna inte 

räcker till för deras vision om att fånga upp alla elever, få alla till att känna sig sedda, hörda 

samt bekräftade. Vi ser således en stark vilja om att lyckas uppnå en god elevhälsa i teamet 

dock har de samhällets resurser att brottas med. Avslutningsvis vill vi poängtera att man inte 

får glömma bort att det som för dig är ett litet problem, kan för en annan individ vara enormt. 
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