
Elevhälsoarbete 
under utveckling

- Ett samordnat grepp



Syfte och mål

Syftet är att reflektera kring huvudmannens roll för ett mer kvalitativt 

och likvärdigt stöd- och elevhälsoarbete.

Målet är att du som deltagare har fått inspiration om hur skolors 

elevhälsoarbete kan utvecklas och stöttas ur ett 

huvudmannaperspektiv.
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Innehåll

• Hur kan skolor utveckla ett mer förebyggande och hälsofrämjande 

arbetssätt? 

• Vad blir viktigt ur ett huvudmannaperspektiv?

• Hur kan huvudman genom strategisk styrning stärka arbetet med stöd-

och elevhälsoarbete? 
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Program

08.30-09.30 Gemensamt kunskapande, Stödmaterial elevhälsa SPSM 

Ett processarbete för en kommunövergripande, systematisk och likvärdig elevhälsa

Gällivare kommun, Eva Martinsson förvaltningschef och Birgitta Hurtig Landström 

verksamhetschef för centrala elevhälsan

Hur utveckla ett mer hälsofrämjande och förebyggande arbete i hela skolan?

Österåkers kommun, Joakim Östling skolchef och Henrik Kempe elevhälsochef

09.30-09.45 Paus

09.45-10.15 Samordning för hälsofrämjande skolutveckling

Pia Skott, docent i pedagogik/utbildningschef rektorsprogrammet, Stockholms universitet

10.15-10.30 Stöd från SPSM
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Ett gemensamt 
kunskapande

Stödmaterial elevhälsa

Erica Sjöberg och Sarah Neuman, rådgivare SPSM
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”Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. 

Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.” 

Skollagen 2 kap. §25
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Förändrat förhållnings- och arbetssätt

• Från individ till kontext

• Från patogent till salutogent

• Från reaktivt till proaktivt elevhälsoarbete

• Från elevhälsan som stödverksamhet till del av kärnverksamhet

• Från individuellt kvalitativt arbete till ett systematiskt kollektivt 

kvalitetsarbete 
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Ett pågående kunskapande

Skolor och 
huvudmän

SPSM

Forskare

• Att höja skolans elevhälsokompetens

- ett processarbete för likvärdig utbildning 
(nätbaserad kurs)

• Det lilla ordet främst 

- ett förebyggande och hälsofrämjande 

arbetssätt i skolan
(handledning med reflektionsunderlag)

• FoU-skrifter
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Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven 
(SOU 2011:11) 

• Elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande potential utnyttjas inte 

• Samverkan mellan lärarna och elevhälsan är otillräcklig 

• Stöd till elever som riskerar att inte nå kunskapskraven – fungerar inte 

tillfredsställande 

• Problematisk elevsyn – elever som bärare av problem 

• Pojkar mer stöd men når mer sällan kunskapskraven 

• Arbetet med stöd och elevhälsa saknar strategisk styrning 

• Resursfördelning och andra incitament styr bort från att utveckla inkluderande 

lärmiljöer 

• Samverkan med aktörer utanför skolan behöver förbättras
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Utveckling av skolans elevhälsoarbete
– olika arenor med fokus på samspelet mellan lärande, utveckling och hälsa

Barn och elever

Pedagogisk 
personal

Elevhälsan

Rektor

Förvaltning

Skol-
chef

• Skolchef Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning

• Förvaltning Strategiskt leda och organisera för elevers rätt stöd

• Rektor Leda och organisera skolans stöd- och elevhälsoarbete

Elevhälsan Främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande

• Pedagogisk personal Tillgängliggöra lärmiljöer och undervisning  

• Barn och elever Göra delaktiga
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Mångfald  /  Effektivitet  /  Nyskapande  /  Attraktivitet

Ett processarbete

för en kommunövergripande,

systematisk och likvärdig elevhälsa

Presentation SPSM



Mångfald  /  Effektivitet  /  Nyskapande  /  Attraktivitet

Var var vi?

• Samverkan för bästa skola

• Gemensamt behov av att utveckla elevhälsoarbetet

– Förebyggande och främjande

– Samsyn

– Tydliggöra och utveckla ansvar, uppdrag, roller och begrepp

– Främja skolnärvaro 

– Samverkan mellan kompetenser 

– Systematiskt kvalitetsarbete



Mångfald  /  Effektivitet  /  Nyskapande  /  Attraktivitet

Vart ska vi?

• Huvudmannen organiserar och ger förutsättningar för ett hållbart, 

långsiktigt och systematiskt elevhälsoarbete som säkerställer en 

god elevhälsa och en ökad likvärdighet mellan skolorna.



Mångfald  /  Effektivitet  /  Nyskapande  /  Attraktivitet

Planering



Mångfald  /  Effektivitet  /  Nyskapande  /  Attraktivitet

Genomförande



Mångfald  /  Effektivitet  /  Nyskapande  /  Attraktivitet

Hur gör vi?



Mångfald  /  Effektivitet  /  Nyskapande  /  Attraktivitet

Var är vi?

• Samtliga skolor (rektorer med EHT) och förvaltningen arbetar veckovis 

med de olika modulerna i processutbildningen.

• En - två ledningsträffar kopplade till varje modul, planerade av särskild 

grupp samt SPSM.

• Två gemensamma träffar genomförda.

• Återkoppling: Gemensam reflektion bidrar

• Förvaltningen önskar senare stoppdatum för inlämningsuppgifter



Mångfald  /  Effektivitet  /  Nyskapande  /  Attraktivitet

Kontaktuppgifter

Eva Martinsson, förvaltningschef BoU

Eva.martinsson@gallivare.se

Birgitta Hurtig Landström, verksamhetschef Centrala elevhälsan

Birgitta.hurtiglandstrom@gallivare.se

Åsa Holmström, verksamhetsutvecklare BoU

Asa.holmstrom@gallivare.se

mailto:Eva.martinsson@gallivare.se
mailto:Birgitta.hurtiglandstrom@gallivare.se
mailto:Asa.holmstrom@gallivare.se


Hur utveckla ett mer 
hälsofrämjande och 

förebyggande arbete 
i hela skolan?

Luta dig 
tillbaka och 

lyssna. 
Presentationen 

skickas via SPSM



Skärgårdskommunen Österåker

– 1 100 öar, 93 mil strandlinje och ett lite härligare sätt att leva



Hur och varför har vi arbetat med SPSM 
stödmaterial och vilka lärdomar tar vi med 
oss?

● Bakgrund
● Gynnsamma förutsättningar fanns som 

grogrund
● Hur och varför har vi arbetat med 

stödmaterialet?
● Vilka lärdomar har vi dragit?
● Finns några resultat som kan påvisas?
● Framgent?



Bakgrund

2018

● Skolinspektionens kritik

● Väldigt “Lokal elevhälsa”

● Avsaknad av: likvärdighet, professioner, centrala 

rutiner, samordning

Uppdrag central elevhälsochef med ny organisation

2019

SPSM stödmaterial, 8 skolor

2020 

Övriga 6 skolor med



Gynnsamma förutsättningar 

● Basgrupper där rektorer skapat en vana 

av kollegiala samtal om kvalitetsarbete, 

dilemman och ledarskap

● Enskilda skolors långsiktighet i 

utvecklingsområden

● “Pilotakultur”

● Utveckling med utgångspunkt från kritik 

av granskande myndighet



4 Tematräffar under 2 
terminer

Ett erbjudande till 
rektorer.

Arbeta i sina EHT-team
Tid för utveckling mellan träffarna
Lagom läxa
Boka datum tidigt

Presenterade på rektorsmöte 

Rådgivare SPSM

Start Augusti 2019

3 anmälde intresse.

Vi kör ändå

Presenterade materialet för rektorer

8 Skolor med elevhälsoteam

2 möten /termin 

3 timmar/tillfälle



• Vilka är vi i rummet?

• Syfte och mål? 

• Det är inte helt enkelt

• Kort presentation av hur 

skolan har organiserat 

elevhälsan.

• Team arbete inkl fika: 

Pyramiden

• Tusen kronorsloppet-Film

Tematräff 1



• Syfte och mål?

• Kort presentation av hur 

skolan arbetar med det 

kompensatoriska uppdraget

• Samtalskultur

• Spelet: teamarbete

Tematräff 2



• Syfte och mål?

• Elevens röst?

• Vårdnadshavare?

• Rummet: utveckla skolans 

strukturer

Tematräff 3 



• Syfte och mål

• Zoom och Padlet

• Check in “ett ting”

• En ledstång eller struktur?

• Hjärtat: Systematisera 

skolans elevhälsoarbete

Tematräff 4



Lärdomar på förvaltningsnivå 

● Klokt att använda/haka på välfungerande strukturer som 

redan finns inom organisationen

● Arbetssättet “Pilota” kräver centralt stöd/mycket 

kommunikation under arbetet men skapar tydlig kraft inifrån

● Vikten av metodstyrning i utvecklingsarbete

● Nätverk (konsekvenser från avsaknad av och avsaknad av 

nätverkets sammanhang)

● Kvalitetsarbetet behöver riktas åt både det lokala och det 

centrala arbetet, men säkerställ först att kvalitetsarbetet 

tillräckligt har riktats med ditt eget arbete innan du tittar åt 

annat håll.



Erfarenheter

• Enkelt material som går att återanvända

• En kurator i flera team – ser olika saker på sina olika skolor

• Styrka att blanda team - Slipper gå över ån...

• Processtöd – Provtänka med SPSM

• Fritidshemmet?

• Plan fram för att ses 1 gång /termin för uthållig utveckling.



Förvaltningen systematiska kvalitetsarbete, “Vad 
behöver vara lika för att allting annat ska få vara 
olika?” och “Det är viktigt för mig att det går bra 

för dig.”



Skolenkäten 2019-2021



Och vad händer nu?

Utvecklingsdialog utifrån våra gemensamma rutiner 

och frågeställningen “hur får vi till ett synkroniserat 

elevhälsoarbete lokalt och centralt?”

Hur kan vi tänka runt fritidshem och elevhälsa?



Frågor?
Du får 

presentationen 
via SPSM





Paus

Vi startar igen kl. 09.45
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Samordning för hälsofrämjande 
skolutveckling

Pia Skott

pia.skott@edu.su.se

2021-10-28





Del 1: Fokus på arbetet inom skolor



Skollagens kapitel 3

• ”3 § Alla barn och elever ska ges den ledning och 
stimulans som de behöver i sitt lärande och sin 
personliga utveckling för att de utifrån sina egna 
förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som 
möjligt enligt utbildningens mål…”



Medicinska
Psykologiska

&
psykosociala

Special-
pedagogiska

Pedagogisk
kärna

Elevhälsoarbetet börjar i klassrummet

…och bygger på ”a whole school approach” där alla professioner samverkar,
inom ramen för skol-, huvudmanna- och samhällskontext



Symboler för att illustrera resultaten

• Positioner i elevhälsoteamet • Lärarpositioner

Etablerade eller 
inte etablerade 
relationer

Special-
pedagog

”Vanliga”
lärare



Nivå 1:

Nivå 2:

Nivå 3:

Nollnivå: X



Rektors kunskapsbas och ledarskap

Arbetslagens utveckling 
(lärare och övrig personal)

Elevhälsoteamets 
utveckling

Diamanten – ett synkroniserat elevhälsoarbete 



Rektors kunskapsbas och ledarskap

Arbetslagens utveckling 
(lärare och övrig personal)

Elevhälsoteamets 
utveckling



Rektors kunskapsbas och ledarskap

Arbetslagens utveckling 
(lärare och övrig personal)

Elevhälsoteamets 
utveckling





Del 2: Huvudmannens roll i elevhälsoarbetet

- Zoomar ut, men behåller 
fokuset på hela uppdraget,  
alla professioner och 
SAMORDNING 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kikare


• Förstå vad elevhälsoarbete inrymmer: A whole school approach - alla skolans 
mål, med hjälp av alla professioner. Se skolor som platser för lärande och 
utveckling, inte enbart prestation/resultat. 

• Samordna alla processer. Se skillnaden mellan styrkedjor och ”the complexity of
local curiculum making”. Vikten av att kunna zooma in och ut och se hur allt 
hänger ihop. Distribuera ledarskap till många.

Vad kan huvudmannen göra för elevhälsoarbetet? 
Några utgångspunkter

Exempel på områden väsentliga för att få hela maskineriet att fungera: 
- Gemensamma utgångspunkter, samordning, kvalitetsarbete, bemanning, finansiering 

mm…
- Våga ta ansvar för det tvärsektoriella!



Resultat/prestation eller lärande…?

I sin forskning presenterar Göran Nygren tre huvudresultat:
1) För de flesta eleverna handlade skolan om att ständigt prestera, bedömas och 
betygsättas – inte om lärande eller att få kunskaper.



Styrkedja Local curriculum making



• Kvalitetsutvecklare/utredare

• Avdelningschef

• Rektor

• Skolkurator

• Barn- och elevhälsochef

• Verksamhetschef

• Specialpedagog

• Studie- och yrkesvägledare

• Övergripande socionom

• Utvecklingsledare

• Avdelningschef strategisk planering

• M fl

Från deltagarförteckningen



ELEVHÄLSO-
TEAM

LÄRAR-
KOLLEGIUM

Elevgrupp

Övrig
personal

Lokalsamhälle Föräldragrupp

Huvudman

Geografisk placering

Kommun Andra sektorer

Skola



Exempel 1:

• 4 fallskolor

- Alla 4 var utvalda som framgångsrika i 
sitt utvecklingsarbete

- Men 2 föll på grund av förändringar på 
huvudmannanivå

Kapitel 14:
Samverkan för hälsofrämjande skolutveckling



Exempel 2: 
Ett samlat elevhälsoarbete– (Gävle)



Design för hälsofrämjande skolutveckling

• Tema för chefsträffarna kommer att vara: 

”Samsyn och samverkan - hur når vi kraftigt förbättrade resultat med 
stöd av elevhälsan? 

- Det innebär att alla grupper mixas med representanter från 
elevhälsan (lokalt-centralt) och rektorer/bitr rektorer från alla 
skolformer. 

• Modell för Utvecklings-EHT



Från ”Gemensam modell…”: Forskning visar att det finns faktorer som är 
nödvändiga för att verksamheterna ska lyckas med uppdraget att arbeta 
hälsofrämjande och förebyggande:

• Både huvudman och skolledning skapar förutsättningar i organisation och 
resursfördelning för en gemensam hälsofrämjande kultur

• Skolledares tydliga ledarskap och drivande av elevhälsoarbetet

• Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet ses som förskolan/skolans 
gemensamma uppdrag och det är en del av kärnverksamheten

• Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet ingår i det systematiska 
kvalitetsarbetet för att bli hållbart över tid 

• Det finns samverkan mellan elevhälso- och pedagogisk personal

• Arbetet utgår ifrån den lokala kontexten och behoven

• Elevernas upplevelser och synpunkter tas tillvara och de ges möjlighet till 
inflytande och medverkan redan i planeringsstadiet för insatser



Svagheter
• Struktur (organisation, olika chefer, placering, ostrukturerade möten, 

delade tjänster, systematik)

• Kompetens/team (personbundet, otydlighet, otålighet, tillit till 
kompetenser, otillgänglighet, parallellprocesser) 

• Pedagoger och andra funktioner (barnskötare, elevassistenter m fl) + 
vårdnadshavare

• Kollegialt lärande, tidsbrist, uppföljning och utvärdering, eht i analyser

• Samarbete BVC, Soc, BUP, helhetssamordning

• Kontinuitet

• Övrigt: fritt skolval, sekretess, språk, olikhet



Hot

• Administrativa system/sekretess, dokumentation, 
ekonomi/resurser/förutsägbarhet, gemensam plattform, central/lokal

• Bristande kontinuitet, uppdelat chefsansvar, rekrytering, kompetens, öar i 
stället för team, personalbrist

• Att lärarna inte är med på tåget, att det inte når in i klassrummet

• Okunnighet, oenighet, minskad kompetensutveckling, risk att det blir 
parallellprocess till annat utvecklingsarbete, att man inte vågar pröva nya 
arbetssätt, ökad arbetsbelastning

• Fria skolvalet, omvärldsfaktorer i samhället, inflyttningar, Covid 19 mm

• Att arbetet faller tillbaka – till åtgärdande mm

• Att swoten fastnar



Exempel 3:
Kommun-
gemensamt 
arbete med 
ändrade 
läroplaner 
och 
kursplaner 



Exempel 4: 
Kommunalt utvecklingsarbete –
bedömarkompetens (Täby)

Kapitel 13: Hållbart lärande 
genom hälsofrämjande 
bedömningspraktiker



Vad kan huvudmannen göra? 



Stödmaterial elevhälsa

• Nätbaserad kurs

• Handledning med reflektionsunderlag

• Samverkan med forskare

www.spsm.se/elevhalsa

Stödmaterial 

elevhälsa

Webbinarium 2021-10-28
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Att höja skolans elevhälsokompetens 
– ett processarbete för likvärdig utbildning

Nätbaserad kurs

• en struktur för utveckling av ett förebyggande och hälsofrämjande 

arbetssätt i hela skolan

• utveckling av elevhälsan som team

• stöd i att organisera och utveckla skolans elevhälsoarbete

Samordning för ett hållbart elevhälsoarbete

• i samverkan med huvudman

• rigga kompetensutveckling på olika arenor

Nätbaserad kurs (spsm.se)

Stödmaterial 

elevhälsa

Stödmaterial 

elevhälsa
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Handledning med reflektionsunderlag Stödmaterial 

elevhälsa

• Viktiga faktorer för ett mer förebyggande och 

hälsofrämjande arbetssätt

• Struktur för analys och ett gemensamt lärande 

som stöd för verksamhetsutveckling

• Filmer

Webbsida: Handledning med reflektionsunderlag

Systematisera skolans 
elevhälsoarbete

15

Hjärtat

Utveckla skolans 
strukturer

14

Rummet

Utforska fler perspektiv i skolans
samtalskultur

13

Spelet

Synliggör skolans 
elevhälsoarbete

12

Pyramiden
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Samverkan med forskare

• Elevhälsoarbete under utveckling –

en antologi (2018)

• Samordning för ett hållbart 

elevhälsoarbete (2020)

• Filmer

Webbsida: Samverkan med forskare

Stödmaterial 

elevhälsa
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Samverkan och stöd 

Länsvisa samverkanskontor

Sök Specialpedagogiskt stöd

www.spsm.se
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Kontaktuppgifter

Gällivare kommun 

eva.martinsson@gallivare.se

birgitta.hurtig.landstrom@gallivare.se

Österåkers kommun

joakim.ostling@osteraker.se

henrik.kempe@osteraker.se

Stockholms universitet

pia.skott@edu.su.se

SPSM

sarah.neuman@spsm.se

erica.sjoberg@spsm.se
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