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Sammanfattning  

 

Syftet med uppsatsen var att bidra med kunskap kring hur elevhälsan upplever, och förhåller 

sig till, den stora frihetsgraden när det gäller att kvalitetssäkra och ständigt förbättra hur de 

omsätter dagens styrning via värdegrund till handling. Den teoretiska referensramen har 

främst fokuserat på teorier inom kvalitets- och förbättringsområdet samt skolutveckling, 

tvärprofessionella team, värderingsbaserat ledarskap och styrning och är baserat på sju olika 

teman: värdegrund, utveckla ett engagerat ledarskap, arbeta med processer, skapa 

förutsättningar för allas delaktighet, basera beslut på fakta, sätt kunden i centrum, styrning 

och säkring samt utveckling och förbättring. I teoriavsnittet presenteras även exempel på 

styrdokument för att ge läsaren en förståelse för vilka ramar elevhälsan har att förhålla sig till. 

Uppsatsen har i stort strävat efter att följa den kvalitativa forskningsprocessen utifrån 

kvalitativa fallstudier och Mixed Methods Designs. Som datainsamlingsmetod valdes 

gruppenkäter och fokusgruppsintervjuer och tre elevhälsoteam med sammanlagt elva 

medlemmar har deltagit.  Metoddesignen bygger vidare från den teoretiska referensramen och 

är indelad på samma sätt med de sju olika teman. Hantering av data och analys har även utgått 

från de sju teman och analysen har följt fyra steg som slutligen redovisar en övergripande 

tolkning av de sammanlagda svaren i enkäten och från fokusgruppsintervjuerna.  

Författarens slutsats är att olika värdegrund- och- synsätt- värderingssystem som de tre 

elevhälsoteamens medlemmar uppvisar gör att värdegrunden omsätts på olika sätt i praktiken 

i de olika skolorna.  

 

Abstract  

 

The aim of the paper was to contribute knowledge about how student health perceives and 

relates to the high degree of freedom in quality assurance and continually improving the way 

in which they translate current governance through value to action. The theoretical frame of 

reference has focused on theories of quality and improvement, as well as school development, 

cross-professional teams and value-based leadership and governance, and are divided into 

seven different themes: value basis, develop a committed leadership, work with processes, 

create the conditions for everyone's participation, basing decisions on facts, put the customer 

at the center, control and hedging as well as development and improvement. The theoria 

section also presents examples of control documents to give the reader an understanding of 

the framework for student health. The essay has largely sought to follow the qualitative 

research process based on qualitative case studies and Mixed Methods Designs. As the data 

collection method, group kits and focus group interviews and three student health teams with 

a total of eleven members were selected. The method design is based on the theoretical 

reference frame and is divided in the same way with the seven different themes. 

Data and analysis management has also been based on the seven areas, and the analysis has 

followed four steps presents an overall interpretation of the aggregate answers in the survey 

and from the focus group interviews. The author's conclusion is that different value-based 

assessment systems that the three student-health members show makes the value base in 

various ways implemented in practice. 
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1. Inledning 

 

I inledningen presenteras studiens bakgrund och en beskrivning av vad som motiverar den 

genomförda studien samt problemformulering. Avslutningsvis presenteras studiens syfte, 

forskningsfrågor och definitioner av begrepp.  
  

 
I skollagen (SFS 2010:800) som började tillämpas 1 juli 2011 började den särskilda elevvården 

och de specialpedagogiska insatserna verka under ett nytt begrepp; samlad elevhälsa. I 

skollagen (ibid) är elevhälsa en lagstadgad verksamhet där elevhälsan har stora frihetsgrader i 

hur uppdraget ska genomföras utifrån styrdokumenten. Litteraturgenomgången i denna studie 

visar att styrdokumenten och tidigare forskning (Almgren, 2016; Hansson & Simonsson, 

Einarsson, 2011) till stor del handlar om värdegrundsfrågor och förhållningssätt i relation till 

förebyggande, hälsofrämjande eller samverkan. 

 

Begreppet elevhälsa som ett nytt verksamhetsbegrepp istället för elevvård föreslogs i samband 

med en statlig utredning 2000 (Guvå, 2010; SOU, 2000:19) som hade till uppgift att kartlägga 

elevvårdens och skolhälsovårdens verksamhet och funktion i den svenska skolan men även att 

överväga lämpliga åtgärder i syfte att höja verksamhetens kvalitet och effektivitet. Enligt 

Einarsson (2011) var de olika kompetenser som föreslogs bli representerade inte nya i skolans 

värld utan skolläkare, skolsköterskor, psykologer och kuratorer hade varit verksamma i skolan 

sedan en lång tid tillbaka. I utredningen beskrevs skolans befintliga elevvård och 

skolhälsovård som två parallella spår som skulle integreras i en verksamhet (elevhälsa) och 

som främst skulle vara förebyggande och hälsofrämjande i syfte att stödja elevernas 

utveckling mot utbildningens mål. Verksamheten skulle ha tillgång till personal med sådan 

kompetens att elevernas behov kunde tillgodoses och omfatta medicinska, psykologiska, 

psykosociala och specialpedagogiska insatser. Det handlade inte bara om en förändrad 

benämning på befintliga verksamheter som skulle slås ihop utan om en förändrad inriktning 

från vård (elevvård, skolhälsovård) till hälsa och ett hälsofrämjande friskperspektiv. Detta 

hälsofrämjande friskperspektiv innebar elevfokus och ett nytt sätt att tänka kring lärande som 

en mer sammansatt process där begreppet elevhälsa innefattar såväl skolans lärmiljö som 

individens psykiska och fysiska hälsa. Skolmiljön ansågs och anses avgörande för hur barn 

och ungdomar mår fysiskt och psykiskt och i sin tur som viktiga pedagogiska förutsättningar 

för elevens lärande. Lärande och hälsa beskrevs ”gå hand i hand” och påverkas av samma 

generella faktorer samtidigt som de påverkar och påverkas av varandra (ibid). 

 

I uppdraget (SFS 2010:800) ingår också att verka för likvärdighet när det gäller elevers rätt till 

stöd, oavsett i vilken skola de går i men trots skollagen kan ändå elevhälsans arbete variera 

beroende på vilken kontext som råder, på vilken skola och vilka som deltar. Elevhälsan har 

idag stora frihetsgrader för hur uppdraget i praktiken skall genomföras och struktureras utifrån 

en målbild formulerad i termer av en värdegrund och i skollagen (2010:800, s.776-777) står 

det ”Förtydligandet av vilka olika delar som ingår i elevhälsa inskränker inte kommunernas 

och andra huvudmäns möjlighet att organisera sin elevhälsa efter lokala behov och 

förutsättningar” vilket ger ett elevhälsoarbete för eleverna och föräldrar som kan variera 

mellan olika skolor och kommuner där åtgärder och effekten för den enskilda eleven kan 

skilja sig åt beroende på vilken skola och tidpunkt.  
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Uppsatsen vill koppla systematiskt förbättringsarbete inom elevhälsan till styrdokumenten, 

aktuell forskning m.m. och studien syftar till att se behov och värde i hur man på olika sätt 

bedriver ett systematiskt förbättringsarbete inom elevhälsan när det gäller för dem som är 

elevhälsans ”kunder” dvs. de som organisationen vill skapa värde för (Bergman & Klefsjö, 

2012). Uppsatsen vill se behov och värde i hur man på olika sätt bedriver ett systematiskt 

förbättringsarbete inom elevhälsan utifrån de så kallade hörnstenarna (ibid).  

Uppsatsen vill även undersöka om elevhälsan upplever att det finns ett ”spänningsfält” mellan 

dimensionerna värdegrund kontra styrning och säkring samt utveckling och förbättring. Det är 

speciellt intressant i ett tvärfunktionellt team bestående av professioner som bedriver sin 

verksamhet inom ramen för flera skilda regelverk såsom t.ex. skollagstiftningen, hälso- och 

sjukvårdslagstiftningen (Mål och riktlinjer för den samlade elevhälsan i Göteborgs Stad, 

2010) och hur dessa professioners olika yrkeskulturer påverkar det systematiska 

förbättringsarbetet eftersom elevhälsans arbete bygger på samarbete mellan flera funktioner. 

Enligt Einarsson (2011) finns det i Sverige en längre tradition av samarbete mellan skolans 

elevvård och skolhälsovården men samverkan i mångprofessionella team inom ”elevhälsa” är 

en relativt ny företeelse och forskningen kring hur samverkan sker inom elevhälsoteam är 

relativt sparsam och de mesta av studierna pekar på att problem och svårigheter som upplevs i 

skolsituationen främst förklaras utifrån individcentrerade förklaringsmodeller där eleven är 

bärare och ägare av problemet.  

 

Yukl (2012) menar att för att få framgångsrikt införande vid förändringar så krävs det normalt 

förändringar även i organisationsstrukturen så att det stämmer överens med strategin. Om 

elevhälsan upplever ett ”spänningsfält” idag, skulle man då kunna härleda det från själva 

införandet och övergången från elevvård till elevhälsa?  

 

I Skolinspektionens kvalitetsgranskning Elevhälsa – elevers behov och skolans insatser 

(2015) framkommer det att skolornas förebyggande och hälsofrämjande arbete mycket sällan  

omfattas av en tydlig strategi och ett systematiskt utvecklingsarbete som inbegriper det 

cykliska förloppet uppföljning - analys - planering – genomförande samt att rektors 

förutsättningar för att inom skolans verksamhet kunna organisera och bedriva ett gott 

elevhälsoarbete därmed är begränsade och frågan som ställs i granskningen är; Har elevhälsan 

kompetens och arbetssätt för samt vidtar insatser i det hälsofrämjande, förebyggande och 

åtgärdande arbetet som motsvarar behoven hos eleverna på skolan? 

 

Skolinspektionens kvalitetsgranskning (ibid) visar att elevhälsans förebyggande arbete inte 

fungerar på många skolor och att många elever mår psykiskt dåligt.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att bidra med kunskap kring hur elevhälsan upplever, och 

förhåller sig till, den stora frihetsgraden när det gäller att kvalitetssäkra och ständigt förbättra 

hur de omsätter dagens styrning via värdegrund till handling samt att bidra med kunskap kring 

hur tvärfunktionella elevhälsoteam arbetar med styrning och säkring samt utveckling och 

förbättring av kvalitet i relation till sitt värdegrundsbaserade uppdrag. 

 

Forskningsfrågor: 
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 Hur ser elevhälsoteamens professioner på vad som är kvalitet i teamens verksamhet och 

uppdrag? 
 Hur arbetar elevhälsoteam med styrning och säkring samt utveckling och förbättring 

av kvalitet i relation till sitt värdegrundsbaserade uppdrag? 
 Vilka förutsättningar finns respektive saknas/önskas för att bedriva styrning, säkring 

samt utveckling och förbättring av kvalitet inom elevhälsan? 
 

Syftet kan preciseras i följande frågeställning: 

 

Hur ser de tvärfunktionella elevhälsoteamen på vad kvalitets- och systematiskt 

förbättringsarbete inom elevhälsan är och vilka förutsättningar som finns för att bedriva ett 

systematiskt förbättringsarbete inom elevhälsan där man omsätter värdegrunden till handling?  

Definitioner av begrepp 

 Synsätt/värdegrund/värderingssystem ses som likvärdiga begrepp i denna uppsats. 
 Båda begreppen elevhälsa eller elevhälsan används för samma fenomen. 
 Kvalitet och systematiskt förbättringsarbete är en övergripande definition men 

även begreppet offensiv kvalitetsutveckling och förbättringskunskap används. 

Ibland används även begreppet ”kvalitet” som ska ses som synonymt med dessa 

begrepp. 
 Elevhälsa kan förkortas EHT eller eht. Båda förkortningarna förekommer i 

uppsatsen. 
 Specialpedagogiska skolmyndigheten kan förkortas SPSM eller spsm. Båda 

förkortningarna förekommer i uppsatsen. 
 PMO eller pmo är ett sekretessbaserat digitalt ärendesystem för elevhälsan. 
 VLB står för values-based leadership 

2. Teoretisk referensram 

Teoriavsnittet inleds med en genomgång av hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling samt 

styrning, säkring och utveckling och förbättring för att ge en bred bild av kvalitets- och 

systematiskt förbättringsarbete. Det följs av ett avsnitt om styrdokument avseende elevhälsans 

myndighetsuppdrag och därefter följer ett kort avsnitt om tvärfunktionella team dess 

samverkan samt utmaningar och möjligheter. I resterande delar ligger fokus på teorier, 

forskning och granskningar om kvalitets- och systematiskt förbättringsarbete i ett 

skolperspektiv där stort utrymme ges till en kvalitetsrapport från skolinspektionen 2015 

angående elevhälsan. Slutligen finns ett avsnitt om värderingsbaserat ledarskap och 

värdegrund.  

 

2.1 Kvalitets- och systematiskt förbättringsarbete  

Systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete definieras i denna uppsats som ”... 

verksamhetsutveckling har i princip samma innebörd som totalkvalitet, dvs. ett systematiskt 

kvalitets- och förbättringsarbete som omfattar allt och alla i verksamheten” (Sörqvist, 2015, s. 

25) och detta övergripande systematiska kvalitets- och förbättringsarbete ”kan beskrivas med 

två generella huvudaktiviteter som är motpoler och därigenom utgör viktiga komplement till 
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varandra. Dessa kan benämnas styrning och säkring samt utveckling och förbättring” (ibid, s. 

27).  

 

Bergman och Klefsjö (2012) menar att offensiv kvalitetsutveckling handlar om att aktivt 

förebygga, förändra och förbättra och inte kontrollera eller reparera och begreppet ska ses 

som en helhet, där värderingar, arbetssätt och olika metoder och verktyg samverkar för att nå 

upp till en högre kundtillfredsställelse men kan även ses som ett ledningssystem där fokus 

ligger på värderingar för kundfokus, ständiga förbättringar och delaktighet. Kostnader för 

kvalitetsbrister kan vara ganska stora, mellan 10 % - 30 % av omsättningen (ibid, s. 46). 

2.1.1 Offensiv kvalitetsutveckling och förbättringskunskap 

Bergman och Klefsjö menar att: ”Offensiv kvalitetsutveckling innebär ett ständigt 

förbättrings- och utvecklingsarbete” (2012, s. 11) där fokus ligger på en helhet - och 

systemsyn och viktiga beståndsdelar är kultur och ledarskap samt medarbetarnas engagemang. 

Det handlar om att utveckla produkter, tjänster och processer för att öka 

kundtillfredsställelsen så mycket som möjligt; ” en produkts kvalitet är dess förmåga att 

tillfredsställa och helst överträffa kundernas behov och förväntan” (ibid, s. 17) och förbättrad 

kvalitet påverkar organisationens lönsamhet och framgång på flera sätt; nöjdare kunder, lägre 

personalomsättning och sjukfrånvaro, bättre position på marknaden, kortare ledtider, högre 

produktivitet m.m. (ibid).   

 

2.1.2 Hörnstenar i offensiv kvalitetsutveckling 

Bergman och Klefsjös (2012) så kallade ”Hörnstensmodell” (Svensson, 2004) baseras på 

grundbegreppet TQM, Total Quality Management där Bergman och Klefsjö har försökt att 

översätta och anpassa begreppet med en kultur där värderingar i förbättringsarbetet har sin 

grund i de fem hörnstenarna: sätta kunden i centrum, basera beslut på fakta, arbeta med 

processer, arbeta med ständiga förbättringar, skapa förutsättningar för allas delaktighet. I botten 

av modellen (ses i Figur1) finns engagerat ledarskap. Hörnstenarna ska sedan stödjas av 

lämpliga arbetssätt och konkreta verktyg till en samverkande helhet enligt Bergman och 

Klefsjö (2012, s. 38 - 40): 

 

 
 

Fig. 1, Hörnstensmodellen är en visualisering av Offensiv Kvalitetsutveckling som tagits fram av 

två svenska forskare och doktorer inom kvalitetsteknik, Bo Bergman och Bengt Klefsjö (2017-04-

20, ttp://www.cpsab.se/Blogg/Inlägg/3/Hörnstensmodellen) 

TQM som utvecklades ur en fyrastegsmodell kan ses som en ständig process men det finns 

inte en enstaka definition och andra studier som Svensson (2004) har presenterat har liknande 

uppsättningar med principer eller värderingar som är centrala inom offensiv 

kvalitetsutveckling och där begreppet TQM kan likställas med ungefär samma idé men med 
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ett annat namn. Hellsten och Klefsjös (2000) syn på TQM är att det är ett ledningssystem som 

består av tre komponenter: kärnvärderingar, tekniker och verktyg.  

2.1.3. Sätt kunden i centrum 

När det gäller kundbegrepp menar Bergman och Klefsjö (2012) att det inom vissa 

verksamheter upplevs som ovant och svårt att ta till sig begreppet eftersom kund kan relateras 

till ekonomiska termer, speciellt inom offentlig förvaltning där den som betalar för tjänsten 

kan vara någon annan än den som tjänsten ska skapa värde för t.ex. vård och skola. När det 

gäller offentlig förvaltning är kundbegrepp ofta svårare och mer komplext; Vem är 

exempelvis kund till utbildningen i en skola? (ibid, s. 28) och Bergman och Klefsjö menar att 

det i det här fallet kan vara eleven, kommunen, elevens framtida arbetsgivare, elevens 

föräldrar eller samhället i stort (ibid). I många fall ska tjänsten skapa värde för flera olika 

grupper av människor och flera olika kundkategorier men i vissa situationer sammanfaller inte 

alltid de olika gruppernas behov och förväntan och i dessa situationer är det viktigt att 

diskutera eventuella konflikter gällande kundönskemål i den egna organisationen och göra 

medvetna prioriteringar. Att ta fram en gemensam bild av organisationens kunder kan vara 

enkelt men också mycket komplicerat bara genom att svara på frågan Vilka är våra kunder 

och vilka vill vi skapa värde för (ibid, s. 29, Svensson, 2004) 

 

Offensiv kvalitetsutveckling fungerar inte om det finns brister i ledning, kultur, kunskap, 

helhet och uthållighet enligt Bergman och Klefsjö (2012) och de menar att det ”framförallt 

handlar om att ha en genomgripande och stark företagskultur byggd på värderingar för 

kundfokus, ständiga förbättringar, och delaktighet” (ibid, s. 20) och att arbeta med förbättring 

av kvalitet handlar således om att systematiskt och resurseffektivt: 

 

 Ta reda på vilka kunder till organisationen är 
 Ta reda på deras behov och förväntningar 
 Se till att uppfylla, och helst överträffa, dessa behov och förväntningar” (ibid, s. 30). 

 

Sörqvist (2015) menar som Bergman och Klefsjö (2012) att en stark kundfokusering är 

mycket viktig och att kunderna har en avgörande betydelse för förbättringsarbetet; ”att bli 

bättre på att göra kunderna nöjdare är av central betydelse i förbättringssatsningar” (Sörqvist, 

2015, s. 89). Sörqvist (ibid) menar att det innebär att systematiskt identifiera och analysera 

kundens situation, behov och förväntningar och att de beslut, analyser och lösningar som 

sedan görs är baserade på denna kunskap och förståelse.  

 

Kvalitet definieras som förmågan att uppfylla kundens behov och förväntningar men Sörqvist 

ibid) menar att kundtillfredsställelse är komplext eftersom det handlar om många olika 

aspekter som t.ex. lojalitet, olika former av behov, förväntningar, utfall, konkurrenter m.m. 

Fler och fler organisationer idag arbetar efter att ” bygga långsiktiga och starka relationer” 

(ibid, s. 98) tillsammans med kunden istället för att bedrivas nära kunden och en av de största 

svårigheterna i förbättringsarbetet menar Sörqvist (ibid) är att systematiskt kunna bestämma, 

mäta, och arbeta med något som i grunden är kopplat till subjektiva upplevelser hos kunden.  

2.1.4 Basera beslut på fakta 

För att kunna förbättra en verksamhet behöver man veta var förbättringsmöjligheterna finns 

och den informationen krävs för att kunna styra verksamheten, planera arbetet, påverka 

ledning samt identifiera förbättringsmöjligheter. Informationen kan hämtas på olika sätt; 
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mätningar, utvärderingar, analyser och desto bättre en organisation blir desto mer avancerande 

metoder krävs eftersom många problem eller brister är kroniska, dolda eller accepterade 

(Sörqvist, 2015, Svensson 2004).  

 

Bergman och Klefsjö menar att fakta som hämtas in ska vara väl underbyggd och inte bero på 

slumpen och vid analysen är det som främst krävs kunskaper om variationer som behövs för 

att kunna skilja på orsaker. För att kunna arbeta effektivt med förbättringar måste man även 

kunna strukturera och analysera verbal information som till exempel åsikter, känslor, 

beskrivningar eller händelser (2012). 

2.1.5. Arbeta med processer  

Enligt flera forskare (Svensson, 2004) kan processorientering ha olika innebörd i olika 

organisationer och definieras olika men ha liknande grundmoment. Processer kan betraktas 

som “nätverk, bestående av sammanhängande aktiviteter, som upprepas i tiden, och vars syfte 

är att skapa värde åt någon extern eller intern kund” menar Bergman och Klefsjö (2012, s. 44, 

457, Svensson, 2004). Sörqvist (2015) definierar en process”… som en begränsad mängd av 

samordnade aktiviteter som tillsammans har ett bestämt syfte” (s. 101) och att processer 

kännetecknas av flera egenskaper: processer har en bestämd början och ett bestämt slut, 

processer har kunder och leverantörer, processer är repetitiva, processer beskriver flöden i 

organisationen, processer skapar kundvärde, processer har bestämda syften och mål samt att 

processer har tre roller; kund, producent och leverantör och de tre rollerna är grunden för 

verksamhetens processer (ibid).  

 

Enligt Ljungberg och Larsson (2012) har tre definitioner enligt dem störst betydelse inom en 

organisations processarbete:  

 en process är en samling länkande aktiviteter som transformerar input för att skapa 

output 

 en process är en kedja av aktiviteter som i ett återkommande flöde skapar värde för en 

kund 

 en process är ett repetitivt använt nätverk av i ordning länkade aktiviteter som 

använder information och resurser för att utifrån ett givet behov skapa värde som 

tillfredsställer behovet.  

 

Andra definitioner eller kriterier enligt Ljungberg och Larsson (ibid) kan vara att processer är 

identifierade, att arbetet som utförs stämmer överens med processbeskrivningarna, det är 

tydligt vilka som är kunder, processerna mäts, processägare är utsedda, det finns ett tydligt 

syfte, startpunkt och slutpunkt i processerna och att arbetssätten är standardiserade och består 

av upprepande handlingar och som därför lätt kan mätas, kartläggas och utvecklas. 

 

Sörqvist (2015) menar att verksamhetens enskilda och olika enheter kan bedrivas effektivt 

och under ständig förbättring men när man tittar på hela processen och flöden stämmer det 

inte alltid, det är inte effektivt och välfungerande så som de enskilda delarna är. Det här beror 

till stor del på bristande helhetssyn, dålig samordning och att organisatoriska gränssnitt bryter 

naturliga flöden menar Sörqvist (ibid). Det kan visa sig som att samordning brister, 

förståelsen för av varandra är bristande och olika enskilda enheter kan försöka att förbättra 

men missar helheten.  

 

Sörqvist (ibid) menar att det finns många skäl till att arbeta med processer idag eftersom de 

flesta verksamheter skulle kunna göra stora förbättringar just i gränssnitten mellan olika 
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enheter, avdelningar och funktioner. Fördelar med att arbeta med processer skulle kunna ge en 

bra helhetsbild, förbättrat kundfokus och själva processarbetet ger en bra grund för 

förbättringar samt skapar behov av ett gott ledarskap där förändringsstabiliteten ökar samt att 

möjligheten att förenkla en komplex organisation ökar. 

 

”Processynsättet betonar bland annat vikten av helhetssyn” (Ljungberg och Larsson, 2012, 

s.80) och tar även upp att ”identifiering av indirekta krav gör det möjligt att agera mer 

proaktivt.” vilket är ”viktigt i en tjänsteproduktion då en tjänst aldrig kan kontrolleras i förväg 

eftersom den inte existerar förrän den är producerad och konsumerad. Ur ett kundperspektiv 

är då allt redan för sent” (ibid, s. 232).  

 

Processerna har avgörande betydelse för verksamhetens framgång och för att styra sin 

verksamhet måste man kunna styra verksamhetens processer menar Ljungberg och Larsson 

(ibid) som poängterar att ett helhetsperspektiv måste till för att processer ska börja fungera 

effektivt. För att få helhetsperspektivet krävs också förändringar i system, strukturer, 

företagskultur, värderingar och attityder; ”en process är ofta en del i ett komplicerat nät av 

flera processer ” (ibid, s. 20) och det är processerna i verksamheten som skapar värde för 

kunderna och realiserar verksamhetsidén. Ljungberg och Larsson (ibid) menar att ”processer 

finns i alla verksamheter men ”problemet är att de inte syns utan måste aktivt identifieras” 

(ibid, s. 20) och för att kunna förbättra processen behöver man förstå processens problem och 

möjligheter. 

2.1.6 Arbeta ständigt med förbättringar 

Kvalitetsutvecklingens grundregel är enligt Bergman och Klefsjö (2012, s. 47): ”Det finns 

alltid ett sätt att åstadkomma högre kvalitet till en lägre kostnad” och de menar att arbeta med 

ständiga förbättringar är en mycket viktig hörnsten inom offensiv kvalitetsutveckling eftersom 

kraven på förbättrad kvalitet på externa tjänster och produkter ständigt ökar. Dessa ständiga 

förbättringar kan eller ska ske kontinuerligt i en förbättringscykel; “Planera - Gör - Studera - 

Lär “eller PDSA – cykeln (ibid; Svensson, 2004): 

 

• Planera – När problemet har upptäckts behöver man fastställa den väsentligaste orsaken till 

problemet och besluten ska baseras på fakta genom olika verktyg. Därefter sammanställer 

man data som avslöjar källor till fel och variation  

• Gör – efter att man funnit en viktig orsak till problemet utses en arbetsgrupp som ansvarar 

för att de föreslagna åtgärderna genomförs.  

• Studera – när åtgärderna har gjorts måste man studera effekterna för att se om det gav 

önskad förbättring och om åtgärden fått effekt Om kvalitén har höjts måste man se till att 

behålla den nya bättre nivån. På denna nivå kan man använda flera olika sorters 

förbättringsverktyg.  

• Lär – Hela tiden behöver man ta lärdom av förbättringsarbetet för att lära av misstagen och 

analysera problemlösningarna. Om man är nöjd med åtgärderna behöver de permanentas och 

spridas och i annat fall påbörjar man arbetet med PDSA – cykeln igen (Bergman och Klefsjö, 

2012, s. 228 - 229).   

2.1.7 Skapa förutsättningar för allas delaktighet  

Bergman och Klefsjö (2012) menar att för ett arbete med offensiv kvalitetsutveckling ska bli 

framgångsrikt behöver man skapa förutsättningar för delaktighet och underlätta för 

medarbetarna att vara delaktiga i besluten samt att aktivt delta i förbättringsarbetet och det gör 
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man genom att delegera ansvar och befogenheter samt att det är viktigt för ledning att arbeta 

så att medarbetarna känner delaktighet, inflytande och motivation för att nå hög intern 

kundtillfredsställelse.  

Det finns flera olika slags motivationsteorier och enligt Wilson (2004) är 

arbetstillfredsställelse och motivation faktorer som är svåra att studera men menar att flera 

studier visar att nöjda arbetare tenderar att ha lägre sjukfrånvaro.  

Sörqvist (2015) menar att ett framgångsrikt förbättringsarbete i grunden handlar om att 

medarbetarna är djupt engagerade, delaktiga och beteendet har vanligen en avgörande 

betydelse för resultatet där målet är att skapa en kultur där förbättringar är en del av arbetet i 

vardagen.  

Kulturen påverkas av ledarnas agerande och ” genom att förändra kulturen inom en 

organisation kan högsta ledningen indirekt påverka motivationen och agerandet hos dem som 

ingår i organisationen” (Yukl, 2012, s. 381) och Yukl (ibid) menar därmed att effektiviteten i 

ledarskap ibland kan mätas utifrån ledarens förmåga att förbättra kvalitet i grupprocesserna. 

Yukl (ibid) menar att ett engagerat ledarskap för offensiv kvalitetsutveckling, är ett ledarskap 

som vilar på synlighet och tydlighet i den egna organisationen, samt att ledaren är engagerad i 

förbättringsarbetet  

2.1.8. Utveckla ett engagerat ledarskap 

Ledarstilar kan variera i stor grad men enligt Buckingham (2005) gör de bästa cheferna en 

specifik sak; ”They discover what is unique about each person and then capitalize on it” (s. 3) 

och Anderson, Krajewski, Goffin, Jackson (2008) menar att det finns ett starkt samband 

mellan självinsikt och ledares effektivitet. Ledarskap är komplext och har studerats utifrån 

många olika perspektiv och kriterier men det är svårt att hitta någon gemensam eller enhetlig 

definition av vad effektivt ledarskap är enligt Yukl (2012) som menar att det inte finns ett 

enkelt svar på hur effektivitet i ledarskap bör mätas. Däremot menar Yukl (ibid) att det finns 

utgångspunkt i tre variabler: ledares kännetecken, medarbetares kännetecken och kännetecken 

för situationen.  

 

Bergman och Klefsjö (2012) menar att kvalitetsarbetet ska vila på en kultur som har sin grund 

i de fem hörnstenarna: sätta kunden i centrum, basera beslut på fakta, arbeta med processer, 

arbeta med ständiga förbättringar, och skapa förutsättningar för allas delaktighet och 

hörnstenen som ligger i botten av denna modell; utveckla ett engagerat ledarskap är oerhört 

viktig för att kunna arbeta med offensiv kvalitetsutveckling och förbättringar (ibid, s. 39). 

Bergman och Klefsjö (ibid) menar att högsta ledningen i en organisation behöver en struktur i 

kvalitetsarbetet, ett kvalitetsledningssystem, där en viktig uppgift är att skapa en engagerande 

och bra vision för att tillsammans med medarbetarna bryta ned den till kort- och långsiktiga 

mål med strategier för hur målen ska nås, fokusera på processer och arbeta med 

processledning. Det krävs att ledaren kan skapa en kultur för alla medarbetare för att känna 

delaktighet, engagemang och ansvar vilket stärker medarbetarnas engagemang och 

delaktighet. Ett bra ledarskap bidrar till att medarbetarna får självkänsla och självförtroende. 

Detta bygger främst på synlighet, tydlighet, personligt engagemang men också kunskap om 

offensiv kvalitetsutveckling menar Bergman och Klefsjö (ibid). En av värderingarna i 

kriterierna för utmärkelsen Svensk Kvalitet är engagerat ledarskap: 

 
”För att skapa en kultur som sätter kunden i första rummet krävs ett personligt, aktivt, synligt 

engagemang från varje ledare. Ledarskapets viktigaste uppgifter är att ange riktningen för 
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verksamheten, skapa förutsättningar för medarbetarna samt att i dialog med dem definiera och 

följa upp målen” (SIQ 2012 ur Bergman & Klefsjö, 2012, s. 402). 
 

Yukl (2012) presenterar tio ledarskapsfunktioner som han anser påverkar arbetet i grupp och 

organisationer mest när det gäller effektivt ledarskap; hjälpa till att tolka händelsernas 

betydelse, skapa enighet kring mål och strategier, bygga upp engagemang och optimism, 

bygga upp ömsesidigt förtroende och samarbete, stärka den kollektiva identiteten, organisera 

och samordna aktiviteter, uppmuntra och främja kollektivt lärande, skaffa nödvändiga 

resurser och stöd, främja människors utveckling och självbestämmande och slutligen främja 

social rättvisa och moral där effektiva ledare föregår med gott exempel, handlar moraliskt och 

främjar social rättvisa.  

 

Många tidigare studier som har gjorts visar hur viktigt det är för medarbetarnas engagemang 

och delaktighet att ledare på olika nivåer är tydliga, trovärdiga och skickliga i sitt sätt att 

kommunicera och att de fungerar som ett föredöme för sina medarbetare menar Bergman och 

Klefsjö (2012) och Sörqvist (2015) stämmer in i att de flesta studier och erfarenheter visar 

samma sak; ledningens roll är avgörande och ledningens engagemang och agerande är av 

största betydelse för hur lyckade förbättringssatsningar blir. Sörqvist (ibid) påpekar att 

förbättringsprocessen bör vara den mest centrala och viktigaste ledningsprocessen som ledare 

ägnar sin tid åt och att de aktivt styr och leder detta arbete. De gör det genom att 

kommunicera mål, visioner, engagera sig, vara synliga, tydliga förebilder samt verka för att 

skapa delaktighet hos medarbetarna. 

2.1.9 Styrning, säkring samt utveckling och förbättring  

”Ett kvalitets- eller verksamhetsutvecklingsarbete kan övergripande beskrivas med två generella 

huvudaktiviteter som är motpoler och därigenom utgör viktiga komplement till varandra. Dessa 

kan benämnas styrning och säkring samt utveckling och förbättring” (Sörqvist, 2015, s. 27). 
 

Sörqvist (2015) menar att med styrning och säkring säkerställer man att nya framgångar 

består med avsedd kvalitetsnivå. Det arbete och de aktiviteter som utförs för styrning och 

säkring är kontroll och granskning, systematik och systemuppbyggnad, kartläggning av 

processer eller införande av mål och mätetal m.m. Med utveckling och förbättring menar 

Sörqvist (ibid)  att prestera det som krävs av situationen; lyfta den aktuella nivån till en ny och 

bättre nivå eftersom verksamheten alltid står under förändring och för att lyckas med detta 

krävs ett införande av systematiskt förbättringsarbete. 

2.2. Vad säger styrdokumenten och andra 

rådgivande dokument om elevhälsans uppdrag? 

Eftersom syftet med denna studie är att bidra med kunskap kring hur tvärfunktionella 

elevhälsoteam arbetar med kvalitets- och systematiskt förbättringsarbete inom elevhälsan 

samt vilka förutsättningar som finns för att bedriva ett systematiskt förbättringsarbete i 

relation till det värdegrundsbaserade uppdraget behövs lagrummet och det värdebaserade 

myndighetsuppdraget förtydligas. Elevhälsan omfattas av flera regelverk och styrdokument; 

skollag, läroplan, allmänna råd som ska ses som lagtext samt att elevhälsans 

uppdragsbeskrivning utgår från skollagen och dess förarbeten (Socialstyrelsen och 

Skolverket, 2014).  Dessa regelverk och styrdokument ska huvudmän, rektorer, 

verksamhetschefer och elevhälsans personal förhålla sig till.  Förutom skollagen och övriga 
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styrdokument ska de som arbetar med elevhälsofrågor även beakta hälso- och sjukvårdslagen, 

patientsäkerhetslagen, offentlighets och sekretesslagen, personuppgiftslagen, 

förvaltningslagen och arbetsmiljölagen samt internationella konventioner såsom FN:s 

konvention om barnets rättigheter, Salamancadeklarationen och FN:s standardregler från 1993 

som rör elevhälsans arbete (Almgren, 2016).  För att få en bild av hur det faktiska lagrummet 

och hur målbilden ser ut och vilka ”frihetsgrader” som finns i tolkningarna av lagtexten 

redogörs ett urval av de olika styrdokumenten här, ett större urval finns som bilaga A: 

Skollagen: 

25 § För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta 

medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst 

vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. 

För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, 

skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan 

kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses (SFS 2010:800).   

3 § Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och 

kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. 

Enhetsnivå: 

4 § Sådan planering, uppföljning och utveckling av utbildningen som anges i 3 § ska genomföras 

även på förskole- och skolenhetsnivå. Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under 

medverkan av lärare, förskollärare, övrig personal och elever. Barn i förskolan, deras 

vårdnadshavare och elevernas vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet. Rektorn och 

förskolechefen ansvarar för att kvalitetsarbete vid enheten genomförs enligt första och andra 

styckena (ibid). 

För grundskolan är skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för 

utbildningen samt kursplanerna förordningar som fastställs av regeringen. Grundskolans 

kunskapskrav är myndighetsföreskrifter som fastställs av Skolverket. Sammanfattningsvis står 

i skolans värdegrund och uppdrag om: grundläggande värden, förståelse och medmänsklighet, 

saklighet och allsidighet, en likvärdig utbildning, rättigheter och skyldigheter, skolans 

uppdrag samt god miljö för utveckling och lärande. I det sista avsnittet i kap 1 står det: 

Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar mot de nationella målen. Huvudmannen 

har ett givet ansvar för att så sker. Den dagliga pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas 

professionella ansvar är förutsättningar för att skolan utvecklas kvalitativt. Detta kräver att 

verksamheten ständigt prövas, resultaten följs upp och utvärderas och att nya metoder prövas 

och utvecklas. Ett sådant arbete måste ske i ett aktivt samspel mellan skolans personal och elever 

och i nära kontakt med såväl hemmen som med det omgivande samhället (Skolverket, 2011, 

s.11). 

Utöver skollag och läroplan på myndighetsnivå finns flera stödpublikationer som t.ex. 

Vägledning för elevhälsan, Skolverkets allmänna råd m.m. som ständigt uppdateras. De 

allmänna råden ”är rekommendationer om hur lärare, övrig skolpersonal, rektorer och 

huvudmän kan eller bör handla för att uppfylla kraven i bestämmelserna. Allmänna råd syftar 

till att påverka utvecklingen i en viss riktning och till att främja en enhetlig rättstillämpning. 

Råden bör alltså följas, om verksamheten inte handlar på ett annat sätt som gör att kraven i 

bestämmelserna uppfylls” (Skolverket, 2014, s. 7). I Mål och riktlinjer för den samlade 
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elevhälsan i Göteborgs Stad (2010) beskrivs följande mål som ska ingå i underlaget för 

uppföljning och utvärdering av den samlade elevhälsan: 

… arbetet ska vara främjande, förbyggande och utredande, stödja elevernas utveckling mot 

målen, både kunskaper och värden, bidra till skapandet av miljöer som främjar elevernas 

lärande, utveckling och hälsa och präglas av ett elevperspektiv, kännetecknas av en väl 

utvecklad samverkan mellan skolans olika personal- och yrkesgrupper samt erbjuda eleverna 

tillgång till elevhälsans samtliga yrkesgrupper. Uppföljning och utvärdering ska ske 

kontinuerligt på flera nivåer i organisationen: skol-, nämnd- och kommunövergripande nivå och 

ska ingå i det systematiska kvalitetsarbetet. Det är rektorn som ska leda och samordna 

elevhälsans insatser på skolan och detta innebär att rektorn är ansvarig för att organisera skolan 

så att eleverna får det stöd de har rätt till. I det individuellt inriktade arbetet har elevhälsan ett 

särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling och de 

generellt inriktade uppgifterna rör elevernas arbetsmiljö och skolans värdegrund som till 

exempel arbetet mot kränkande behandling. Rektorn ska bland övrigt ledarskap leda och 

samordna det pedagogiska arbetet samt besluta om skolans inre organisation och rektorn har 

särskilt ansvar för elever som behöver särskilt stöd. Om det finns risk för att en elev inte 

kommer att nå de kunskapskrav som minst ska nås eller om eleven uppvisar andra svårigheter i 

sin skolsituation ska rektorn se till att behoven utreds och att särskilt stöd ges. Samråd ska i 

allmänhet ske med elevhälsan (ibid, s. 1 - 9). 

2.3 Tvärfunktionella team dess samverkan samt 

utmaningar och möjligheter  

Yukl menar att tvärfunktionella grupper används i allt större utsträckning ”för att förbättra 

samordningen av ömsesidigt beroende aktiviteter mellan specialiserade underenheter” inom 

olika organisationer och där gruppen får ansvar att planera och genomföra en komplex 

aktivitet där det fodras betydande samordning, samarbete och gemensam problemlösning 

(2012, s.411).  

”I en processorienterad organisation är användningen av tvärfunktionella team centralt, vilket 

bl.a. bidrar till att skapa en lärande organisation” menar Ljungberg och Larsson (2012, s. 427). 

Yukl (2012) menar att många organisationer har nått stora framgångar med tvärfunktionella 

grupper men däremot är inte alla tvärfunktionella grupper framgångsrika och det krävs ett 

effektivt ledarskap för att möta utmaningarna som ligger i dessa grupper som till exempel: 

tidskrävande möten, kommunikationshinder eller lojalitetsfrågor gällande att skydda den egna 

funktionens område mer än att nå gruppens mål. Samtidigt menar Yukl (ibid) att 

tvärfunktionella grupper erbjuder en organisation många fördelar som till exempel genom att 

lösa problem på ett effektivt och flexibelt sätt, funktionella specialkunskaper bevaras, 

samordning förbättras, man möjliggör kommunikation med externa idé- och 

informationskällor, kreativiteten ökar när det gäller idéer och lösningar och i ett 

tvärfunktionellt team kan medlemmarna lära sig att se ur flera olika perspektiv istället för 

enbart ur sitt eget snäva funktionsperspektiv och därmed lära sig nya färdigheter som sedan 

sprids i organisationen (ibid).   

Thylefors (2013) menar att tvärprofessionella team har vuxit fram inom olika verksamheter 

och att de kan betecknas olika: tvärfunktionella grupper eller team, mångprofessionella team 

och att de skiljer sig huvudsakligen genom fokus på professionen eller funktionen. Det finns 

olika sorters teamtyper som bygger på de tre dimensionerna: ömsesidigt beroende, 

rollspecialiseringen och samordningen och de olika teamtyperna kan identifieras beroende på 

teamets placering på dessa dimensioner. Argumenten för att använda tvärprofessionella 

grupper har främst varit att ”komplicerade problem kräver mångsidig kunskap” (ibid, s. 89) 
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och att det skulle ge flera fördelar; minskade kostnader, högre kvalité, bättre resultat, nöjdare 

klienter, ökad arbetstillfredsställelse och ökat lärande inom organisationen genom att skärpa 

kompetensen inom den egna specialiteten.  

Även Yukl (2012) menar att det kan finnas flera olika slags grupper inom en organisation: 

funktionella arbetsgrupper, tvärfunktionella grupper, självstyrande grupper, och 

ledningsgrupper och menar att skillnaderna kan bero på den interna ledarens auktoritet, 

självständighet gällande gruppens uppdrag, självständighet när det gäller arbetsprocesserna, 

gruppens varaktighet och medlemmarnas funktionella mångfald. Det beror också på i vilken 

utsträckning gruppen är tillsammans eller är geografiskt utspridd. 

Thylefors (2013) tar upp att det finns ifrågasättande och problem när det gäller för eller emot 

tvärprofessionella team som till exempel revir- och maktstrider, rollförvirring, 

kommunikationsproblem och informella ledare men att dessa problem inte är specifika för 

tvärprofessionella grupper men att motsättningar ligger närmre till hand i tvärprofessionella 

grupper eftersom det krävs att alla bidrar aktivt utifrån sitt perspektiv och Thylefors menar 

med det att ”konflikter är ett tecken på att rollfördelningen fungerar”(ibid, s. 99).  

Utgångspunkten är att alla medlemmar har viktiga bidrag och ungefär samma formella eller 

informella status, men så är det inte enligt Thylefors (ibid) och hänvisar till olika faktorer som 

t.ex. lönenivåer och andra förmåner, andras respekt samt att yrkesgrupperna skiljer sig åt och 

att det finns en rangordning. Thylefors (ibid) belyser att det finns en kritisk fråga i var 

lojaliteten ligger? Ligger den i professionen eller i teamet vilket kan innebära 

lojalitetskonflikter och lyfter även frågan om; Var försiggår samarbetet? Tillsammans eller 

försiggår där som det är ”vanligast” (ibid, s. 103) där en och en utför sitt arbete i enrum? 

Samarbetet kräver träffpunkter och det kan vara formella som informella till exempel i 

korridorer, på kafferasten m.m. Formella möten behövs för att samordna insatserna, utveckla 

kompetens, arbetsformer och om de formella mötena tappar deltagare ”försvinner själv 

finessen snabbt med tvärprofessionella team” (ibid, s. 103). Hindren är faktorer som chefer 

normalt har inflytande över som till exempel disciplin och struktur på mötena, frånvaro eller 

bristande punktlighet. Välfungerande team har en formaliserad kommunikation och 

informationsstruktur på mötena enligt Thylefors (ibid) och i de team där man upplevde mest 

effektivitet fann man att de enskilda individerna bekräftades, uppmuntrades och respekterades 

samt att det fanns välfungerande möten, bra teamanda av tillit och öppenhet samt en aktiv 

ledare.  

Yukl (2012) säger att allmänt sam- och teamarbete på en enhet fungerar bäst i mindre grupper 

som har en homogen och stabil sammansättning och mindre bra fungerar samarbete i grupper 

där medlemmarna har mycket specialiserade arbetsuppgifter och skilda uppgiftsmål. Yukl 

(ibid) menar att en viktig förutsättning för grupplärande är att medlemmarna förstår varandras 

uppfattningar och rollförväntningar och att de då lättare kan samordna sina handlingar. 

2.3.1Tvärfunktionella team inom elevhälsan 

Elevhälsans fyra professionella perspektiv (medicinska, psykologiska, psykosociala och 

specialpedagogiska insatser) kan man säga utgör varsin del av den helhetssyn på eleven som 

tillsammans med lärarnas pedagogiska kompetens är grundläggande för att eleven ska kunna 

ges en god utbildning. De fyra perspektiven innebär att en särskild aspekt när det gäller 

elevens förutsättningar för lärande som ska uppmärksammas där elevhälsans uppdrag är att 

komplettera den pedagogiska kompetensen. Det förutsätter att elevhälsan organiseras på ett 

sådant sätt att samverkan mellan elevhälsans olika yrkeskategorier och skolans pedagogiska 
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personal är möjlig vilket innebär att elevhälsan inte bara ska stödja eleverna, utan även stödja 

lärarna i deras pedagogiska uppdrag i samverkan med aktörer utanför skolan 

(Skolinspektionen, 2015).  

Det finns flera variationer på hur elevhälsan är organiserad, på en del skolor är elevhälsan 

knuten till den enskilda skolan medan i andra kommuner är elevhälsan centralt placerad och 

ibland finns en kombination där mer avancerade utrednings- och stödverksamheter finns 

centralt och på en del fristående skolor köper man in elevhälsans kompetenser utifrån behov. 

Skollagen reglerar inte hur elevhälsan ska vara organiserad och argument finns såväl för 

centralt placerad som skolplacerad elevhälsa, ”ibland betonas rektors ansvar för elevhälsan, 

den lokala tillgängligheten och att den underlättas av en decentraliserad organisation. På annat 

håll pläderar man för att hålla elevhälsan samlad centralt för att uppnå lika tillgång till 

resurserna” (Skolinspektionen, 2015, s. 4). 

Elevhälsan består av ett tvärfunktionellt team och komplexiteten för detta team förstår man av 

det citerade stycket som är hämtat ur Mål och riktlinjer för den samlade elevhälsan i 

Göteborgs Stad (2010, s. 4):  

 
”På nationell nivå styrs elevhälsan bland annat av skollagen, offentlighets- och sekretesslagen, 
hälso- och sjukvårdslagen, läroplanerna samt föreskrifter och allmänna råd (AR) från 
Arbetsmiljöverket, Skolverket och Socialstyrelsen m fl. Skolläkare och skolsköterskor bedriver 

sin verksamhet inom ramen för två skilda regelverk, nämligen skollagstiftningen och hälso- och 

sjukvårdslagstiftningen. Detsamma gäller för legitimerade psykologer och psykoterapeuter, till 

den del de, utreder, vårdar eller behandlar elever eller erbjuder förebyggande insatser. För den 

övriga skolpersonalen är det skollagstiftningen som är aktuell i elevhälsans verksamhet. Bland 

de i detta sammanhang aktuella föreskrifterna från socialstyrelsen återfinns föreskriften om 

ledningssystem och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården (SOSFS 2005:12), Lex Maria 

(SOSFS 2005:28) föreskriften om informationshantering och journalföring i hälso- och 

sjukvården (SOSFS 2008:14) samt föreskriften om vaccination av barn (SOSFS 2006:22) 

Socialstyrelsen har även tagit fram riktlinjer för skolhälsovården publicerade 2004. Av 

Skolverkets AR kan råden för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, 

trakasserier och kränkande behandling (SKOLFS 2009:38) samt de allmänna råden för arbetet 

med åtgärdsprogram (SKOLFS 2008:25) särskilt nämnas i denna kontext”.  
 

Almgren (2016) menar att den samlade kompetensen som blir tydlig i ett elevhälsoteam 

beskrivs som en samordning av insatser på en övergripande organisationsnivå som behöver 

kännetecknas av en känsla av sammanhang, klara roller, tydlig kommunikation och ett 

gemensamt beroende av varandra inom teamet för att kunna nå uppsatta mål. Organiseringen 

av ledning och samordning av dess arbete och inre processer påverkar effektiviteten och 

tillfredställelsen i teamet. Almgren (ibid) tolkar det som att elevhälsans arbete skulle bli mer 

effektivt om medarbetarna vet vad som förväntas av dem och att det som medarbetaren tillför 

utifrån sin kompetens är viktig kunskap.  

 

Resultatet av Almgrens uppsats (ibid) som undersökte hur elevhälsoarbetets innehåll 

organiseras och hur elevhälsopersonalen konkret tolkar sitt uppdrag av att arbeta 

förebyggande och hälsofrämjande visade att detta var ett bristområde. Resultatet visade att 

elevhälsomötena upplevs som ostrukturerade samt att det många gånger saknades en agenda 

för mötet vilket gjorde att medlemmarna inte kunde förbereda sig på vad som skulle tas upp 

och vad de kunde bidra med utifrån sin profession, men också att det tog för lång tid till beslut 

om ev. åtgärd samt att skolan kultur var låst och inte förändringsbenägen (personalens 

beteende och förmåga att tänka om och tänka nytt) vilket i sin tur upplevdes som att det 

skapades ett hinder i samverkan mellan elevhälsan och övrig personal. Det framkom också att 

det saknas ett mer systematiskt arbete kring uppföljning och analys kring de insatser som 
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gjordes vilket gjorde det svårt att föra skolutvecklingen framåt. Almgren (ibid) hänvisar även 

till annan forskning (Guvå, 2014; Hylander, 2010) som visar att trots lagstiftning och 

elevhälsans uppdrag att arbeta förebyggande och hälsofrämjande saknas det strategier för ett 

förebyggande och hälsofrämjande arbete. 

 

I fråga om omfattningen av elevhälsa visar en närmare analys av Skolinspektionen (2015) att 

även om de allra flesta skolor uppger att de har tillgång till en elevhälsa som består av alla 

professionerna finns det stora variationer i tillgången och det kan skilja sig stort: mellan 

skolor, mellan yrkesgrupper, i vilken omfattning elevhälsans personal arbetar inom 

skolverksamheten, var de är fysiskt, om de är i samma lokaler samtidigt och om de har 

möjlighet att initiera, bedriva eller medverka i elevhälsoarbetet 

2.4 Kvalitets och systematiskt förbättringsarbete i ett 

skolperspektiv  

Det finns oändligt mycket skrivet under begreppet Skolutveckling och även när det gäller 

skolutveckling gällande elevhälsan finns mycket forskning om elevhälsan ur ett salutogent, 

förebyggande och hälsofrämjande perspektiv. Eftersom denna studie vill belysa 

skolutveckling inom elevhälsan med ett uttalat perspektiv inom kvalitets- och 

förbättringsarbete presenteras här en kort men bred översikt över skolutveckling inom 

elevhälsan. 

2.4.1 Beskrivning av begreppet skolutveckling 

Berg (2003) definierar begreppet skolutveckling utifrån en s.k. frirumsmodell som kan 

beskrivas som det utrymme som uppstår i samspelet mellan de yttre gränserna ”för en av stat 

och samhälle sanktionerad skolverksamhet” (ibid, s. 47) och skolans inre gränser som 

”bottnar i de kulturer som råder inom enskilda skolor” (ibid, s. 47) där skolan som 

organisation behöver upptäcka, erövra och utnyttja sitt eget tillgängliga frirum för sitt 

utvecklingsarbete. Slutsatsen som Berg (ibid) gör är att detta är ett lokalt 

skolutvecklingsarbete och att skolor använder frirummet på olika sätt eftersom deras inre 

gränser ser olika ut vilket medför att skolutvecklingsarbetet ser olika ut på olika skolor. 

 

Larsson och Löwstedt (2015, refererad i Johannesson och Persson, 2016) beskriver några 

olika synsätt som förekommer inom forskning om institutioners betydelse för skolans 

utveckling och menar att oavsett synsätt på skiljelinjer mellan institution och organisation har 

både lokala skolkulturer och institutioner betydelse för skolutveckling. Larsson och Löwstedt 

(ibid) problematiserar över det faktum att de många oförenliga kraven på utveckling av 

organisationens arbete innebär att de praktiskt verksamma i skolan pratar om förändring men 

inte alltid genomför det i praktiken och att man inom skolan tenderar att implementera nya 

lösningar innan tidigare satsningar har satt sig vilket för med sig att skolan därför behöver 

tydliggöra vilka förutsättningar organisationen har för att omsätta förändringar i praktiken. 

 

Lander; Blossing; Jarl; Milsta, Olin; Rönnerman (2013, refererad i Johannesson och Persson, 

2016) beskriver att skolutveckling ofta möter en etablerad institutionell logik som ska 

utmanas och övervinnas för att en förändring ska ske och att skolutveckling är ett mångtydigt 

begrepp och kan betraktas utifrån olika perspektiv. Det har betydelse vilket perspektiv man 

utgår från eftersom de olika modellerna ser olika ut beroende på perspektivet samt att inget 

perspektiv kan sägas täcka en skolas hela utveckling. Gemensamt för perspektiven är att de tar 
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fasta på en utveckling som ska förbättra verksamhetens kvalitet och vikten av att skolor 

medvetet väljer perspektiv eftersom perspektivet kommer att påverka skolans vardagsarbete. 

Är valet medvetet skaffar sig skolan kontroll över i vilken riktning man ska gå och vad 

utvecklingen ska leda till.  

 

Nehez (2015) menar att sammanhanget är komplext när rektorer ska leda lärare och det kan 

finnas grupper av lärare som inte är positiva till planerade förändringar.  Lärarna och 

rektorernas relationer till lärarna är enbart en del av det sammanhang rektorerna verkar i och 

de snabba kraven på förändringar och asymmetriska relationer till andra rektorer och till 

förvaltning är ytterligare delar i ett stort sammanhang. Nehez (ibid) menar att forskningen ofta 

har betonat sammanhangets betydelse genom att beskriva det sociala mönstret i samarbetet, 

hur skolor är organiserade samt att vilka kulturer som dominerar på olika skolor är viktigt för 

möjligheten att driva igenom lokala skolutvecklingsinsatser. Nehez (ibid) kritiserar till viss 

del tidigare forskning där sammanhangets stora komplexitet inte framkommit och menar att 

mer nyanserade och detaljerade beskrivningar av hur handlingar och sammanhang formar 

varandra behövs.  

2.4.2 Skolutveckling inom elevhälsan  

Almgren (2016) visar på en studie som genomförts av Hjörne och Säljö (2013) där fokus var 

att studera hur samtalen förs under elevhälsomötena. Mötena pekade på att skolproblem i stor 

utsträckning förklaras med brister hos eleven. Hjörne och Säljö (ibid) fann att mötena var 

uppbyggda som en form av socialisationsmiljö som ett verktyg för att skapa och stärka 

mönster för hur man löser problem. Studien pekade på att den tvärprofessionella diskussionen 

ofta uteblir även om tanken med elevhälsa är att kompetenserna skall mötas och 

professionerna samverka kring problemet. Almgren (2016) lyfter även fram Hylanders (2011) 

forskning om att elevhälsan lätt fastnar i kartläggningar och utredningar av enskilda elever, 

samt att yrkesprofessionerna ofta hamnar i konsensussamtal och inte utifrån sin profession. 

Hylanders (2011) studie visade att det finns behov av att diskutera yrkesroller och 

rollfördelning i elevhälsan, men att dessa diskussioner oftast saknas på elevhälsomötena och 

att det även fanns en önskan om att rektorn som ledare skall initiera och leda denna typ av 

diskussioner. Studien visade också att yrkesgrupperna ser olika på meningen med 

elevhälsomötena och vad möten ska användas till. I studiens sammanfattning beskrevs ett 

antal faktorer som begränsar det hälsofrämjande arbetet och en av faktorerna som framkom 

var att det hälsofrämjande arbetet saknar en gemensam teori att grunda sig på, samt avsaknad 

av modeller för förebyggande och hälsofrämjande arbete. Sammanfattningsvis visade 

Hylanders (ibid) studie att tidigare forskning av elevhälsomötena mestadels visar att de 

används för utredningar av enskilda elever istället för reflektion och utveckling av 

elevhälsoarbetet.  

 

Hansson och Simonsson (2011) gjorde en studie med syfte att utforska hur chefen för 

elevhälsan, rektorer och specialpedagoger medverkar till det hälsofrämjande och 

förebyggande arbetet inom elevhälsan där en av frågeställningarna var; Vilka faktorer styr 

elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete? Resultatet visade att språkbruket hade 

förändrats från elevvård till elevhälsa och att styrdokumenten har bidragit till att det 

hälsofrämjande och förebyggande arbetet fått ett allt större utrymme. Hälsobegreppet har 

vidgats och det patogena och det salutogena perspektivet har problematiserats sedan Hälsa, 

lärande och trygghet (Utbildningsdepartementet, 2001) och Från dubbla spår till elevhälsa 
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(Utbildningsdepartementet, 2000) gavs ut. Den nya skollagen har också bidragit till ett mer 

förebyggande och hälsofrämjande arbete enligt Hansson och Simonsson (2011). 

 

Olofsson (2015) har gjort en studie där syftet var att undersöka vad som sker i en 

elevhälsopraktik och vad som hindrar och möjliggör olika yrkesgruppers arbete med det 

gemensamma uppdraget, då elevhälsans praktik studeras inifrån och då ett elevhälsoteam 

arbetar med policydokument kring elevhälsans uppdrag och arbetsuppgifter. Tre 

frågeställningar präglade studien: Vad händer i elevhälsoteamets mötespraktik under 

utvecklingsarbetet? Hur används dokumentet i fråga under möten? Vilken kunskap utvecklar 

teamet under utvecklingsarbetet? Studien (ibid) visade att rektor och teamets medlemmar, 

under utvecklingsarbetet reflekterade kring den egna praktiken när det läste vägledningstexten 

om elevhälsans uppdrag. En lärandeprocess initierades i vilken en gemensam förståelse kring 

elevhälsans förebyggande och främjande uppdrag fördjupades och teamets förståelse om en 

förbättrad mötespraktik kunde sammanfattas i form av tre riktningar: en plattform för 

samarbete och ömsesidigt lärande, elevnära probleminventering och från individer till 

dilemman med elevhälsoperspektiv.  

 

Hultin och Victor (2013) visar i sin studie att det inom elevhälsoteamen finns en medvetenhet 

och önskan att arbeta efter styrdokumentens riktlinjer för elevhälsan kring det hälsofrämjande 

och förebyggande arbetet men att man kunde se att gemensamma definitioner och arbetssätt 

inte hade befästs i teamen. I verksamheten var det akuta åtgärder som fick företräde trots att 

professionerna talade om ett proaktivt arbetssätt. Elevhälsoteamen menade att samverkan 

fungerade bra och att de kompletterade varandra men påpekade att det individuella arbetet 

fick större utrymme på grund av tidsbrist. När det gällde samverkan med yttre instanser visade 

resultatet att ansvarsfrågan inte var klargjord och att det fanns brister i tillgängligheten samt 

dialogen vilket kunde resultera i att utsatta elever inte fick den hjälp de behöver. Hultin och 

Victor (ibid) menar att den medicinska individinriktade diskursen var rådande inom 

elevhälsoteamen vilket medförde att problematiken främst förlades till individen och familjen. 

 

Bengtssons (2015) studie handlar om elevhälsomötets organisation, innehåll och process på 

en grundskola. Studiens syfte var att undersöka en grundskolas arbete med elevhälsofrågor; 

hur arbetet utformas, vilket innehåll det hade samt vilka hälsofrämjande och förebyggande 

konsekvenser arbetet medför i praktiken samt i vilken utsträckning arbetet med 

elevhälsofrågor kännetecknas av tvärprofessionell samverkan. Resultatet visade hur den 

aktuella skolan skapat rutiner där elevhälsomöten fungerar som ett regelbundet, förebyggande 

och tvärprofessionellt samverkans-forum mellan elevhälsan och den pedagogiska personalen 

med bland annat tydlig mötesstruktur och tydlig rollfördelning som betonar och möjliggör att 

det salutogena, relationella och tvärprofessionella perspektivet kommer fram. Slutsatsen enligt 

Bengtsson (ibid) blev att arbetet med elevhälsofrågor kännetecknades av tvärprofessionell 

samverkan och ett lärande vilket gjorde att elevhälsomöten då kunde generera ett mer 

hälsofrämjande och relationellt perspektiv på förståelsen av skolsvårigheter och hur dessa 

kunde förebyggas och åtgärdas i praktiken.  

 

Johannesson och Perssons (2016) syfte i sin studie var att bl.a. undersöka hur rektorer, 

förstelärare och medarbetare i elevhälsan beskriver sin förståelse av skolutveckling på två 

grundskolor. Resultatet visade att skolutveckling beskrivs som en pågående process i det 

vardagliga arbetet där verksamheten utvärderas kontinuerligt och ligger till grund för det 

fortsatta arbetet. Resultatet visade också att meningsskapandet är viktigt för hur 

förändringsarbeten tas emot av personalen. När det inte skapats mening uttryckte 

informanterna att känslor som ointresse, maktlöshet och frustration väcktes medan motivation 
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och engagemang väcktes vid det motsatta. Johannesson och Persson (ibid) menar att 

förståelsen hos rektorerna för professionernas funktion i utvecklingsarbetet var betydelsefullt 

för vilken roll de kunde inta samt att den kollektiva kapacitetsupplevelsen hade betydelse för 

hur förändringsarbeten togs emot. De faktorer som var betydelsefulla för den kollektiva 

kapacitetsupplevelsen var främst stödet från specialpedagoger och speciallärare samt stöd och 

stimulans från ledningen. 

 

Skolinspektionens granskning (Skolinspektionen, 2015) av elevhälsan visar att förebyggande 

och hälsofrämjande insatser ofta kommer på undantag i elevhälsoarbetet och istället riktas det 

mesta av elevhälsans resurser på det åtgärdande arbetet och ofta på individnivå. Från den 

regelbundna tillsynen under 2012 kunde skolinspektionen konstatera allvarliga brister i 

elevhälsan på nästan en av tio grundskolor. Ofta handlade det om brister i att rektorer och 

lärare inte samarbetade med elevhälsan i samband med utredningar av särskilt stöd men andra 

brister handlade om att någon eller några av elevhälsans kompetenser saknades eller var 

bristfälliga. 2011 gjorde skolinspektionen en flygande inspektion av elevhälsan på 764 

grundskolor och ett av de allra mest signifikanta resultaten var att rektorerna på skolorna i 

många fall inte tyckte att elevhälsans kompetenser hade tillräckligt med tid att arbeta 

främjande och förebyggande (ibid). 

 

I Nehez avhandling (2015) om Rektorers praktiker i möte med utvecklingsarbete var 

möjligheter och hinder för planerad förändring att de faktiska förutbestämda praktikerna på de 

gemensamma mötena blev andra än de planerade och önskade. Flera praktiker, till exempel 

akuta situationer, jämte rektorernas uppdrag att bedriva utvecklingsarbete avgjorde vad som 

blev meningsfullt för rektorerna att göra på den arena/möte där det planerade 

förändringsarbetet var tänkt att drivas. De praktiker som rektorerna var en del genom sina 

respektive enheter och som de bar med sig till den gemensamma arenan/mötet påverkade 

starkt vad som kunde åstadkommas där som till exempel att organisera den dagliga driften, 

undvika konflikt med lärarna och ge sken av att lyckas - vilket hindrade det i förväg planerade 

arbetet och försvårade för rektorer att verka för planerad förändring enligt Nehez (ibid). 

Backlunds avhandling om elevvård (2007) visar att det finns stora skillnader mellan olika 

skolors tillgång till lokala elevvårdsresurser och dessutom riskerar elevers hälsa att hamna 

mellan stolarna på grund av oklarheter kring ansvarsfrågan eftersom det finns en 

domänkonflikt mellan elevhälsans och skolans personal där båda parter inte vill ta sitt ansvar 

men också stora oklarheter om elevhälsans dubbla uppdrag (elever och lärarna) som i sin tur 

leder till oklarheter inom lärarnas och elevhälsans olika ansvarsområden. Det gör att vissa 

professioners uppdrag i elevhälsan delegeras till lärarna istället. Backlund (ibid) menar att 

mandatet och stödet från rektor behövs för att bli en integrerad kraft i skolans arbete för 

skolans elevvård. Elevvården hade enligt studien en otydlig ledning där det behövs närmre 

koppling mellan de olika delarna så att det inte blir ett parallellt spår till den undervisande 

verksamheten där konflikter mellan elevvårdspersonalens och lärarnas synsätt uppstår. 

Törnsén (2016) menar att rektorer visar stort engagemang och delaktighet i elevhälsan men 

kan uppleva svårigheter i att styra en heterogen grupp som elevhälsan. Att leda elevhälsans 

personal kan i många fall vara begränsande eftersom elevhälsans personal ofta har stora 

frihetsgrader i sitt arbete med flera arbetsgivare samt flera arbetsplatser och kanske har gjort 

egna prioriteringar med egna chefer vilket kan medföra ett problematiskt maktperspektiv för 

rektorerna menar Törnsén (ibid). 
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2.5 Var är vi nu? En nulägesanalys  

Rapporterna och kvalitetsgranskningarna som bygger på forskning och studier visar att 

elevhälsans arbete brister på flera områden. Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) är 

en myndighet som verkar utifrån regeringens regleringsbrev och riksdagens instruktion 

(SPSM, 2017) menar att för att komma åt ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbete 

behöver skolans ledning och personal kritiskt granska och analysera sin egen verksamhet och 

betonar att skolor har olika förutsättningar och olika utmaningar. Därför behöver varje skola 

utforska och utveckla sin skolas elevhälsokompetens och att höja skolans elevhälsokompetens 

står för en process där alla behöver involveras i arbetet med att systematiskt utveckla skolans 

förmåga att möta elevers olika och specifika behov. Under våren 2015 genomförde SPSM 

(ibid) en kartläggning av vilket stöd som målgruppen rektor och elevhälsoteam efterfrågar och 

det framkom att den samlade elevhälsan ofta har ett otydligt uppdrag. Målgruppen rektorer 

och elevhälsoteam uttryckte behov av stöd i frågor om styrdokument som rör elevhälsans 

arbete med samsyn både för samverkan inom elevhälsoteamet och för samverkan med lärare 

och övrig skolpersonal, hur det förebyggande och hälsofrämjande arbetet kan tydliggöras och 

organiseras i skolan, gemensamma arbetsverktyg i elevhälsoarbetet samt hur skolans 

elevhälsoarbete kan systematiseras över tid för ökad måluppfyllelse (ibid). 

2.5.1 Kvalitetsgranskning om elevhälsa   

I skolinspektionens kvalitetsgranskning Elevhälsa - Elevers behov och skolans insatser 

(Skolinspektionen, 2015) var de övergripande frågeställningarna: Har elevhälsan kompetens 

och arbetssätt för, samt vidtar insatser i, det hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande 

arbetet, som motsvarar behoven hos eleverna på skolan? Fyra aspekter av kvalitet i skolornas 

elevhälsoarbete granskades: om skolans elever har tillgång till elevhälsa, om elevhälsan 

arbetar hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande, om elevhälsan/skolan identifierar 

faktorer och förhållanden hos elever och i skolmiljön som utgångspunkt för sitt arbete, samt 

om de genomförda insatserna analyseras och följs upp mot bakgrund av elevernas behov, 

utveckling och lärande. Granskningen utgjordes av elevenkäter där nära 3 000 elever svarade. 

I granskningen framkom det att eleverna inte alltid känner till elevhälsans uppdrag och 

funktion, och att eleverna inte tar elevhälsan i anspråk som den resurs den skulle kunna vara. 

Det framkommer i skolinspektionens granskning (ibid) även att skolornas förebyggande och 

hälsofrämjande arbete mycket sällan omfattas av en tydlig strategi och ett systematiskt 

utvecklingsarbete som inbegriper det cykliska förloppet. 

Vanligt förekommande elevhälsoarbete enligt granskningen (ibid) är skolövergripande och 

ofta årligen återkommande; temadagar, hälsosamtal, aktiviteter som t.ex. utflykter, 

hälsodagar, lära känna varandra - dagar”, tårtbakning, skoljogg, konstutställning, elevcafé 

m.m. där aktiviteterna genomförs vanligen av lärare och ibland av någon från elevhälsan. Det 

framkom att det finns elevhälsoarbete också i samband med undervisning som till exempel 

polis, drog- och alkoholrelaterat arbete, pubertet och sexualitet samt hygien, kost och motion 

då främst skolsköterskan är inblandad. Andra exempel på övergripande och generellt 

förebyggande eller hälsofrämjande arbete som ofta anges enligt granskningen är insatser inom 

skolornas värdegrundsarbete där arbetet främst bedrivs av lärare. I vissa enstaka skolor 

förkommer insatser som handlar om motivation och självkänsla men det förekom sällan. 

Skolinspektionen (ibid) menar att detta visar ett elevhälsoarbete som behöver utvecklas för att 

svara mer mot elevers behov  
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”…behöver omfattas av en tydlig strategi och ett systematiskt utvecklingsarbete som 

inbegriper att behoven inledningsvis identifieras, insatserna planeras och genomförs, och 

resultatet följs upp och värderas i relation till de identifierade behoven…” (ibid, s.27).  

Resultatet visade att oftast används enkäter som underlag för elevhälsans insatser och att 

enkäterna är utarbetade inom skolan eller av skolans huvudman. De handlar främst om 

elevernas trivsel och trygghet där de ofta ingår i skolornas arbete mot kränkande behandling 

men även frågor om sömn, motion, rökning, alkohol och droger. Och enkäterna beskrivs 

sällan innehålla frågor om elevernas psykiska hälsa. Genom skolsköterskornas hälsosamtal, 

vilka sker individuellt med eleverna, samlas även information om eleverna och inför 

hälsobesöket får eleverna vanligen fylla i någon typ av formulär som enligt granskningen ”det 

finns inte några föreskrivna mallar eller liknande för dessa hälsoformulär, utan det är 

skolsköterskorna själva som avgör formulärets, och därmed även samtalets, innehåll och 

inriktning” (ibid, s 28). Enligt granskningen är det mycket sällan som dessa samtal eller 

formulär sammanställs eller redovisas på gruppnivå inför planering av generella 

elevhälsoinsatser. Granskningen visar att rektor och elevhälsans personal kan ha ett bra 

underlag från både hälsosamtal och mentorssamtal, men genom att inte sammanställa det som 

framkommit begränsar de sin möjlighet att kunna planera eller besluta om generella 

förebyggande och hälsofrämjande insatser på sätt som svarar mot elevernas behov.  

 

Inför granskningen sände skolorna in dokumentation över sitt elevhälsoarbete och det visade 

en mycket varierad bild; allt ifrån endast personalgruppens sammansättning till mötesrutiner 

och tydliga elevhälsoplaner. Granskningen innehåller endast ett fåtal exempel där det 

förebyggande och hälsofrämjande arbetet planerats mot bakgrund av sådana behov som 

identifierats hos skolans elever, och som även följts upp. Granskningen visar att förebyggande 

och hälsofrämjande arbete mestadels bedrivs utan systematik:  

 
”…sammantaget visar ovanstående att det förebyggande och hälsofrämjande arbetet mycket 

sällan sker strategiskt och systematiskt i ett cykliskt förlopp som omfattar uppföljning - analys - 

planering - genomförande. Även om information om eleverna samlas in, är den oftast begränsad 

till elevernas kunskapsresultat, psykosociala situation och medicinska status. Eleverna tillfrågas 

sällan om sitt psykiska välmående i de enkäter skolorna genomför. Vidare sammanställs 

formulären och samtalen i samband med hälsobesöken mycket sällan för att ligga till grund för 

förebyggande och hälsofrämjande insatser på en generell nivå. Inte heller bidrar den dagliga 

kontakten med eleverna, där ohälsa kan signaleras, till systematiskt planerade och genomförda 

generella elevhälsoinsatser – även om dessa möten naturligtvis kan ha stor betydelse för den 

enskilda eleven. Detta innebär att det ofta inte finns underlag för att vare sig planera eller 

genomföra det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet utifrån behov inom det 

psykiska området.” (ibid, s. 29).   

 

Skolinspektionen (ibid) menar att när det gäller elevhälsoarbetes förebyggande och 

hälsofrämjande aktiviteter och insatser behöver skolorna i större utsträckning arbeta 

systematiskt för att kunna utveckla dem ihop med elevernas behov:  

”Elevhälsoarbetet behöver i dessa delar utgå från en nulägesbeskrivning, där elevernas behov 

också identifieras. Därefter kan arbetet planeras. Vad gäller hälsofrämjande aktiviteter och 

insatser är dessa till sin karaktär sådana att de till stor del kan planeras (och genomföras) utifrån 

kunskap inhämtad genom forskning, myndigheters vägledningsmaterial, eller genom 

sammanställda beprövade erfarenheter. Dessa insatser kan dock ändå med fördel planeras mot 

bakgrund av ett analyserat nuläge. Förebyggande aktiviteter karaktäriseras emellertid alltid av att 

de utgår ifrån identifierade behov hos eleverna, eller ifrån identifierade problematiska 

förhållanden i den omgivande miljön som antas påverka elevernas utveckling och lärande 

negativt. De genomförda aktiviteterna och insatserna behöver också följas upp; företrädesvis på 

motsvarande nivå som den de genomförts på. När det gäller det förebyggande och 

hälsofrämjande arbetet innebär det främst en uppföljning på gruppnivå. Mot bakgrund av 
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elevernas erfarenheter, av att må dåligt eller oroas på sätt som är psykologiskt relaterade, 

behöver elevhälsoarbetet också mer specifikt följas upp och analyseras i syfte att bedöma i 

vilken utsträckning insatserna haft effekt på elevernas psykiska status, och på deras möjlighet att 

utveckla eller bibehålla psykisk hälsa” (ibid, s.30).  

Det är också av betydelse vem som genomför uppföljning och analys. Även om detta kan ske 

som en integrerad del i skolans övergripande systematiska kvalitetsarbete, behöver 

elevhälsans olika professioner – tillsammans med skolans lärare – vara delaktiga enligt 

granskningen. Skälet för det är att möjligheten till djupare tolkning och bredare förståelse av 

elevernas situation ökar då fler professioner medverkar i dessa delar av det systematiska 

utvecklingsarbetet: 

”Inom skolverksamheten föreskrivs arbetet som helhet följas upp efter en modell med mål- och 

resultatstyrning – skolans systematiska kvalitetsarbete – där det främst är elevernas uppnådda 

betyg som utgör grunden för mätning. Det innebär att det företrädesvis är svaga kunskapsresultat 

hos eleverna, och en analys av dessa, som indikerar behov och riktar verksamhetens fortsatta 

utvecklingsinsatser. Elevernas utbildning ska dock även omfatta deras personliga utveckling, 

vilket inkluderar hälsa och välmående. Därför behöver elevernas hälsa, på samma sätt som deras 

kunskapsresultat, få påverka, eller verka styrande på, skolans utvecklingsarbete. Det finns risk 

för att skolan inte uppmärksammar elever med eventuell tendens till att utveckla psykisk ohälsa i 

de fall där kunskapsresultaten är goda” (ibid, s. 30). 
 

”Vidare behöver elevhälsoarbetet bedrivas systematiskt enligt ovan beskrivna modell också för 

att ge större möjlighet för rektor och huvudman att besluta om omfattning och organisation av 

elevhälsans personal på ett för verksamheten och eleverna lämpligt sätt” (ibid, s30). 

I en intervjustudie gjord av Höög (2010) genomfördes en studie om elevhälsan på uppdrag av 

Skolverket. I intervjustudien deltog 33 skolor i sju kommuner och drygt 150 intervjuer med 

lärare, rektorer, elevhälsans olika kompetenser och kommunal skolledning (förvaltningschefer 

och politiker). Intervjumaterialet var uppdelat kring fyra begrepp – struktur, kultur, politik och 

individ. Intervjuerna visar att elevhälsan är organiserad på många olika sätt och det verkar inte 

finnas någon ”best practice” och resultatet visade en stor variation speciellt beträffande 

elevhälsans organisation, inriktning och styrning.  

Det förekom också stor osäkerhet om hur elevhälsans långsiktiga och kortsiktiga mål skulle 

utformas, förstås och uppnås. När nya organisationer byggs upp möts olika kulturer och 

avsaknaden av ”… generella riktlinjer för verksamheten gör att personalen i hög grad gör egna 

arbetsplaneringar och därmed också egna prioriteringar och att det finns en press på akuta 

insatser från skolledningen, lärarna och eleverna blir mycket av elevhälsans arbete kortsiktigt” 

(Höög, s. 26, 2010). 

Skolan är mål- och resultatstyrd, så elevhälsoarbetet bör också ha tydliga mål och studien (ibid) 

visar att målet till allra största delen är att alla barn ska vara trygga, må bra och trivas i skolan 

men däremot saknas mätbara mål att uppnå för en viss period som sedan kan utvärderas i 

anslutning till den årliga kvalitetsredovisningen. Enligt Höög (ibid) är generellt 

elevhälsoarbetet svagt anknutet till skolans huvuduppdrag med kunskapsmål och sociala mål 

och det finns en tankebild som oftast uttrycks som att man för att kunna lära måste ha en trygg 

miljö och må bra och att ”ett sådant samband är starkt sannolikt men på vilket sätt 

elevhälsoaktiviteterna stöder lärandet, d.v.s. hur kunskaper växer och de sociala förmågorna 

stärks, utvecklas inte i de svar som ges” (ibid, s. 10).  

 

Det framgår i studien att det finns en stor osäkerhet (ibid) om vad som styr elevhälsan och att 

kopplingen mellan det pedagogiska uppdraget och elevhälsan saknas eller är otydlig. 

Eftersom målarbetet är underutvecklat enligt Höög (ibid) finns det svårigheter att utvärdera 
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insatser och förbättra arbetet och kvalitetsarbetet blir ofta registreringsuppgifter som redovisar 

medel som använts men inte om eleverna fått ökade förutsättningar att lära och om de trivs 

bättre i skolan. Kvalitet blir t.ex. planer och åtgärdsmanualer för olika situationer ” 

kvalitetsarbetet blir som verksamhetsberättelser där man redogör för antalet möten, antalet 

elever som haft hälsosamtal osv…” (ibid, s. 14). 

När det gäller det hälsofrämjande och förebyggande arbetet finns det en stark strävan att 

elevhälsan ska vara främjande och förebyggande och frågan som ställs i studien är: ”Hur är 

det då i verkligheten, hur mycket arbetar skolorna och kommunerna med ett hälsofrämjande 

och förebyggande arbete?” (ibid, s. 16).  Studien visar att man arbetar på tre nivåer: skola 

(organisation), grupp och individ där främjandet mestadels handlar om att skapa ett gott 

skolklimat med hög delaktighet, goda relationer mellan elever och mellan elever och lärare 

och på gruppnivån förebygger man med stödjande grupprocesser som bygger på relationer, 

värderingar och normer vilket betyder behandling och åtgärder när ett barn är utsatt och det 

krävs samverkan med socialtjänst och andra professionella. Det finns en stor variation av 

grundvärderingar som kan förklaras utifrån profession och position men som är svåra i en 

organisation som ska enas kring mål och utveckla gemensamma förhållningssätt. Höög (ibid) 

menar att ett av problemen med att hitta gemensamma nämnare för elevhälsoarbetet skulle 

kunna vara begränsningar i kunskapen om de sociala målens innebörd och hur de olika 

professionerna tillsammans kan utforma arbetet för att nå dessa mål och menar att skapa en 

gemensam bild av elevhälsoarbetet är en viktig uppgift för rektorer och skolchefer. 

2.6 Värderingsbaserat ledarskap och värdegrund  

Björnestad och Frisk (2010) har försökt att reda ut en definition av begreppet värdegrund och 

menar att värdegrunden som begrepp infördes av Läroplanskommittén på 1990 – talet. 

Orlenius (2001, refererad i Björnestad och Frisk, 2010) hävdar att begreppet värdegrund 

gällande skolan innebär två saker: värden som inte är förhandlingsbara och värden som utgör 

minsta gemensamma nämnare.  

 

När det handlar om värdebaserat ledarskap, VBL (values-based leadership) menar Peregrym 

och Wollf (2013) att det innebär att man vet kärnvärdena men samtidigt sker det en parallell 

process där kritik och struktur krävs. Man måste definiera värden: ” In order to understand 

VBL, it is important that we first define what we mean by values. Then, we can move on to 

explore the nature of VBL” (s. 2). 

 

När det gäller fördelar och begränsningar med att styra utifrån värdegrund lyfter Kirkhaug 

(2015) förutsättningar för värdebaserat ledarskap och menar att när man introducerar 

värdebaserad ledning i organisationer krävs det vissa förutsättningar och kompetens hos 

ledarskapet men även hos den sociala och formella omgivningen som ledarskapet ska 

praktiseras i. Kirkhaug (ibid) menar att för att använda värden som styrredskap krävs hos 

ledningen kunskaper, färdigheter, attityder och att värdena är ett svar på de anställdas och 

ledarens behov där värdena kan ingå som ett verktyg anpassat efter befintliga formella och 

sociala system; ”…samtidigt är värden värdelösa som styrverktyg om de inte också har en 

direkt inverkan på detaljer och avgörande funktioner i organisationer, eftersom det sätt på 

vilket dessa hanteras är utslagsgivande för kvalitet och effektivitet ” (ibid, s.236).  

 

Kirkhaug (ibid) menar att värdebaserad ledning kan beskrivas som paradoxledning eftersom 

det handlar om förmågan att ta hand om både detaljer och helhet, att ta tillvara den 

övergripande styrningen och detaljstyrningen på samma gång. De specifika värden som 
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styrverktyg handlar om är inte om rätt och fel, utan om att de anställda måste vara kognitivt 

och känslomässigt engagerade och ha en inre motivation samt att det ska vara en kollektiv och 

gemensam angelägenhet både horisontellt och vertikalt. Kirkahug (ibid) diskuterar hur 

centrala organisatoriska betingelser kan inverka på ledarens möjligheter att praktisera 

värdebaserad ledning och argumenterar för att värden som styrverktyg i princip är frikopplade 

från strukturer och processer men samtidigt är de beroende av dessa för att fungera. Även om 

värdebaserad ledning anses ska fylla luckorna som traditionella system inte täcker in är den 

värdebaserade ledningen beroende av redan existerande strukturer i form av etablerade system 

och tänkesätt. Kirkhaug (ibid) ställer frågan: Måste en organisation som är värdestyrd vara 

organiserad på andra sätt är organisationer som praktiserar mer traditionella synsätt på ledning 

(ibid, s. 216). 

 

Kirkhaug (ibid) menar att det handlar om att ledaren måste kunna identifiera existerande 

faktorer i organisationen som till exempel; professionalitet, komplexitet, kriser, behov av 

anpassning, tillhörighet och belöningssystem och det är avgörande om den värdebaserade 

ledningen ska bli lyckad.  

 

Copeland (2014) har forskat om litteratur och forskning angående VBL och menar att ledare 

som saknar etiska och värdebaserade dimensioner kan ge negativa konsekvenser för 

organisationer och att ledare som uppvisar autentiskt, etiskt och transformativt ledarskap är 

mer effektiva än de ledare som inte baserar sitt ledarskap på värderingar såsom moral, etik 

eller äkthet. 

Rektorer som integrerar skolans struktur och kultur blir mer framgångsrika menar Höög 

(2014) och bär fram dessa grundbegrepp som verktyg i den komplexa organisation som 

skolan är och som måste balansera mellan stark struktur och stark individualitet. Höög (ibid) 

menar att i flera statliga utredningar finns en beskrivning av dynamiken mellan struktur och 

kultur i det pedagogiska ledarskapets utformning i skolan där motsättningar finns i hur den 

struktur skolan förväntas ha möter den kultur som råder. Dessa motsättningar mellan kultur 

och struktur innebär att rektor måste utveckla en förmåga att analysera och forma strategier 

för att kunna nå både kunskaps- och sociala mål.   

Höög (ibid) visar på behovet av att utveckla området struktur och kultur i forskningen inom 

svensk skola, speciellt gäller det rektorer som har en viktig roll för att skolan ska fungera som 

organisation. Höög (ibid) menar att studier har visat att många rektorer har svårigheter att 

förstå vilken typ av diskussion som ska föras när det gäller problematiken i att balansera 

strukturutformningen av skolans inre organisation mot de värderingssystem som styr hur man 

tänker och handlar. Rektor tillsammans med personalen behöver skapa ett utvecklat samspel 

mellan struktur och kultur där uppdraget har en klar organisatorisk form och grundlägga 

värderingar, normer och beteendemönster som stöder arbetet för en framgångsrik skola. 
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3. Metodbeskrivning  

Avsnittet inleds med en redovisning av kvalitativ och kvantitativ metod samt kvalitativa 

fallstudier och Mixed Methods Designs. Det beskrivs även varför kvalitativa studier har valts 

till denna studie. Efter detta följer en detaljerad beskrivning hur enkät och intervjuer 

utformades, testades och genomfördes samt en beskrivning av hur urval och datainsamling 

gick till och hur studien genomfördes. Därefter redogörs för hur data har hanterats och 

analyserats. I slutet diskuteras metodens etiska övervägande där även författarens egen 

bakgrund och förförståelse beskrivs. Metoden avslutas med övervägande och val avseende 

reliabilitet, validitet och generaliserbarhet.  

 

3.1 Kvalitativ metod och kvantitativ metod  

Det finns olika riktningar och synsätt inom den vetenskapliga världen och ett sätt att 

kategorisera studier är i kvalitativ och kvantitativ forskning som bygger på olika paradigm 

och som i sin tur ofta kopplas till naturvetenskap eller de humanistiska vetenskaperna (Stukát, 

2014). 

 

Det kvalitativa synsättet lägger vikten på holistisk information och tolkning där helheten är 

mer än summan av delarna och viktiga instrument i det kvalitativa synsättet är till exempel 

öppna intervjuer eller ostrukturerade observationer.  Huvudsyftet är att tolka och förstå de 

resultat som framkommer och vid analysen är forskarens förförståelse en tillgång för 

tolkningen (Stukat, 2014). Den kvalitativa metoden kännetecknas av att inte använda sig av 

siffror och statistik utan använder och resulterar i verbala formuleringar, skrivna eller talade 

(Backman, 2016; Yin, 2012).  

 

Vissa metoder har kommit att benämnas kvantitativa genom användningar av mätningar, 

kvantifiering med hjälp av matematik och statistisk med metoder som kan resultera i 

numeriska observationer som test, prov, enkäter och frågeformulär m.m. (Backman (2016; 

Yin, 2012). Vid kvantitativ forskning har empiriskt kvantifierbara och objektiva mätningar 

samt observationer en central roll där testen är standardiserade, enkäter eller intervjuer 

strukturerade eller kontrollerade experiment där man som forskare vill hitta mönster som 

antas gälla generellt och man vill kunna förklara och dra slutsatser. När man tolkar resultaten 

är statistiska analysmetoder ett viktigt hjälpmedel (Stukát, 2014). 

3.1.1Kvalitativa fallstudier och Mixed Methods Designs  

”The desire to derive a(n) (up-)close or otherwise in-depth understanding of a single or small 

number of “cases”, set in their real-world contexts” (Yin, 2012, s. 4). 

 

Bryman menar att kvalitetsforskning ibland inte är lika distinkt jämfört med kvantitativ 

forskning och i studier som kombinerar kvantitativa med kvalitativ forskning är intervjuer 

mer vanliga (2004). I kvalitativa fallstudier där man nära studerar ett eller ett fåtal fall som 

forskningsmetod finns en önskan som i all annan forskning; att producera en djup förståelse 

och beskrivning av verkligheten som förhoppningsvis ger nytt lärande.  Forskningsfrågan kan 

vara beskrivande (descriptive) som ”Vad har hänt eller vad händer?” eller explorativ 

(explanatory) fråga ” Hur och varför hände något?” (Yin, 2012 s. 5).  
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Vid beslutet om att göra en fallstudie eller inte beror det på vilken typ av frågor man ställer 

sig, vilken grad av kontroll man har, hur man tänker sig att slutresultatet ska bli men främst 

handlar de om att identifiera ett avgränsat system som fokus för undersökningen (Merriam, 

1994).  

 

Fallstudier begränsas inte av en enda källa utan en ”bra” fallstudie tjänar på att använda flera 

källor eller insamlingsmetoder för att öka validiteten och reliabiliteten oavsett om de är 

kvalitativa eller kvantitativa data vilket ger möjlighet till triangulering. Triangulering betyder 

att man använder tre (eller fler) oberoende källor som ömsesidigt stödjer varandra vilket 

därmed ökar tillförlitligheten i en studies slutsats. Triangulering kan vara svårare än man tror 

och ett fallstudieprotokoll (case study protocol) kan vara till stor hjälp (Yin, 2012).  

 

Fallstudier baseras på sin egen metod – egen design, datainsamling och analysprocess och kan 

vara en del av mixed method studies (Yin, 2012) där ett metodiskt angreppssätt eller ”design” 

innebär en plan för att samla in, organisera och integrera data där planen resulterar i en 

speciell slutprodukt det vill säga forskningsresultaten (Merriam,1994).  

 

Mixed Methods Designs betyder att forskningen innehåller både kvalitativa och kvantitativa 

delar av undersökning och data där styrkorna hos de båda forskningsmetoderna stärker 

förståelsen av forskningsproblemet mer än om man använt endast en metod (Creswell, 2014). 

Bryman menar att: “… a conflict between quantitative and qualitative data can be used as a 

springboard for theoretical development within a grounded theory approach, rather than being 

a problem requiring reconciliation (2004, s. 759). 

 

Fallstudier används ofta i kvalitativ forskning där det handlar om studieobjekt i ett verkligt 

sammanhang, det kvalitativa synsättet har sitt intresse mer mot individen och istället för att 

fråga hur en objektiv verklighet ser ut är man intresserad av hur individen tolkar och formar 

sin egen verklighet. Fallstudier anses vara speciellt lämpliga där studieobjekten är mycket 

komplexa – man väljer den ”analysenhet” (Backman, s. 57, 2016) som ska granskas – en 

individ, en organisation, en företeelse eller en händelse. Variationsmöjligheterna är oändliga 

och varje fall är unikt, fallstudier kan ha olika avsikter men kan även begränsas som ett fall 

men även innehålla flera fall i en och samma studie. Gränsdragningen kan vara svår (ibid, 

2016) men i den här undersökningen är myndigheten skolan och elevhälsan ett ”fall”.  

Denna uppsats har i stort strävat efter att följa den kvalitativa forskningsprocessen på flera 

områden: fallstudier anses till exempel vara speciellt lämpliga när studieobjekten är mycket 

komplexa och skolan ses som en komplex organisation (Blossing 2003; Törnsén, 2016) men 

även om det värdebaserade uppdraget ses som komplext (Björnestad & Frisk, 2010; 

Kirkhaug, 2015; Höög, 2014) har själva fenomenet elevhälsan undersökts i sin egen kontext, 

den vanligaste metoden inom det kvalitativa perspektivet har valts dvs. intervju, 

informanterna har valts ut av andra kriterier än statistiska och analysarbetet påbörjades redan 

vid konstruktionen av enkäten i grov kategorisering och tematisering. Uppsatsen följer ändå 

inte den kvalitativa forskningsprocessen till fullo på flera sätt t.ex. har inget 

fallstudieprotokoll gjorts (Backman, 2016, Yin 2012).  

 

Enligt Creswell (2014) kan man välja en Mixed methods approach genom att studien startar 

med en bred undersökning (enkäten) för att samla in detaljer som hjälp eller stöd för den 

initiala kvantitativa undersökningen och sedan fokusera på kvalitativa öppna frågor 

(fokusgruppsintervjun) för att generalisera resultatet. 
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3.2 Hermeneutik, deduktion och induktion 

Det finns två vetenskapliga huvudriktningar, positivismen och hermeneutik. Hermeneutik har 

en utpräglat humanistisk inriktning medan positivismen har sin grund i naturvetenskapen. Ett 

centralt begrepp inom hermeneutiken är den hermeneutiska cirkeln som är ett ständigt 

växelspel och kretslopp mellan del och helhet, mellan teori och praktik, mellan förförståelse 

och helhet där fokus ligger på att förstå (Thurén, 2008).  
 

I denna uppsats har denna växelverkan skett fram och tillbaka mellan själva fenomenet 

elevhälsa i skolan, respondenternas åsikter, tankar och erfarenheter och författarens egen 

förförståelse med syftet att förstå. 

 

Man kan dra slutsatser genom induktion eller deduktion. Induktion bygger på empiri och 

innebär att man drar allmänna, generella slutsatser utifrån empiriska fakta och induktion 

handlar om sannolikhet. Deduktion bygger på logik vilket innebär att man drar en logisk 

slutsats som kan betraktas som giltig om den är logiskt sammanhängande dvs logisk giltighet 

(Thurén, 2008). Backman (s. 56, 2016) menar att ”den kvalitativa ansatsen är övervägande 

induktiv, den traditionella deduktiv” och de utgör två huvudsakliga och motsatta strategier i 

vetenskapligt arbete.  

 

Hermeneutiken är grunden i den här kvalitativa undersökningen där ansatsen är induktiv och 

där processen till största delen är induktiv till sin karaktär. Fallstudier har använts för att 

bygga upp en teori där undersökningens syfte är att upptäcka snarare än att verifiera teori 

(Merriam, 1994) vilket innebär att studien inte utgick från en på förhand given teori eller 

hypotes utan började i ”…empirin, samlar in data…” (Backman s. 56) och har försökt genom 

underlaget att kategorisera och identifiera mönster för att därefter försöka formulera begrepp i 

form av hypoteser eller teorier.  

3.3 Enkät och fokusgruppsintervjuer  

Som datainsamlingsmetod har gruppenkäter (Trost, 2001) och fokusgruppsintervjuer 

(Hylander, 1998) valts. Enkätformulär är ett mätinstrument för att mäta människors beteende, 

åsikter och känslor och enkäter liknar till stor del personliga intervjuerna med skillnaden att 

den som svarar själv noterar sina svar och att det inte finns en intervjuare (ibid).  

 

Enkäten (bilaga B) innehöll både styrda och öppna frågor gällande kvalitet inom elevhälsan 

men var i viss mening styrande eftersom teman för kvalitet redan hade gjorts av författaren, 

däremot var fokusgruppsintervjun öppen för att inte leda respondenterna för mycket i ämnet. 

Detta har varit ett medvetet val för att kunna bemöta olika slags respondenter men också för 

att få både individuella svar och gruppens svar. Enkäter valdes för att:  

 

 Få information av den enskilda professionen  
 Ringa in sju olika teman som knyter an till syftesfrågorna och kvalitetsbegreppet inom 

elevhälsa  
 Komplettera fokusgruppsintervjun 

 

Designen av enkäten bygger vidare från den teoretiska referensramen och är indelad på 

samma sätt, det vill säga att teorins teman och rubriker är enkätens sju teman för kvalitet inom 

elevhälsan och till varje huvudtema finns frågor som hör till temat. Motiveringen för att göra 
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på detta sätt är dels att försöka ringa in de sju olika teman som hör till syftesfrågorna och 

kvalitetsbegreppet inom elevhälsa och få respondenternas tolkningar inom dessa olika 

områden men också för att analysen av datainsamlingsmaterialet ska följa en röd tråd där det 

förhoppningsvis framträder sammanhang, nyanser och kvalitativa mönster vid analysen. 

Enkäten skapades i Word och därefter i Google formulär men skrevs även ut i pappersform. 

Eftersom enkäten är mycket stor och antagandet var att alla inte skulle hinna med alla frågor 

på 30 minuter är placeringen av frågor om styrning och säkring samt utveckling och 

förbättring i slutet av enkäten ett medvetet val för att främst hinna få in svar rörande 

värdegrund och den så kallade hörnstensmodellen. 

 

I en fallstudie finns möjligheter att kombinera flera olika metoder bland annat varianter av 

intervjuer och i ett försök för att kunna besvara syftet och frågeställningen mer på djupet och 

kvalitativt valdes även en kvalitativ metod fokusgruppsintervjuer. Creswell (2014) menar att 

en forskare bör välja undersökningsmetod utifrån fördelar och nackdelar och fördelarna med 

en fokusgruppsintervju i denna studie ansåg vara att få en gemensam muntlig, uttalad syn på 

de intervjuades åsikt och tolkningar. Fördelarna var också att denna typ av intervju är öppna, 

till största delen ostrukturerade och styrs till liten del av intervjuaren och på så sätt påminner 

de mer om en diskussion där en mer djupare förståelse för forskningsfrågorna 

förhoppningsvis kan skönjas. Det upplevdes också relevant för studien med en öppen (open-

ended) och ostrukturerad intervju med nyckelord/nyckelbegrepp (Yin, 2012).  Studiens 

kontext var att få en bild utifrån elevhälsoteamens egna beskrivningar och tolkningar av deras 

situation och förutsättningar att bedriva ett systematiskt förbättringsarbete där det kvalitativa 

perspektivet är i fokus. Fokusgruppsintervjuer valdes främst för att:  

 

 Få information av den gemensamma professionen ”elevhälsan” 
 Ringa in sju olika teman som knyter an till syftesfrågorna och kvalitetsbegreppet inom 

elevhälsa   
 Försök att få en mer öppen och djupare dialog 
 Komplettera enkäten. 

 

Fokusgrupper är att betraktas som en kvalitativ datainsamlingsmetod och som befinner sig 

någonstans mellan ostrukturerade intervjuer och deltagande observationer, de används bl.a. 

när man vill studera attityder och värderingar men också komplexa fenomen som uppstår i 

social interaktion. Ursprungligen kommer metoden från sociologisk och massmedial 

forskning på 40-talet och syftet med fokusgrupper inom beteendevetenskaplig forskning är att 

samla in kvalitativa data. Fokusgruppsintervjun karakteriseras av att de personer som 

intervjuas har en gemensam upplevelse där syftet är att respondenterna ”ska stimuleras till så 

många konkreta, specifika och personliga svar som möjligt som samtidigt avspeglar såväl 

kognitiva som affektiva och värderingsmässiga aspekter” (Hylander, 1998, s.2). 

 Yin (2012) kallar intervjuer där en person som till exempel en rektor medverkar för elite 

interview eftersom dessa personer har en speciell roll eller hög status och ofta har en annan 

information än övriga deltagare. I dessa fokusgruppsintervjuer deltog tre rektorer.  

 

Varje fokusgruppsintervju spelades in i sin helhet och inga anteckningar gjordes eftersom 

författaren ville fokusera på samtalet och vid rätt tillfälle ställa öppna frågor men samtidigt 

vara lyhörd för följdfrågor. ’ 
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3.3.1 Utformning av enkät- och fokusgruppsintervjuguide  

För att nå fler personer än som är möjligt att intervjua eller observera kan enkäter vara ett 

alternativ där de många svaren kan ge större kraft åt resultaten och möjligheten att 

generalisera blir större än vid enstaka intervjuer (Stukát, 2014). En kvantitativ och kvalitativ 

enkätmetod valdes därför som ett komplement till den kvalitativa fokusgruppsintervjun och 

fördelarna ansågs vara flera: enkäten innehöll mycket styrda frågor men även flera öppna 

frågor där syftet var att få en individuell åsikt och tolkning utifrån sin profession inom 

elevhälsan där man inte blev påverkad av sina kolleger eller av intervjuaren, så kallad 

intervjuareffekten (Stukát, 2014).  

Enkäten var även ett försök i att stärka validiteten genom att ringa in de sju olika teman inom 

kvalitetsbegreppet och få svar på dem. Ett annat sätt att försöka stärka tillförlitligheten var att 

enkäten är standardiserad och ser likadan ut varje gång och därför kan eventuellt högre 

reliabilitet nås som komplement till fokusintervjuerna som kan se mycket annorlunda ut varje 

gång och som fokuserar på hela gruppens tankar och idéer.  

Enkäten bestod av både sakfrågor samt attityd- och åsiktsfrågor och svarsalternativen följdes 

av boxar (Trost, 2001).  Enkäten var uppdelad i sju teman med följdfrågor och innehöll både 

icke-öppna frågor (strukturerade) frågor och öppna frågor (inte strukturerade) med utrymme 

för att skriva egen text. Hela enkäten bestod av 55 frågor och kunde göras på plats antingen 

via dator eller i pappersform. Svarsalternativen gjordes i en skala från ” i mycket stor 

utsträckning” till ”i mycket lite utsträckning”.  

När det gäller de öppna frågorna kan man enligt Trost (ibid) se det som en brist att frågorna 

har varit ”för” öppna t.ex. att vissa inte skriver alls, missförstånd över frågan, osäker på sitt 

eget svar med mera vilket kan ge stort internt bortfall. Även långa formuleringar och 

återkommande struktur ska undvikas enligt Trost (ibid) vilket kunde ha gjorts bättre i enkäten. 

Fokusgruppsintervjun som varade i 15 minuter innehöll endast tre strukturerade frågor 

eftersom syftet var att intervjun skulle likna ett öppet samtal. Frågorna som ställdes var: 

Spontana tankar om innehållet i enkätfrågorna? Vad är kvalitet för er i elevhälsan som team? 

Om ni skulle förklara det på ett kortfattat sätt hur skulle ni förklara det? Den första frågan 

ställdes i syfte att följa upp frågorna i enkäten men också för att respondenterna skulle känna 

sig bekväma och trygga i situationen där frågan var fri att svara på eller att inte svara på.   

3.3.2 Test av enkät- och fokusgruppsintervjuguide  

Enkäten testades av en person med stor förförståelse inom ämnet före undersökningen. 

Enkäten upplevdes som omfattande men valdes att ha kvar sitt omfång eftersom respondenter 

är olika och svarar olika snabbt. Däremot ändrades en del frågor samt strukturen på hela 

enkäten. Före fokusgruppsintervjun genomfördes även en testintervju på en person med stor 

förförståelse inom ämnet där relevansen av frågorna undersöktes, om språknivå kändes rätt 

och hur flödet med frågorna i intervjun upplevdes. Intervjuguiden ändrades inte. 

3.4 Förförståelse 

Eftersom författarens egen bakgrund och förförståelse kan påverka de slutsatser som 

presenteras i uppsatsen, eller kanske alltid gör till viss del, är det viktigt med en redogörelse; 

författaren arbetar själv på en skola och är delaktig i elevhälsoteamet på sin skola. 
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Författarens förförståelse är med andra ord stor och yrkeserfarenheten gjorde att författaren 

blev nyfiken på hur andra elevhälsoteam arbetar med kvalitets- och systematiskt 

förbättringsarbete inom elevhälsan och förhåller sig till värdegrunden som styrning. Det finns 

styrkor med att ha en stor förförståelse men det finns även negativa aspekter som är svåra att 

förhindra som t.ex. att författaren själv är ”en del av fallet”, förståelse av utsagt och outsagt, 

förståelse av ”problemet” eller kulturen. Fördelen i detta fall var att respondenterna inte är 

kolleger och att det även finns fysiskt avstånd mellan skolorna. Innan fokusintervjun pratade 

författaren med handledaren om dilemmat att påverka under intervjun och fick rådet att ställa 

nyfikna följdfrågor men att vara relativt tyst och lyssna desto mer vilket författaren försökte 

följa.  

 

Yin (2012) menar att man bör vara uppmärksam vid arbete i ”verkligheten” och anpassa sig 

till situationen som forskare. Några större etiska dilemman gällande enkätfrågor eller under 

intervjun ställdes inte och enkätfrågorna var medvetet ställda så att inga etiska dilemman för 

respondenterna skulle uppstå, till exempel fanns inga värderingsfrågor om hur deras 

chef/rektor var eller agerade.  

 

Studien är att betrakta som kvalitativa fallstudier och Mixed Methods Designs vilket har ställt 

krav på olika förfaringssätt eftersom denna metod baseras på sin egen metod; egen design, 

datainsamling och analysprocess (Yin, 2012) och när det gäller olika val under 

forskningsprocessen är författaren påverkad av sin egen etik, förförståelse, kunskap och 

förväntningar. Författaren har försökt att vara detaljerad sin redovisning för att 

undersökningen ska kunna replikeras och evalueras (Backman, 2016). När det gäller val av 

datainsamlingsmetod och analysmetod har det kvalitativa perspektivet varit i fokus där det 

dels ska vara rimligt att i tid genomföra uppsatsen med förhoppningsvis god kvalitet men 

också fokus på frågan: Vilka analysmetoder svarar bäst upp mot syftet? Valet föll på enkäter 

som ger ett individuellt perspektiv och fokusgruppsintervju som ger ett grupperspektiv i ett 

försök att stärka validitet och reliabilitet. När det gäller utförande har enkäterna behandlats 

anonymt där endast professionen har kryssats i eftersom den var relevant för studien och 

inspelningarna har behandlats med aktsamhet och endast blivit lyssnade på av författaren 

själv.  

3.5 Urval, datainsamling och hur studien 

genomfördes  

Studien är en kvalitativ fallstudie där det kvalitativa perspektivet är i fokus och framträdande 

begrepp inom det kvalitativa synsättet är innebörd, kontext och process (Backman, 2016). 

I begreppet innebörd är intresset stort för hur de enskilda individerna upplever, tolkar och 

strukturerar ”en omgivande verklighet i relation till sina tidigare kunskaper och 

erfarenheter…” (ibid, s. 56) både enskilt i sin profession i teamet men också som en 

gemensam professionell medlem av teamet. I kontext är det av vikt att göra undersökningen i 

ett sammanhang för att undersöka ett socialt fenomen i ett verkligt sammanhang, det vill säga 

hur upplever elevhälsoteamen sin kvalitet i vardagen och hur praktiseras kvalitet i relation till 

det värdegrundsbaserade uppdraget. I processer fokuserar man på vilka skeenden och förlopp 

som karaktäriserar det kvalitativa perspektivet för elevhälsoteamen. 

 

Det aktuella fallet bestod av tre skolor i en större stadsdel i en storstad. Skolorna har var sitt 

elevhälsoteam med olika antal medlemmar i teamet. 

1. Elevhälsoteam A har ca 160 elever och 5 medlemmar i elevhälsoteamet.  
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2. Elevhälsoteam B har ca 500 elever på hela skolan och är uppdelad i två 

elevhälsoteam. Det aktuella elevhälsoteamet har 6 medlemmar.  

3. Elevhälsoteam C har ca 160 elever och 6 medlemmar i elevhälsoteamet 

 

Urvalet av intervjuade är ett så kallat representativt stickprov och icke – slumpmässigt (Trost, 

2001, Stukát, 2014). Urvalskriterierna för denna undersökning har varit ett försök att få en så 

bred och blandad bild av olika skolors miljö eftersom kontexten och vardagen för de 

professionella som arbetar i skolan kan skilja sig åt. Tre skolors elevhälsoteam tillfrågades 

och alla tre teamen gjorde enkät och fokusgruppsintervju, det vill säga att det inte fanns något 

bortfall. Däremot var inte teamen alltid fulltaliga på plats av olika orsaker. Sammanlagt deltog 

elva respondenter och utifrån kön deltog två män och nio kvinnor. 

 

 Den första skolan och elevhälsoteam A valdes för att det är en liten skola i ett 

villaområde i utkanten av en storstad där den socioekonomiska standarden är hög. Vid 

den aktuella tidpunkten fanns två personer med olika professioner som deltog. Den 

ledningsansvariga på skolan deltog. En person gjorde enkäten i pappersform och en 

person via dator. En person gjorde enkäten färdig. Ur elevhälsoteamets fem 

medlemmar deltog två.  
 

 Skola nummer två och elevhälsoteam B valdes för att det är en stor skola i en 

mångkulturell förort till en storstad. På denna skola var en av två rektorer på plats vid den 

avtalade tidpunkten samt psykolog och fritidspedagog. Rektorn som var på plats hade 

uppfattat att undersökningen bestod i en observation och insåg att hennes team inte hann 

lägga dessa 45 minuter och det teamet avvek. Kvar blev tre personer med tre olika 

professioner där två personer gjorde enkäten via dator och en person gjorde den i 

pappersform. En person gjorde enkäten helt färdig. Ingen ur ledning svarade på enkäten. 

Under fokusgruppsintervjun var alla tre personer aktivt delaktiga. Ur detta 

elevhälsoteams sex medlemmar deltog tre.  
 

 Skola nummer tre och elevhälsoteam C valdes för att det är en mindre skola i ett blandat 

område med villor och lägenheter i utkanten av en storstad.  På denna skola var sex 

personer med olika professioner på plats vid den aktuella tidpunkten. De två 

ledningsansvariga på skolan svarade. Alla gjorde enkäten via dator till tiden var slut och 

fyra personer gjorde alla frågor. Ur elevhälsoteamets sex medlemmar deltog alla. 
 

Kontakt gjordes via mail ca en månad innan undersökningen till olika medlemmar av 

elevhälsoteamen där frågan var om en enkät fick göras på plats samt en fokusgruppsintervju 

på sammanlagt ca 45 minuter. Alla tre skolorna svarade ja och tid bokades via mail och 

telefon. På plats var undersökningen i ett mötesrum på skolan där de ordinarie 

elevhälsomötena brukade hållas och förfarandet var samma på alla skolorna: 

 

 Inledningsvis en presentation om studien och om hur enkät samt intervju skulle 

genomföras. Bakgrundsfrågor som elevantal, hur många deltagare som finns i teamet och 

vilka professioner samt hur ofta teamen har elevhälsomöte ställdes.  
 Missivbrevet (bilaga C) gavs till teammedlemmarna och lästes upp där även etiska 

riktlinjer informerades såsom konfidentialitet, möjligheten att avbryta, om inspelning 

samt att den färdiga rapporten skulle skickas till de olika teamen. Tid fanns även för 

eventuella frågor.  
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Undersökningen startade med enkäten via dator eller i pappersformat och en timer sattes på 

30 minuter, förutom den första skolan där 10 minuter extra tid gavs till enkäten. Efter 

sluttiden samlades pappersenkäter in. Timer sattes åter på 15 minuter och 

fokusgruppsintervjun startade. Intervjun spelades in på surfplatta och mobil. Intervjun höll på 

i 15 minuter. Fokusgruppsintervjun startade alltid med samma fråga: Spontana tankar om 

innehållet i enkätfrågorna? där fritt talutrymme gavs tills ca 5 minuter var kvar av tiden då 

samma frågor ställdes till alla teamen: Vad är kvalitet för er i elevhälsan som team? Om ni 

skulle förklara det på ett kortfattat sätt hur skulle ni förklara det? 

3.6 Hantering av data och analys  

I ett försök att se data och analysen som en samtida process har hantering av data utgått från 

teoridelen om kvalitets- och systematiskt förbättringsarbete där den teoretiska referensramen 

bygger på i huvudsak på sju olika teman:  

 

Sätt kunden i centrum 
Basera beslut på fakta 
Arbeta med processer 

Utveckla ett engagerat ledarskap 

Arbeta ständigt med förbättringar 
Skapa förutsättningar för allas delaktighet 
Styrning och säkring samt utveckling och förbättring 
Värdebaserat ledarskap och värdegrund 

Yin säger: ”Case study analysis takes many forms, but none yet follow the routine procedures 

that may exist with other research methods"(2012, s. 15) och poängterar att det är upp till 

forskaren att själv definiera sina metoder för en logisk process med delar som blir till bredare 

teman samtidigt som analysen är ett kritiskt steg och förmodligen mest problemfylld i en 

studie. Även Creswell (2014) understryker vikten av att insamlandet av data och analysen är 

en samtida process inom kvalitativ forskning där man söker identifiera och beskriva mönster 

och teman för att sen undersöka och förklara dessa.  

 

Resultatet/teman bröts ned i ett i träddiagram som har valts till varje skola och elevhälsoteam 

med syfte att skönja mönster för att få fram ett tolkningsbart resultat i korrelation till 

datainsamlingen som ett försök att hitta övergripande kluster och kategorisera svaren från 

enkäten och intervjuerna. En kvantitativ sammanställning gjordes av vissa delar i 

enkätprogrammet men i övrig har analys av data gjorts kvalitativt. De slutgiltiga kategorierna 

som utgör studiens resultat för den aktuella skolan och dess elevhälsoteam presenteras i 

cirklar där storleken på cirkeln beskriver i vilken omfattning kategorin har framträtt. 

 

Träddiagram hör till ett av de sju ledningsverktygen och är ett verktyg för att förstå problem 

och sedan kunna göra åtgärder, det lämpar sig väl som verktyg om man successivt vill bryta 

ner en ”svårgripbar helhet i allt mindre delar” (Klefsjö (red), 1999, s. 55) där man har ett 

övergripande problem som blir till konkreta åtgärder eller en mer förståelig nivå. 

Motiveringen till att detta verktyg valdes är främst att försöka ringa in de sju teman till en 

hanterbar nivå och helhet. Bristen med detta verktyg är att områdena för kvalitet fastslogs vid 

de tidigare litteraturstudierna och redan var fasta innan enkät och intervju gjordes men 

samtidigt är det en styrka i en kvalitativ studie att arbeta parallellt (Merriam,1994). Studiens 

övergripande syfte har varit att hela tiden, under alla delar av studien och som en ständigt 

pågående process, tolka och förstå mot studiens syfte, bakgrund och teori. Först matades 
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information från de två pappersenkäterna in i datorn och vilket resulterade i ett kvantitativt 

resultat av statistikprogrammet, analysen har sedan följt tre steg för varje skola och steg fyra 

är ett sista steg i analysen. 

Steg1, Enkäten – Utifrån de sju teman som innehöll både fasta svarsalternativ och öppna 

frågor sammanställdes svaren på papper utifrån nyckelord, begrepp eller nyckelsegment där 

fokus låg på speciellt återkommande sekvenser, mönster eller markanta skillnader eller 

motsatser.  

Steg 2, Fokusgruppsintervjun – information komprimerades och kopplades samman med 

enkätsegmenten i ett försök att göra informationen meningsfull och komma fram till 

trovärdiga slutsatser och generaliseringar utifrån empirin (Merriam,1994). Utifrån Merriam 

(ibid) har analysen av själva fokusintervjun skett i sex steg:  

 Granskning av enkätens slutgiltiga informationssegment vilket lästes igenom flera 

gånger och idéer, kommentarer samt frågor noterades under tiden  
 Ett första genomlyssnande där idéer, kommentarer, frågor noterades under tiden. Ett 

lyssnande efter vad som ”sticker ut” och vad som är centralt – vad vill den här 

informationsmassan säga? 
 Sortering till en begynnande struktur utifrån områden som togs upp  
 Lyssnande 2 - nu mer efter mönster och regelbundenheter 
 Preliminär klassificering och kategorisering i mönster och regelbundenheter 
 Lyssnande 3 - en sista gång där mönster och regelbundenheter tolkades tillsammans 

med enkätens informationssegment och teman framträdde som resultat  

Steg 3, Resultatet/teman bröts ned i ett i träddiagram där de slutgiltiga kategorierna som utgör 

studiens resultat för den aktuella skolan och dess elevhälsoteam framträdde. 

Steg 4, Slutresultat - som ett sista steg i analysen för att fånga in vilka tankar och idéer de tre 

elevhälsoteamens deltagare hade om hur man arbetar med kvalitets- och systematiskt 

förbättringsarbete inom elevhälsan valdes de kategorier som framträtt i alla tre 

elevhälsoteamen vilket blev en kategori som slutresultat. 

3.7 Etiska överväganden  

Vetenskap och forskning är en självkorrigerande process där nya fakta läggs till eller 

integreras med gamla fakta och ”inga fakta är statiska, absolut sanna eller oföränderliga; de 

förändras allt eftersom ny kunskap vinns” (Backman, 2016, s. 35) och därför är de etiska 

aspekterna viktiga i forskningsprocessen; att berörda är behandlade etiskt korrekt, att fakta har 

inhämtats och behandlats korrekt och att själva processen har följt alla krav och åtagande.  

Hänsyn till etiska aspekter har gjorts under denna studie där de intervjuade har förstått 

sammanhanget och hur informationen ska användas och mot den bakgrunden har kunnat ge 

sitt samtycke till deltagande. Inledningsvis gjordes: en presentation om studiens syfte och om 

hur enkät samt intervju skulle genomföras, missivbrevet gavs till teamens medlemmar och 

lästes upp på plats där även etiska riktlinjer informerades (Stukát, 2014), möjligheten att 

avbryta, om inspelning samt att den färdiga rapporten skulle skickas till de olika teamen. Alla 

respondenter är anonyma och skolornas namn finns inte med och inte heller staden eller 

stadsdelen. Alla som deltog under fokusgruppsintervjun var fria att tala fritt d.v.s. ingen fråga 

ställdes till en enskild respondent. Intervjuerna har till stor del sammanfattats och själva 

innebörden har poängterats och vid avslutad studie raderas inspelningarna. 
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3.8 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet  

Ett enkelt sätt att se på reliabilitet eller tillförlitligheten är att mätningen stabil och inte har 

utsatts för till exempel slumpen och att man i stort ska kunna göra om mätningen med samma 

tillvägagångssätt med samma resultat om studien upprepas vid ett annat tillfälle eller av en 

annan forskare. Detta förutsäger ett statiskt förhållande och utifrån andra synsätt kan man 

säga att människor hela tiden deltar i processer och därför kan vi förvänta oss skilda resultat 

vid olika tidpunkter (Trost, 2001). Inom begreppet reliabilitet finns fyra komponenter: 

Kongruens, där likhet mellan frågor som avses mäta samma sak, Precision handlar om 

intervjuarens sätt att registrera svar eller svaren i en enkät, Objektivitet är om olika intervjuare 

registrerar samma sak, Konstans är tidsaspekten och handlar om att fenomenet eller attityden 

inta ändrar sig (ibid). Ser man till studien och de fyra olika komponenterna kan man se att det 

finns brister i flera av dem till exempel tid och objektivitet men även att det finns hög 

kongruens eftersom samma frågor har frågats på flera olika sätt och med olika vinklingar. 

Slutligen finns precision och i enkäten finns en hög precision men i fokusgruppsintervjun är 

precisionen lägre. 

 

Validiteten är giltigheten och att data som samlas genom studien har ett värde som är av 

betydelse och är användbart och att instrumentet mäter det man avser att mäta (ibid). 

Denna studie har en kvalitativ ansats där en kvalitativ del med öppna intervjuer har 

kompletterats av en kvantitativ enkät med till största delen styrda frågor i ett försök till högre 

validitet för att studien ska resultera i och visa trovärdiga slutsatser men även för de resultat 

och belägg som resultatet visar ska kunna stödja de tolkningar som gjorts.  

 

Urvalet är endast tre elevhälsoteam och elva personer vilket gör att man inte kan dra generella 

slutsatser eftersom det krävs det ett mycket större urval i studien för generaliserbarhet. Det 

finns olika former av generaliserbarhet och analytisk generalisering innebär att forskaren gör 

en ”välöverlagd” bedömning i den mån att resultaten kan ge vägledning för vad som kommer 

att hända i en annan situation. Forskaren bygger på en ”påståendelogik” genom att specificera 

de belägg som stödjer och klargör argumenten som gör det möjligt för läsaren att bedöma 

generaliseringsanspråket (Kvale, s.210, 1997). 

4. Resultat och analys av data från enkäter och 

fokusgruppsintervjuer med respektive 

elevhälsoteam  

Hantering av data och analys har utgått från de sju teman för systematiskt förbättringsarbete 

från teorikapitlet.  Kapitlet inleds med att resultaten från varje elevhälsoteam analyseras 

separat för att kunna tydliggöra skillnader. Därefter genomförs och presenteras en gemensam 

och övergripande analys av studiens samtliga resultat.  

 

 

Analysen har följt tre steg för varje elevhälsoteam och steg fyra är det sista steget i analysen 

som slutligen redovisar en gemensam övergripande tolkning av de sammanlagda svaren från 

enkät och fokusgruppsintervjuerna.  Fullständig redogörelse för resultat och analys finns i 

bilaga D. Resultaten presenteras i cirklar där storleken på cirkeln beskriver i vilken 
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omfattning kategorin har framträtt. 

 

Steg1, Enkäten – Utifrån sju teman sammanställdes svaren på papper utifrån nyckelord, 

begrepp eller nyckelsegment där fokus låg på speciellt återkommande sekvenser, mönster 

eller markanta skillnader eller motsatser.  

Steg 2, Fokusgruppsintervjun – alla enskilda intervjuer har avlyssnats tre gånger och 

informationen har komprimerats och kopplats samman med enkätsegmenten för att göra 

informationen mer meningsfull. 

Steg 3, Resultatet/teman bröts ned i ett i träddiagram där de slutgiltiga kategorierna som utgör 

studiens resultat för den aktuella skolan och dess elevhälsoteam blev resultatet. 

Steg 4, Slutresultat - som ett sista steg i analysen valdes de kategorier som framträtt i alla tre 

elevhälsoteamen vilket blev en kategori som slutresultat. 
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4.1  Elevhälsoteam A 

Den första skolan är en liten skola där den socioekonomiska standarden är hög. Två personer 

med olika professioner deltog, en person gjorde enkäten i pappersform och en person via 

dator. En person gjorde enkäten färdig. Ur elevhälsoteamets fem medlemmar deltog två. 

Under fokusgruppsintervjun var båda två personer aktivt delaktiga.  

Steg 1 och 2, Elevhälsoteam A, se bilaga D 

Steg 3, Elevhälsoteam A – Träddiagram 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värde

-grund 

 

Styrning och 

säkring samt 

utveckling och 

förbättring 

 

Utveckla ett 

engagerat 

ledarskap 

 

Arbeta 

med 

processer 

 

Skapa förut-

sättningar för 

allas delaktig-

het 

 

Sätt 

kunden i 

centrum 

 

Basera 

beslut 

på fakta 

 

Ja, mycket fakta finns 

men är den relevant? 

Vad är fakta för oss? 

Vem säger att den är 

relevant? Vem äger 

vår  fakta? 

 Ja tydligt, 

men vi har 

inte 

definierat 

gemensamt 

vem som är 

vår kund 

Hänsyn behöver tas 

till olika professioner 

Hög  motivation, stort 

talutrymme men 

sekretess hindrar 

 
Tid och 

struktur. Lite 

vision- och 

målarbete. Inte  

problembaserat 

och hänsyn till 

olika 

uppfattningar 

och samtidigt en 

tidspress. 

 

Har ingen process 

utan tydlig arbetsgång 

och rutiner men  den 

”sitter” inte alltid. 

 

Arbetar 

enligt dem 

själva med 

värdegund 

till 100 %  

 

Rättsäkert, synligt, 

uppföljning, PMO. 

För ett bättre 

systematiskt 

kvalitetsarbete behövs 

”mer tid tillsammans”. 

 

Relevant 

fakta 

 

Eleverna 

 

Hänsyn 

Talutrymme 

Motivation 

Tid, lite 

vision 

och 

målarbete 

 

Arbets-

gång 

 

100 % 

 

PMO 

Tid 

 

Vad sticker ut? Vilka motsättningar finns i enkäter och 

intervjuerna? Vilka mönster finns? 

 

Tid 
Process PMO 

Fakta 
Profession 

Synsätt/värde 

grund 

- Vad avser de 

med kvalitet? 
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Sammanfattning:  

Enkät- och intervjusvaren visar i stort samma resultat och har kompletterat varandra men i 

vissa frågor ges en motsägelsefull och dubbel bild av hur elevhälsans arbete ser ut. Detta kan 

bero på att den som svarar upplever situationen på det här sättet men det kan också bero på 

andra orsaker t.ex. att frågan inte var tillräckligt bra ställd i enkät eller intervju eller att 

respondenten var trött eftersom enkäten var stor och omfattande. Det finns flera exempel på 

en motsägelsefull och dubbel bild och ett av flera är när frågan om hur ofta elevhälsoteamet 

diskuterar sina egna arbetssätt och metoder blir svaret i varken stor eller liten utsträckning 

men på frågan efter på hur ofta diskuterar elevhälsoteamet sina egna arbetssätt och metoder 

utifrån aktuell forskning är svaret i ganska stor utsträckning. Andra kategorier/teman eller 

segment som står ut är att man skattar själv att man arbetar i stor eller ganska stor utsträckning 

med värdegrund som styrning samt att det fungerar väl. 

 

När det gäller processer är tolkningen att man inte arbetar efter definitionen process gjord av 

Ljungberg och Larsson (2015) utan man arbetar utifrån en rutin, en arbetsgång. Det fanns 

åsikter att ”process är en levande process som måste revideras hela tiden”.  

En person återkom kontinuerligt till begreppet tid och PMO som inte fanns med på de övrigas 

svar, varken i intervju eller i enkät.  

De olika professionernas samarbete var ett återkommande ämne i både enkät och intervjuer 

där bilden till huvuddelen var samstämmig; det fanns hög motivation, stort talutrymme och 

stor delaktighet. Tidsbristen gällande mötena togs upp av en person. Ibland fanns olika synsätt 

men det togs upp som något positivt förutom tidsaspekten. Sekretessen sågs som ett hinder 

och inte en möjlighet för kvalitet.  

Hälften av teamet svarade att man behöver arbeta mer faktabaserat och andra halvan svarade 

nej. På frågan om vilka faktorer som kan påverka arbetet som är faktabaserat finns två svar: 

”… att alla är inlästa på elevärenden i pmo före mötet..” eller ”… olika former av 

bedömningar, utredningar om, fakta är ett svårt ord att förhålla sig till, är det vi har att gå på 

sant, är det viktigt att veta att det är personer i detta…”. Det framkom även åsikter och tankar 

om skillnader för skolor i kvalitetsarbetet för elevhälsan när skolor är stora eller små beroende 

på psykologtimmar som köps in och beroende på detta följer hur ofta man kan ha möte och att 

det i sig är tidskrävande.  

Man tycker generellt att elevhälsoteamet har ganska stora kunskaper för att kunna arbeta med 

systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete. På frågan om förbättringsinsatser för elevhälsan 

gällande systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete var svaren; ny mall och mötesagenda i 

PMO, förbyggande och långsiktigt arbete via PMO samt tid. 
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4.2 Elevhälsoteam B  

Elevhälsoteam B arbetar på en stor skola i en mångkulturell förort och är uppdelad i två 

elevhälsoteam. Ur detta elevhälsoteams sex medlemmar deltog tre, två personer gjorde 

enkäten via dator och en person gjorde den i pappersform. En person gjorde enkäten helt 

färdig. Ingen ur ledning svarade på enkäten. Under fokusgruppsintervjun var alla tre personer 

aktivt delaktiga.  

Steg 1 och 2, Elevhälsoteam B- se bilaga D  

Steg 3, Elevhälsoteam B – Träddiagram 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värde

-grund 

 

Styrning och 

säkring samt 

utveckling och 

förbättring 

 

Utveckla ett 

engagerat 

ledarskap 

 

Arbeta 

med 

processer 

 

Skapa förut-

sättningar för 

allas delaktig-

het 

 

Sätt 

kunden i 

centrum 

 

Basera 

beslut 

på fakta 

 

100% tycker de inte 
baserar sitt               

arbete på fakta och  

100% tycker det finns 
behov av mer 

faktabaserat 

tydligt och 

definierat 

kunden 

gemensamt 

Överlag stor 

delaktighet men styrda 

av modell för 

arbetslag.. Olika svar 

om  talutrymme.. 

 
Engagemang. 

Olika svar om 

vision- och 

målarbete. Styrd 

agenda och 

modell. 

Förståelse för 

olika 

professioner. 

 

Har ingen process 

utan tydlig arbetsgång 

och rutiner som i stort 

följs. 

 

100 % ? 

Eller inte? 

 

Samv. och samlad 

kunskap EHT. För ett 

bättre system.  kv. 

arbete behövs struktur 

och fortbildn.. Ledn. 

kunskap om  grupp.pr. 

Relevant 

fakta 

 

Eleven, 

familjen,

organis-

ationen 

 

Talutrymme 

Modell 

Stark 

styrning 

och 

modell. 

Arbets-

gång 

 

100 %? 

 

Samverka 

och 

kunskap 

Profess-

ion 

Vad sticker ut? Vilka motsättningar finns i enkäter och 

intervjuerna? Vilka mönster finns? 

 

Modell 

Process 

Fakta 
Profession 

Synsätt/värde-

grund 

- Vad avser de 

med kvalitet? 
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Sammanfattning:  

Enkät- och intervjusvaren visar i tolkningen i stort samma resultat och har kompletterat 

varandra även i detta fall men den sammanlagda bilden i detta fall ger ett elevhälsoarbete i 

förhållande till de sju områden för kvalitet som mycket komplext. Den största kategorin/tema 

eller segment som står ut är modell; Vald modell eller vald struktur som återkommer i 

enkätsvar och i intervjun till mycket stor del, i princip hänvisas allt arbete till modellen:  
Rektorerna har en mycket stor roll och ett stort engagemang. Deras fokus under de senaste året 

har varit att få arbetslagen i fas med målen. EHTs arbete har fått vänta och det har de förklarat 

för teamet. EHT har jobbat med väldigt många akutaärenden. Så EHTs visions och 

värdegrundsarbete har stått tillbaka för att få pedagogernas arbete i arbetslagen att fungera. Nu 

under våren har det funnits utrymme för rektorerna att fokusera mera på EHT. Vi är ju en skola 

där måluppfyllelsen varit extremt låg och rektorerna har haft otroligt mycket att jobba med. Så 

en sak i taget har gällt för överlevnad. 

 

Tolkningen av empirin blir att ledarna på skolan har startat upp och försökt sätta en 

organisation med hjälp av en strukturerad och styrd modell där till exempel elevhälsans 

medlemmar ska vara ute några tillfällen under en termin, enskilt eller i grupp, på 

arbetslagsmöten. Vissa medlemmar är med mindre men vissa är schemalagda varje vecka och 

ledarna varierar att vara med de olika arbetslagen. Den sammanlagda bilden blir att det har 

blivit lugnare och större delaktighet på skolan.  

 

Det framkommer också att det finns samverkan mellan de olika professionerna inom 

elevhälsan och att man har respekt och högt i tak - ”Vi har idag ett fungerande EHT med 

behörig personal och där är det viktigt att rektorerna är väl medvetna om vad elevhälsan 

uppdrag utifrån profession och har mod att tydliggöra detta ut till arbetslagen”.   

 

Kundbegrepp är gemensamt definierat och inbegriper både intern och extern kund (Bergman 

& Klefsjö, 2012). Enligt enkäten (diskuterades inte i intervjun) tycker man inte att man i 

tillräckligt stor grad baserar sitt arbete på fakta och det finns behov av mer faktabaserat. Av 

svaren i enkäten (togs inte heller upp i intervjun) finns det ingen tydlig ägare till 

arbetsgången/processen eftersom hälften har svarat ja och hälften nej.  

 

Det kommer fram att man har arbetat med vision och brutit ned visionen men arbetet med 

vision visar en dubbel bild eftersom svaret på enkätfrågan ”I viken utsträckning arbetar ert 

elevhälsoteam med visions- och målarbete som har initierats av rektor?” blir i ganska stor 

utsträckning 50 % och i varken stor eller liten utsträckning 50 %. Tolkningen av empirin är 

inte helt enkel för det framkommer ofta flera bilder eller synsätt som till exempel i frågan om 

vision. Ett annat exempel är arbetslag och hur hårt styrt det är, en respondent säger när hen 

pratar om att det är mycket styrt – ”ja, det är på gott och ont” och resterande respondenter 

hummar instämmande runt bordet. En respondent känner att när hen är ute i arbetslagen 

känns det ensamt eftersom ”arbetslagen är så mycket i görandet” och att elevhälsans bild inte 

kommer fram när hen är ensam representant för elevhälsan.  

 

Denna dubbla och komplexa bild framkommer än mer i det område som framträder mest 

efter området efter ”modell” och det är värdegrund. Man svarar i enkäten att värdegrunden 

styr i ganska stor utsträckning att arbetssätt och metoder inom elevhälsan tillsammans 

fungerar som en helhet i mycket stor och ganska stor utsträckning och att: 

 

Inom elevhälsan så arbetar vi just nu med dess utvecklingsarbete då detta har lokaliserats genom 

bla medarbetarenkäterna, samtal, observationer etc. Med utgångspunkt av detta underlaget så 

problematiserade skolledarna att den centrala elevhälsan behövde utvecklas. Vi har genom 

föreläsningar, litteraturstudier och värdegrundsarbete m bla likabahandlingsplanen och 
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visionsarbetet gemensamt arbetat med vår gemensamma värdegrund. Detta är för oss ett arbete 

som är pågående och nyligen implementerat i EHT så vi har ännu inte riktigt hunnit att utvärdera 

processarbetet. 

Under intervjun blir bilden än mer komplex av att respondenterna menar att det ” otroligt 

mycket akuta situationer som händer som tar mycket från det visionära arbetet” och ”den är 

väldigt styrd och det kan göra att det kan vara svårt att föra in värdegrundsarbete exempelvis 

och att man utgår väldigt från mycket personalens olika prioriteringar”. En respondent säger 

att ”värdegrund måste vara parallellt” men ”nu har vi börjat med det, senaste, senaste mötet 

kanske började vi ta in det, men innan har det handlat om, av det jag sett, av att hitta 

strukturen”. En annan respondent menar ”har varit mycket för att komma ikapp liksom, svårt 

att ha det andra arbetet om man inte har löst det, ändå fått beta av det…” och ytterligare en 

respondent säger ” men där är vi inte riktigt ännu…”. Från ledningens håll har man fått till sig 

att avvakta och citaten ”hold your horses ” och ”timing” kommer upp och att man arbetat lite 

med frånvaro och värdegrund tills nu och istället haft pedagogernas prioriteringar. En 

respondent menar att det finns både ett top down och ett bottom down perspektiv som arbetar 

ihop med ”klimatet” i de olika arbetslagen. Ledningen har förklarat och varit tydlig menar 

respondenterna men vad ledningen har förklarat framkommer inte tydligt från det samlade 

materialet; medvetet val där syftet har varit att följa den process som arbetslagen är i eller helt 

enkelt inte ”mäktat med” som en respondent säger? Detta gör att elevhälsans professioner har 

känt en viss stress gällande värdegrundsarbetet där akuta åtgärder tar den mesta av tiden och 

mest fokus har varit på att hitta strukturen där modellen bland annat handlar om att utgå från 

personalen. En respondent säger: ”hur får vi nu in det andra?” och en annan respondent ser att 

det förutom tydlig arbetsgång och arbeta efter måluppfyllelse så ”måste finnas luft i systemet 

och möjlighet till ett friare arbetssätt som bygger på en större samverkan” på frågan om vad 

ett väl fungerande kvalitets- och systematiskt förbättringsarbete inom elevhälsan är. Man ser 

också att den samlade kunskapen hos elevhälsan och ”samverkan över och i professioner” 

samt ”när vi kan arbeta utifrån vår samlade kunskap” är kvalitet för elevhälsan där ”vi 

representerar de olika delarna”. och en annan säger att ”vi vet att rektor bestämmer” men att 

alla olika professionerna har ett eget ansvar att föra fram sin aspekt” och ”det är kvalitet”. Det 

är också kvalitet att ha en tillåtande kultur med respekt, jämlikt och att ledarskapet kan se 

”spel och vara förutseende” för att stödja elevhälsans arbete mer.  

 

Under fokusintervjun kommer man gemensamt fram till att det behövs struktur och 

gemensam fortbildning för att åstadkomma kvalitet. Vid diskussion om att det inte finns en 

modell för värdegrundsarbetet i styrdokumenten säger en respondent att ”det är den man 

måste finna, finna sin struktur, mötesformer…” 

 

4.3 Elevhälsoteam C 

Skola nummer tre valdes för att det är en mindre skola i ett blandat område med villor och 

lägenheter.  Alla gjorde enkäten via dator till tiden var slut och 4 personer gjorde alla frågor. 

Ur elevhälsoteamets sex medlemmar deltog alla. Under fokusgruppsintervjun var olika 

personer aktivt delaktiga på olika sätt.  
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Steg 1 och 2, Elevhälsoteam C, Se bilaga D 

Steg 3, Elevhälsoteam C – Träddiagram 

 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

- Vad avser de 

med kvalitet? 

Värde

-grund 

 

Styrning och 

säkring samt 

utveckling och 

förbättring 

 

Utveckla ett 

engagerat 

ledarskap 

 

Arbeta 

med 

processer 

 

Skapa förut-

sättningar för 

allas delaktig-

het 

 

Sätt 

kunden i 

centrum 

 

Basera 

beslut 

på fakta 

 

Besluten baseras i 

fakta i ganska stor 

utsträckning samt följs 
upp. Faktorer 

påverkar: tid, 

kunskap, relev. fakta, 
struktur, skolklimat. 

 

 
Olika svar. 

Definierat 
kunden gem- 

ensamt: ja 75 % 

och nej 25 % 

Problematiskt 

med  kund 

. 

Olika svar på 

delaktighet 

 men samverkan 

fungerar väl. 

 

Struktur, 

inlyssnande, 

kompetens, 

personlighets-

drag.  

Olika svar på 

hur mycket 

visions och 

målarbete. 

Har ingen process utan 
tydlig arbetsgång och 

att samverkan mellan 

professionerna 
fungerar väl. 

 

Överlag tydligt 
uppdrag och 

värdegrunden 

styr mycket i 
praktik:  olweus,  

för-hållningssätt, 

aktiv elevhälso-
plan. Många 

olika uttryck. 

 

Personliga 
kunskaper 

stora, säkerhet 

– de barn vi tar 
upp behandlar  

lika, ”tar upp 

barnen”. Olika 
svar på om egna 

arbetssätt och 

metoder. 
Förbättrings-

insatser många 

olika men 
gemensamt är 

tid. 
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personal? 
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och 
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intervjuerna? Vilka mönster finns? 
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Struktur 

Tid 

Synsätt/Värde-

grund 

kompetens 
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Stor spridning av 

svaren 

Delaktighet 

Styrning och 

säkring samt 

utveckling och 

förbättring 

Visions och 

målarbete 
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Sammanfattning:  
Enkät- och intervjusvaren visar mycket ojämna svar och stor spridning på flertalet av 

enkätsvaren till skillnad från de övriga skolorna där svaren har varit på en ganska jämn nivå 

men inom detta elevhälsoteam har svaren på många frågor haft en stor spridning ända från ”i 

stor” utsträckning till ”i liten” utsträckning. Tillsammans med enkätsvaren ger det en 

motsägelsefull bild av hur elevhälsans arbete ser ut på flera områden. Det kan bero på som det 

tidigare påpekats att den som svarar upplever situationen på det här sättet men det kan också 

bero på hur enkäten eller intervjun var utformad. 

Kategorier/teman eller segment som står ut är i första hand skilda svar, samverkan och 

synsätt/värdegrund. Tolkningen är att samverkan fungerar väl: 

 
Däremot är tolkningen om hur stor delaktigheten är mer spridd från i ganska liten till i mycket 

stor utsträckning: 

 
 

På frågan om vilka faktorer som kan påverka motivationen och engagemanget inom 

elevhälsoteamet blir svaren delaktighet, lyhörda. uppmuntrandet förståelse för varandras 

kompetenser och professioner, tidsbrist, oengagerade professioner i EHT, arbeta mer 

hälsofrämjande, titta på positiva undervisningsstrategier men även tankar om att elevhälsan är 

ett system kommer fram; ”om det skulle bytas ut för mycket personal på en och samma gång”, 

”påverkan av varandra att vara av varandra”, ”elevhälsans arbete är mycket beroende av den 

allmänna stämningen på skolan”. Hinder som respondenterna kan se är: 
    När uppdrag inte blir genomförda inom ramen av den tid vi kommit överens om. 

Rektor som inte styr på ett positivt och engagerat vis. Vakanta tjänster för länge. 
Att vi fastnar i för många elevärenden, där vi inte kommer vidare. 
Om möten efter möten skulle bli inställda (vilket inte varit fallet) skulle man till slut tappa 

motivationen. Tid att hinna med alla ärenden. Tid för uppdatering inom olika områden. 
När andra områden tar mycket energi ställs elevhälsomöten in, kortas ner och ickeakuta 

processer av mer hälsofärmjande eller förebyggande karaktär läggs på is för att sällan plockas 

upp igen. 

På frågan om vilka hinder, brister eller svagheter som kan finnas för samverkan inom 

elevhälsoteamet återkommer tid, hög arbetsbelastning, kompetens.  

 

Ett annat återkommande större ämne var skolklimat och förhållningssätt som här har tolkats in 

i kategorin synsätt/värdegrund.  Uppdraget och hur värdegrunden styr upplevs tydligt och i 
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överlag stor omfattning samt att det fungerar väl som en helhet. På frågan hur värdegrunden 

kan omsättas i praktiken blir svaren; olweusarbete, skolans förhållningsätt, lågaffektivt 

bemötande, följa upp och utvärdera dessa frågor i vårt EHT, lyfta barn och elevhälsoplanen 

kontinuerligt och använda den i planeringen av elevhälsans arbete under året, eller ”Skolans 

värdegrund omsätts genom en aktiv strävan i elevhälsan att få elever inkluderade i ordinarie 

undervisning med sina kamrater och att sträva efter att ge eleven verktyg och strategier så att 

den på sikt ska klara sig utan särskilt stöd eller extra anpassningar”.  

 

Tid togs upp i många svar både i enkät och fokusintervju inom flera områden och det gäller 

även struktur. De olika professionernas kompetens var också ett återkommande ämne i både 

enkät och intervjuer och har tolkats in i en kategori där olika snarlika begrepp förekom som; 

intresse, personlighetsdrag, engagemang och oengagemang. I denna kategori finns även 

begrepp som utbildning, fördjupning, forskning m.m. Kategorin innefattar alltså både 

personlighet och kunskap. 

  

Övriga kategorier har inte framträtt i et större sammanhang enligt tolkningen men är 

intressanta att titta på för analysen som helhet. När det gäller process är tolkningen av svaren 

att man inte arbetar efter definitionen process (Ljungberg & Larsson, 2015) utan som en rutin, 

en arbetsgång även i detta elevhälsoteam. Beskrivningen sker på flera olika sätt:  

”Inför mötet annonserar professionerna ärenden som ska tas upp ( lite trevande nu när vi har 

infört nya PMO ) Mötets öppnas, agendan följs, anteckningar görs på sittande möte, uppdrag 

ges, sammanfattning och mötet avslutas. ( Efter arbete i form av egna uppdrag )Vi tar med 

ärende till EHT som vi tränar att lägga in i PMO i förväg, vi går därefter igenom elev efter elev 

utifrån akutläget. Är det möte under dagen så prioriteras dessa elever främst. Det kan även vara 

lärare som skickar in ärende till EHT. Dagordning för mötet bestäms, som lagts in tidigare. 

Mötet inleds och varje mötespunkt tas upp och diskuteras i tur och ordning. Eventuella uppdrag 

delas ut. Anteckningar dokumenteras i pmo. Om elevkonferens är inbokad är det oftast förmöte 

där pedagoger bjuds in. I slutet tittar vi igenom dagordning inför nästkommande möte. Mötet 

stängs sedan. Vi följer elevärendena som vi har i PMO. Vi lägger in nya uppföljningar och 

diskuterar vilka som behöver vara med vid olika möten Följer vh arbetsgång. Vi lär oss just nu 

nya PMO och hjälps åt att hitta, lära oss lägga in rätt sak på rätt plats osv Arbetsgång i enskilda 

ärenden är att någon - ofta rektor eller speciallärare - plockat upp oro hos en lärare gällande en 

elev. Det kan sedan variera väldigt mycket hur långt processen har gått hos den enskilda läraren. 

Vi försöker sedan relatera ärendet till processkartan för västra hisingen och erbjuder ofta 

samtidigt möjlighet till konsultation hos elevhälsans professioner för pedagogen”. 

När det gäller ledarskap tyckte man att man har goda mötesformer och ett gott mötesklimat, 

att en god ledare ska värna om uppdraget och professionernas olika arbete. Rollen och 

uppgiften som rektor har är att: leda elevhälsoteam, skapa goda mötesformer, ett gott 

samtalsklimat och värna om uppdraget, följa upp att planerade insatser från EHT blir 

genomförda, leda övriga i EHT så att de får utrymme att utöva sin yrkesroll i teamet, placera 

eleven i centrum, och rikta in arbetet utefter, elevens bästa, hålla ihop möten föra arbetet 

framåt, rektor har till uppgift att sammankalla och leda möten och att skapa broar mellan EHT 

och skolans pedagoger. Det är också rektorns roll att driva större utvecklingsprojekt eftersom 

det enbart är med rektors stöd som det blir möjligt. En respondent svarade: ”Rektorerna på 

skolan leder på det sätt som anges ovan”. Däremot på frågan i vilken utsträckning arbetar ert 

elevhälsoteam med visions- och målarbete som har initierats av rektor blev det övervägande 

svaret i varken stor eller liten utsträckning. Hur rektor ska vara/agera/leda/styra handlade i 

många svar om tid ”tid att besöka klasser”, ”ge tid för uppföljning, utvärdera och förbättra 

EHT:s arbete”, ”rektor bör avsätta tid för det hälsofrämjande och förebyggande arbetet” eller 

struktur ” ha en tydlig struktur…”.  
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Överlag är det tydligt för vem elevhälsan gemensamt vill skapa värde för men det finns olika 

uppfattningarna om i vilken utsträckning man har diskuterat för vem elevhälsan vill skapa 

värde för. Vid frågan om man definierat kund är 75 % ja och 25 % nej. På frågan vem som är 

kund eller den som ert elevhälsoteam vill skapa värde för blir svaren olika: alla som berörs av 

elevhälsans arbete, elev, föräldrar och övrig personal på skolan, eleverna. En respondent 

svarar: ”Jag tycker att det är MYCKET problematiskt att tänka på eleverna som kunder. Jag 

anser att elevhälsan ska finnas för elevernas arbetsmiljö. Till detta hör också att stötta 

pedagoger i deras möten med eleverna. Fokus ska också vara på barnet i egenskap av elev 

även om detta inbegriper hela barnets livssituation”. 

Överlag finns en gemensam syn att man baserar besluten på fakta i ganska stor utsträckning 

men att det behövs göras i ännu större grad. Faktorer som påverkar är; kunskap, att ha tid att 

läsa in nya rön om vårt arbete och förankra det, men jag upplever att EHT är positiva till ny 

info som kan effektivisera arbetet och förbättra det när info tas in i gruppen, att veta vad 

information finns om olika saker och ha möjlighet och tid att ta reda på fakta, var och en 

utifrån sin profession. En respondent har en annan vinkling: ”det finns alltid/ofta olika skolor 

som kommer fram till olika svar”. Hinder kan vara: att man inte har tagit reda på fakta i den 

utsträckning som krävs, tid, struktur, det skall finnas med naturligt och ges utrymme och 

rektorer skall vara positiva till arbetet, att inte ha tid att följa upp saker och ting ordentligt, 

återigen tid, att hinna med att läsa in sig på ny forskning, vid hög ångest och belastning i 

resten av skolan ökar kravet på att snabbt "göra något" vilket kan minska utrymmet för 

faktainhämtning. "Vi vet redan hur det ligger till". På frågan om i vilken utsträckning man har 

ett väl fungerande systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete och förbättringsinsatser för 

elevhälsan är svaren spridda från i ganska liten till i ganska stor utsträckning. 

Man tar upp att hinder kan vara ”tid, kunskap, för mycket ärenden, personlighetsdrag 

avsaknande av kompetens” eller ”ett för stort fokus på att leta fel hos enskilda elever vilket 

kan uppta enormt mycket tid för en elevhälsa. Ett sådant fokus kan uppstå hos vilken som 

helst av elevhälsans professioner” medan en annan respondent svarar ”inget”. När 

respondenterna ska beskriva kortfattat vad kvalitets- och systematiskt förbättringsarbete inom 

elevhälsan är blir svaren: 
En tydlig struktur, ett välkänt arbete för de som elevhälsan är till för, ett team som håller sig 

uppdaterad i forskning och har ett nära samarbetet med organisationen. 
Strukturerat och regelmässig utvärdering av vårt eget och det gemensamma arbete och hur våra 

kunder upplever oss. Både, personal på skolan, elever och föräldrar. Förbättra och därefter följa 

upp det vi bestämt oss för att förändra. 
Att planera upp, genomföra, utvärdera och analysera arbetet som pågår för att stötta 

verksamheten med eleverna på bästa sätt. 
Att följa upp insatser, utvärdera vad som gått bra och dåligt och låta det få effekter på hur arbetet 

bedrivs framåt. Möjligheter eller förbättringsinsatser är: fördjupning och kompetensutv inom 

elevhälsans arbete, att vi som team sätter av tid i början och slutet av varje termin och en 

halvdag i mitten av terminen för utvärdering och uppföljning och uppstart. Regelbundet och 

strukturerat. Att ha mätinstrument där vi kan mäta vårt uppdrag och oss själva och antal elever 

och där vi kan mäta våra kunders upplevelse av vårt arbete på olika nivåer, få mer input från 

forskningen - och det är vi på gång med ;-) samt tid och intresse. 
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4.4 Övergripande resultat och analys i relation till 

forskningsfrågorna 

 

Steg 4, Slutresultat  

 

Denna sammanfattande tolkning av de sammanlagda svaren i enkäten och under 

fokusgruppsintervjuerna har skett utifrån det urval och den strukturering som gjorts under  

resultat- och analysarbetet. Som ett sista steg i analysen för att fånga in vilka tankar och idéer 

de tre elevhälsoteamens deltagare hade för att kunna besvara frågeställningen: Hur ser de 

tvärfunktionella elevhälsoteamen på vad kvalitets och systematiskt förbättringsarbete inom 

elevhälsan är och vilka förutsättningar som finns för att bedriva ett systematiskt 

förbättringsarbete inom elevhälsan där man omsätter värdegrunden till handling valdes de 

kategorier som framträtt i alla tre elevhälsoteamen vilket blev en gemensam kategori som 

slutresultat. Tolkningen utgör uppsatsens resultat. 
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Värdegrund/Synsätt 
Den kategori som har framträtt gemensamt och utmärkt sig mest inom både enkät- och 

intervjuer och i alla tre elevhälsoteamen är värdegrund. Under arbetets gång har bilden av de 

olika elevhälsoteamens arbete förändrats, som en lök som skalas - från början och ytligt sett 

ser bilden av värdegrunden gemensam ut för alla tre teamen och också för de olika 

individerna i teamen men allteftersom arbetet har framskridit har analysen alltmer övergått till 

en mer komplex bild av synsätt och värdegrund och till slut har frågan uppstått: Är elevhälsa 

en illusion av kvalitet? eftersom till exempel skillnaderna i värdegrund tydligt kan ses i 

tänkesätt, handlingar, beteende och verktyg.  

I denna uppsats har huvudfokus inte varit ledningens agerande eller roll men när det gäller 

värdebaserad ledarskap menar Kirkhaug (2015) att det krävs det vissa förutsättningar och 

kompetens hos ledarskapet men även hos den sociala och formella omgivningen som 

ledarskapet ska praktiseras i när det gäller värdebaserad ledning. Kirkhaug (ibid) ser 

värdebaserad ledning som en paradoxledning där det handlar om förmågan att ta hand om 

både detaljer och helhet. Kirkahug (ibid) diskuterar också hur centrala organisatoriska 

betingelser kan inverka på ledarens möjligheter att praktisera värdebaserad ledning och 

argumenterar för att värden som styrverktyg i princip är frikopplade från strukturer och 

processer men samtidigt är de beroende av dessa för att fungera. Genom uppsatsens enkät och 

fokusintervjun kan man se att just denna balans är komplex.  

 

Kirkhaug (ibid) menar att även om värdebaserad ledning anses fylla luckorna som 

traditionella system inte täcker in är den värdebaserade ledningen beroende av redan 

existerande strukturer i form av etablerade system och tänkesätt där ledaren måste kunna 

identifiera existerande faktorer i organisationen som till exempel; professionalitet, 

komplexitet, kriser, behov av anpassning, tillhörighet och belöningssystem och det är 

avgörande om den värdebaserade ledningen ska bli lyckad.  

 

Rektorer som integrerar skolans struktur och kultur blir mer framgångsrika enligt Höög 

(2014) och menar att dessa begrepp är verktygen i den komplexa organisation som skolan är 

där olika värderingssystem styr hur man tänker och handlar och där motsättningar finns i hur 

den struktur skolan förväntas ha möter den kultur som råder.  

 

Skolutveckling är komplext (Berg, 2003; Höög, 2014) och ser man till rektors 

förändringsarbete menar Nehez (2015) att sammanhanget är än mer komplext när rektorer ska 

leda lärare och kritiserar tidigare forskning där sammanhangets stora komplexitet inte 

framkommit tillräckligt.  

 

Hur ser elevhälsoteamens professioner på vad som är kvalitet i teamens verksamhet och 

uppdrag?  
 

När det gäller kundbegrepp menar Bergman och Klefsjö (2012) att det kan upplevas som 

ovant och svårt att ta till sig begreppet i offentlig verksamhet och det visade ett svar där 

respondenten tyckte det var problematiskt. I övrigt var det intressant att i princip alla 

respondenterna tyckte att de överlag hade en gemensam syn på vem som elevhälsan skulle 

skapa värde vilket inte stämde utifrån resultatet när man gick på djupet till varje enskild 

respondent. På frågan om vem som elevhälsoteamen vill skapa värde för var det mycket olika 

svar enskilt. Både Sörqvist (2015) och Bergman och Klefsjö (2012) menar att en stark 

kundfokusering är mycket viktig och att kunderna har en avgörande betydelse för 

förbättringsarbetet.   
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Under temat basera beslut på fakta framkom tydliga skillnader där vissa elevhälsoteam 

upplevde att de arbetade bra med fakta som underlag och vissa upplevde brister. Vissa 

problematiserade begreppet fakta – ”vem äger fakta?” och alla elevhälsoteamen upplevde att 

de kunde förbättra det faktabaserade arbetet. Det gick inte att tolka om det handlade om fakta 

i allmänhet eller om man skulle kunna särskilja fakta som t.ex. kvantitativa fakta och 

kvalitativa fakta. 

 

Utifrån Sörqvist (2015) definition av kriterier av att arbeta med processer kan man dra 

slutsatsen att inget elevhälsoteam arbetade med processer men utgår man från Bergman och 

Klefsjö (2012) där processer kan betraktas som ett nätverk som består av sammanhängande 

aktiviteter och som kan upprepas i tiden och vars syfte är att skapa värde åt någon extern eller 

intern kund kan man se arbetet som processer. I denna uppsats har alla elevhälsoteman tolkats 

utifrån Sörqvist (2015) definition av process som att de har en arbetsgång eller rutin. 

 

Skolor arbetar till stor del med systematik och planer både centralt som t.ex. den årliga 

kvalitetsredovisningen men även lokalt. Ser man till enbart elevhälsans teamarbete är den 

gemensamma tolkningen för alla tre elevhälsoteman att man inte systematiskt och kontinuerlig 

arbetar ständigt med förbättringar. Däremot finns enskilda delar som t.ex. årshjul, planer 

m.m. där vissa moment ingår men utifrån tolkningen sker det inte systematiskt- och ständigt 

kontinuerligt i t.ex. en kvalitativ förbättringscykel som bygger på PDSA – cykeln (Bergman 

och Klefsjö (2012). 

Skolan är mål- och resultatstyrd så elevhälsoarbetet bör också ha tydliga mål menar Höög 

(2014) och pekar på att elevhälsoarbetet generellt är svagt anknutet till skolans huvuduppdrag 

med kunskapsmål och sociala mål där det ofta finns brister på vilket sätt 

elevhälsoaktiviteterna stödjer lärandet, d.v.s. hur kunskaper växer och de sociala förmågorna 

stärks. I Höögs (ibid) studie framgick det att det fanns en stor osäkerhet om vad som styr 

elevhälsan och att kopplingen mellan det pedagogiska uppdraget och elevhälsan saknades 

eller var otydligt. Höög (ibid) menar att om målarbetet är underutvecklat finns det svårigheter 

att utvärdera insatserna där kvalitetsarbetet ofta blir registreringsuppgifter och inte att 

eleverna fått ökade förutsättningar att lära. 

Flera av de enskilda deltagarna kände sig delaktiga och motiverade och några enstaka 

deltagare kände tvärtom. Tolkning är svår att göra utifrån svar som skiljer sig åt och 

uppsatsen fokuserade inte att gå på djupet i detta tema. För att skapa förutsättningar för allas 

delaktighet är det viktigt för ledning att arbeta så att medarbetarna känner delaktighet, 

inflytande och motivation för att nå hög intern kundtillfredsställelse (Bergman och Klefsjö 

(2012). 

När det gäller att utveckla ett engagerat ledarskap finns det enligt Yukl (2012) inget enkelt 

svar på hur effektivitet i ledarskap bör mätas men ett av de vanligaste sätten att mäta 

ledareffektivitet är att titta på en ledares förmåga att förbättra ett teams prestationer och mål 

vilket var svårt i denna uppsats. Bergman och Klefsjö (2012) menar att kvalitetsarbetet bygger 

på en kultur som har sin grund i de fem hörnstenarna och att hörnstenen i botten utveckla ett 

engagerat ledarskap är mycket viktig. I denna uppsats fanns av etiska skäl inga frågor som 

kunde härledas eller värderas till hur bra, dålig eller hur effektiv ledaren är eller var. Frågorna 

var allmänt hållna men det framgick att rektor hade en ledande och styrande roll i alla 

elevhälsoteamen.  

Hur arbetar elevhälsoteamen med styrning och säkring samt utveckling och förbättring 

av kvalitet i relation till sitt värdegrundsbaserade uppdrag?  
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Elevhälsoteamen har ett mycket komplext uppdrag och Thylefors (2013) beskriver 

elevhälsoteam som en tvärprofessionell organisation där behovet är att binda samman olika 

kunskaps- och kompetensområde och Almgrens (2016) resultat visade att elevhälsoarbetets 

innehåll organiseras av hur elevhälsopersonalen konkret tolkar sitt uppdrag av att arbeta 

förebyggande och hälsofrämjande och att detta var ett bristområde. Vissa delar har i denna 

uppsats har visat samma resultat men det finns också delar som visar annat t.ex. att 

mötesrutiner fungerar överlag väl. Två av elevhälsoteamen tog också upp att de såg stora 

vinster med att arbeta med PMO som är ett sekretessbaserat digitalt ärendesystem just för att 

kunna systematisera och följa upp bättre. Åsikterna gick isär om systemet, en respondent såg 

PMO som en grund för ett större systematiskt förbättringsarbete och ledningssystem medan 

andra såg det mer som ett ärendesystem med registreringsuppgifter. Vissa elevhälsoteam 

nämnde PMO till stor del och vissa elevhälsoteam nämnde aldrig PMO. 

 

Uppsatsen visade också att deltagarna överlag upplevde att styrdokumenten var stödjande och 

att de har bidragit till att det hälsofrämjande och förebyggande arbetet fått ett allt större 

utrymme som även Hansson och Simonsson (2011) såg i sin studie. Övervägande tyckte 

deltagarna att de hade stor kunskap om styrdokumenten och stöd i dessa och till skillnad från 

Hultin och Victor studie från 2013 visar denna studie fyra år senare att det inom 

elevhälsoteamen inte bara finns en medvetenhet och önskan att arbeta efter styrdokumentens 

riktlinjer för elevhälsan kring det hälsofrämjande och förebyggande utan att vissa 

gemensamma definitioner var befästa i de tre teamen. Uppsatsen visar samma resultat som i 

Bengtssons (2015) studie där de tre elevhälsoteamen i stort har skapat rutiner där 

elevhälsomöten fungerar kontinuerligt och regelbundet och med tydlig mötesstruktur. 

Däremot kunde man tolka att den medicinska individinriktade diskursen var rådande inom 

elevhälsoteamen som i studien av Hultin och Victor (2013). 

 

Utifrån Backlunds avhandling om elevvård (2007) som visade att det finns stora skillnader 

dels mellan olika skolors tillgång till lokala elevvårdsresurser och dessutom risker att elevers 

hälsa hamnar mellan stolarna på grund av oklarheter kring ansvarsfrågan kunde man i 

uppsatsen se likheter där en del mindre skolor tog upp att de hade mindre tid och resurser i 

sin elevhälsa och i alla elevhälsoteam kunde man skönja att det ibland fanns domänkonflikt 

mellan elevhälsans och skolans personal. Även önskan om mandatet och att stödet från rektor 

behövs för att bli en integrerad kraft i skolans arbete togs upp. Man kan se samma trend i 

enkätens svar som skolinspektionens (2015) resultat att rektorerna på skolorna i många fall 

inte tyckte att elevhälsans kompetenser hade tillräckligt med tid att arbeta främjande och 

förebyggande eftersom svaret tid togs upp mycket och av flera personer när det gällde att   

arbeta med systematiskt kvalitets och förbättringsarbete. 

 

 

SPSM (2017) menar att för att komma åt ett mer förbyggande och hälsofrämjande arbete 

behöver skolans ledning och personal kritiskt granska och analysera sin egen verksamhet och 

även här kan man se samma trend i enkäterna där svaren på frågorna om hur ofta 

elevhälsoteamen diskuterar den egna arbetsgången/rutinen/processen eller i vilken 

utsträckning elevhälsoteamen mäter och analyserar data från den egna 

arbetsgången/rutinen/processen var alla svar utom ett var att det varken gjordes i stor eller 

liten omfattning eller i ganska liten omfattning. 

 

När det gäller värdegrund finns även samma trend som i granskningen (Skolinspektionen, 

2015) där elevhälsoarbete i var liktydigt med: temadagar, hälsosamtal, aktiviteter som t.ex. 

utflykter, hälsodagar, lära känna varandra dagar”, tårtbakning, skoljogg m.m. I uppsatsen 
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skilde sig svaren på hur värdegrunden kan omsättas i praktiken: ”Olweus, kamratstödjare, 

likabehandlingsgrupp, temadagar utifrån värdegrund, lekkompis, medarbetarenkäter, 

elevhälsoplan och använda den i planeringen under året” det fanns även svar som visade en 

annan sida av värdegrundsarbetet: ”samtal och observationer, föreläsningar, litteraturstudier 

och värdegrundsarbete, visionsarbete, arbetat med gemensam värdegrund, skolans 

förhållningssätt, lågaffektivt bemötande, följa upp och utvärdera i eht, handledning” eller att 

”skolans värdegrund omsätts genom en aktiv strävan i elevhälsan att få elever inkluderade i 

ordinarie undervisning med sina kamrater och att sträva efter att ge eleven verktyg och 

strategier så att den på sikt ska klara sig utan särskilt stöd eller extra anpassningar”. 

Utifrån tolkningen framkom inga specifika insatser till eleverna som handlade om motivation 

och självkänsla förutom de generella insatserna som beskrivs ovan och skolinspektionen 

(2015) menar att ett elevhälsoarbete som svarar mot elevers behov behöver omfattas av en 

mer tydlig strategi och ett systematiskt utvecklingsarbete där behoven identifieras, att 

insatserna planeras och genomförs och att resultatet följs upp och värderas i relation till de 

identifierade behoven.  

 

Vilka förutsättningar finns respektive saknas eller önskas för att bedriva styrning, 

säkring samt utveckling och förbättring av kvalitet inom elevhälsan?  
 

För att lyckas med styrning och säkring samt utveckling och förbättring krävs ett införande av 

systematiskt förbättringsarbete vilket är nödvändigt för att lyfta den aktuella nivån till en ny 

och bättre nivå eftersom verksamheten alltid står under förändring (Sörqvist, 2015).  

Tolkningen och resultatet är att elevhälsoteamen överlag ser kvalitet som en rutin, 

arbetsgång eller checklista och tolkningen är att man inte använder systematiska arbetssätt 

eller verktyg grundat i den så kallade hörnstenmodellen (Bergman & Klefsjö, 2012; Svensson, 

2004). De olika elevhälsoteamen skiljer sig också åt i vad de ser som kvalitativt och 

systematiskt förbättringsarbete. Elevhälsoteamen överlag utrycker flera delar som finns i 

hörnstensmodellen men tolkningen är att det skiljer till viss del på det man säger och det man 

faktiskt gör.  

Höögs studie (2014) visade att elevhälsan är organiserad på många olika sätt och det verkar 

inte finnas någon ”best practice” utan istället fanns en stor variation speciellt gällande 

elevhälsans organisation, inriktning och styrning. Även skolinspektionens granskning (2015) 

visade en mycket varierad bild av elevhälsan arbete. Detta ger i grunden en stor variation och 

osäkerhet gällande styrning och säkring samt utveckling och förbättring för olika skolor och 

därmed likvärdigheten för den enskilda eleven Tolkningen i denna uppsats stämmer med flera 

av de nämnda teoretiska källor som visar att elevhälsan är organiserad på många olika sätt och 

det finns en stor variation speciellt när det gäller organisation, inriktning och styrning.  
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5. Slutsats 

 Slutsatserna presenteras utifrån syftet och forskningsfrågorna.  

 

 
Syftet med denna uppsats är att bidra med kunskap kring hur elevhälsan upplever, och 

förhåller sig till, den stora frihetsgraden när det gäller att kvalitetssäkra och ständigt förbättra 

hur de omsätter dagens styrning via värdegrund till handling samt att bidra med kunskap kring 

hur tvärfunktionella elevhälsoteam arbetar med styrning och säkring samt utveckling och 

förbättring av kvalitet i relation till sitt värdegrundsbaserade uppdrag. 

 

Hur ser elevhälsoteamens professioner på vad som är kvalitet i teamens verksamhet och 

uppdrag? 

Tolkningen och resultatet är att elevhälsoteamen ser kvalitet som en rutin, arbetsgång eller 

checklista och inte som ett systematiskt förbättringsarbete liknande hörnstensmodellen, men 

de olika elevhälsoteamen skiljer sig åt i vad de ser som kvalitativt och systematiskt 

förbättringsarbete. Författarens tolkning utifrån enkäter och fokusgruppsintervjuer är att vissa 

delar som finns i hörnstensmodellen arbetar elevhälsoteamen aktivt med och vissa delar 

arbetar elevhälsoteamen inte med. Tolkningen är också att det skiljer på det respondenterna 

säger och det som faktiskt görs. Utifrån denna studie kan författaren inte dra slutsatser i vilken 

grad detta sker. 

 

Hur arbetar elevhälsoteam med styrning och säkring samt utveckling och förbättring av 

kvalitet i relation till sitt värdegrundsbaserade uppdrag? 

Trots flera varierande faktorer som geografiska, socioekonomiska och skillnader i storlek på 

de undersökta skolorna uppvisar resultatet att det finns skillnader i hur de tre 

elevhälsoteamens medlemmar omsätter värdegrunden i praktiken. Tolkningen är att de 

enskilda skolornas elevhälsoteam skiljer sig åt och kan ge olika kvalitativa värden för elever, 

föräldrar och pedagoger.  

 

Vilka förutsättningar finns respektive saknas/önskas för att bedriva styrning, säkring samt 

utveckling och förbättring av kvalitet inom elevhälsan? 

 

Utifrån tolkningen ovan kan detta ge stor variation och osäkerhet gällande styrning och 

säkring samt utveckling och förbättring för olika skolor och därmed också för likvärdigheten 

och rätten till stöd för den enskilda eleven. Denna slutsats stämmer med flera teoretiska källor 

i denna uppsats som visar att elevhälsan är organiserad på många olika sätt och att det finns en 

stor variation speciellt gällande elevhälsans organisation, inriktning och styrning.  
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6 Diskussion 

I diskussionen fångas trådarna upp från inledningen och diskuteras utifrån studiens resultat. 

Arbetsmetoden diskuteras och diskussionen slutar med att ge förslag på fortsatt forskning 

gällande elevhälsan.   
 

 
Vad är kvalitet inom elevhälsan? 
 

Måste en organisation som är värdestyrd vara organiserad på andra sätt än organisationer som 

praktiserar mer traditionella synsätt på ledning frågar Kirkahug (s. 216, 2015). Frågan hör 

ihop med tolkningen av de sammanlagda svaren och intervjuerna där det tydligt framkommer 

två olika sätt att tänka eller två olika diskurser; struktur och kultur.  

 

Utifrån resultatet från uppsatsen kan begreppet struktur kopplas till; tid, möten, uppdrag, 

tydlig, PMO och vid begreppen som mer poängterar kultur och samspel finns; delaktighet, 

flexibel, tänka nytt, tänka utanför boxen, personligt engagemang, motivation, föredöme, 

inlyssnande, diskussioner, gruppens styrka m.m. Dessa begrepp tolkades ibland som 

motsatser och ibland som komplement till varandra under analysfasen. Under intervjuerna 

förekom även att man pratade om värdegrundsarbetet som ”det andra” och som man inte hann 

med just nu.  

 

Under arbetet med uppsatsen uppfattades alla individer i elevhälsoteamen som professionella, 

ambitiösa och väl insatta i sitt arbete och värdegrunden utkristalliserade sig som en bas för det 

dagliga görandet tydligt. Författaren menar att människors handlande styrs av hur människan 

tänker och därmed blir agerandet eller görandet i ett elevhälsoteam beroende på vilket 

tankesätt man agerar utifrån och vilken modell eller verktyg man valt medvetet eller 

omedvetet.  

 

Författaren undrar om elevhälsoteamen matchar det syfte som finns idag eller ska kanske 

syftet revideras och anpassas mer till hur tvärprofessionella team fungerar, mognar och verkar 

enligt den forskning som finns idag? Behöver man mer specifikt utbilda rektorer och 

elevhälsoteam? Finns det tid och kompetens hos rektorerna att driva ett systematiskt 

förbättringsarbete inom elevhälsan eller är förutsättningarna begränsade? Hur kan man göra 

för att få en väl etablerad process som används av alla och varje gång för att minska 

variationen i elevhälsoarbetet? För enligt författaren ska det inte bero på vilken skola och 

vilken personal som arbetar för stunden när det gäller stöd till de som behöver det mest. Kan 

man hitta faktorer som gör det bättre än det är i dag? Var finns slöseriet med resurserna i 

elevhälsoteamen? Mötesteknik? Maktstrukturer? Ledningens kompetens? Teamets motivation 

och kunskap? Dessa saker diskuterades lite eller inte alls i enkäter eller under intervjuerna.  

 

Elevhälsan är en komplex grupp med ett komplext uppdrag (Thylefors, 2013; 

Skolinspektionen, 2015) och Yukl (2012) menar att tvärfunktionella grupper erbjuder en 

organisation många fördelar t.ex. genom att kunna lösa problem på ett effektivt och flexibelt 

sätt, funktionella specialkunskaper kan bevaras, samordning förbättras med mera och Yukl 

(ibid) menar också att det kan finnas flera olika slags grupper inom en organisation: 

funktionella arbetsgrupper, tvärfunktionella grupper, självstyrande grupper och 

ledningsgrupper och att skillnaderna även kan bero på många andra. Kanske ska det 

tvärfunktionella teamet mer preciseras gällande funktion inom elevhälsan? 
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Denna uppsats tar tydligt avstamp i systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete och offensiv 

kvalitetsutveckling som handlar om att aktivt förebygga, förändra och förbättra där begreppet 

ska ses som en helhet och där värderingar, arbetssätt och olika metoder och verktyg 

samverkar för att nå upp till en högre kundtillfredsställelse (Bergman & Klefsjö, 2012; 

Sörqvist, 2015) och författaren menar att inom den pedagogiska världen behöver man 

diskutera och erhålla mer kunskap i vad som är kvalitativt arbete för annars når inte 

elevhälsoteamen fram till värdegrund, hälsofrämjande och förebyggande; det blir bara ord på 

papper och sker lite här och där utan systematik.  

 

Slutsatsen som författaren gör är att värdegrundsarbete inte kommer av sig själv utan kräver 

”hårt arbete” och att värdegrundsarbetet är förbundet tillsammans med annat systematiskt 

kvalitetsarbete. Modellen måste grundas i en medveten tankemodell och sedan tolkas och 

användas som den var tänkt. 

Elevhälsoteamen har enligt dem själva en ganska hög kvalitet men om man ser till 

hörnstensmodellen (Bergman & Klefsjö, 2012; Svensson, 2004) kan man se att det finns 

utrymme för förbättringar. Det finns en bild av att man arbetar kvalitativt väl och det gör man 

i många, många delar men inte just utifrån denna modell som handlar om att systematiskt och 

resurseffektivt: 

 Ta reda på vilka kunder till organisationen är 
 Ta reda på deras behov och förväntningar 
 Se till att uppfylla, och helst överträffa, dessa behov och förväntningar 

(Bergman och Klefsjö, 2012, S. 30) 
 

Författaren undrar om det blir det en illusion av kvalitet? Man gör en mängd av insatser och 

har verktyg men ändå visar forskning att det inte räcker. Kanske skulle det behövas en stor 

kvalitetsutbildning för elevhälsoteam där man går igenom gemensamma kriterier för vad som 

är kvalitet för elevhälsan?  

Kunskapsbidraget med denna uppsats är att värdegrund framträder starkt på det personliga 

planet. Resultatet visar tydligt att värdegrunden inte ligger i professionen utan mer i 

personligheten vilket var en oväntad effekt att det var så personbundet och att själva 

professionernas värdegrund var olika oavsett yrkesgrupp. Slutsatsen som författaren gör är att 

de olika kompetenserna och yrkesrollerna har en viktig funktion ihop och att professionernas 

samverkan fungerar väl men tolkningen blir att totalkvalitet i grunden handlar om värdegrund 

synsätt hos de enskilda deltagarna.   

  

Utifrån resultatet av Skolinspektionens tillsyns- och vitesbeslut (2015) kan författaren dra 

liknande slutsatser från denna uppsats där man ser att det finns brister i ett tydligare strategi- 

och systematiskt utvecklingsarbete inom elevhälsan vilket fortfarande ger frågan; Har 

elevhälsan kompetens och arbetssätt för, samt vidtar insatser i, det hälsofrämjande, 

förebyggande och åtgärdande arbetet, som motsvarar behoven hos eleverna på skolan? För att 

komma åt ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbete behöver skolans ledning och 

personal kritiskt granska och analysera sin egen verksamhet mer. Skolor har olika 

förutsättningar och utmaningar och man diskuterar ofta att skolorna själva ska hitta sin modell 

eller bli en lärande organisation där man lär av varandra. Problemet är att man inte kan lära av 

varandra om inte kunskapen finns i organisationen från början eller tillförs. Är man nöjd, 

”mätt och belåten”, kan det bli svårt att bli en lärande organisation om man inte vill lära mer, 

nytt eller av varandra. Eller med andra ord; om hörnstenensmodellen inte finns inbyggd i 

organisationen. 
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6.1 Metoddiskussion 

Att planera en studie är en sak men en annan sak är vad det faktiskt blev och i detta fall 

framkom flera olika saker:  

 

 Kunskapsbidraget i denna uppsats stärker tidigare litteratur gällande elevhälsans 

systematiska kvalitetsarbete. 
 

 Uppsatsen ville även undersöka om det framträdde ett ”spänningsfält” för elevhälsan 

mellan dimensionerna värdegrund kontra styrning och säkring samt utveckling och 

förbättring vilket inte alls visade sig. Däremot blev de tydligt att det finns två 

dimensioner av värdegrund/synsätt; struktur och kultur där ett ”spänningsfält”  istället 

framträdde.   
 

 Begreppet tid blev också ett oväntat tydligt mönster eller kategori men tolkningen är 

att tiden sågs på olika sätt av deltagarna, att tid som kvalitetsbegrepp handlar om 

synsättet hos de enskilda deltagarna. Tid kunde ses som just tid men tid kunde också 

ses i perspektivet – vad gör vi kvalitativt med tiden? 
 

 Själva fenomenet tvärfunktionella grupper och dess komplexitet växte sig större under 

arbetets gång och skulle kunna belysas mycket och ur många fler vinklingar än i denna 

uppsats. 
 

 För att se behov och värde i hur man på olika sätt bedriver ett systematiskt 

förbättringsarbete inom elevhälsan var ett fungerande sätt att använda enkäter och 

fokusintervjuer. Styrkorna med att på plats göra enkäten i 30 minuter var att inget 

bortfall egentligen existerande däremot gjorde alla inte enkäten helt klart. Åtgärderna 

för det var att lägga de främsta temafrågorna först. Bristen är att deltagarna blev trötta 

och kanske bara svarade på måfå.  

Styrkan med 15 minuters fokusintervju var att alla orkade vara med och var väl insatta 

i uppsatsens syfte när intervjuerna startades. 45 minuter var också en rimlig tid att 

avsätta för studien eftersom elevhälsan ofta har ett tufft mötesschema men mer tid 

hade varit önskvärt. En annan brist är att rektorers närvaro var ojämnt, i ett 

elevhälsoteam deltog ingen, i ett elevhälsoteam en och på ett elevhälsoteam deltog två 

stycken. En stor brist var att på ett elevhälsoteam fanns endast två deltagare vilket gav 

svårigheter gällande etik. Andra oväntade saker var att fokusgrupperna med få 

deltagare gav mer information än när det var många deltagare. Den förutfattade bilden 

var att allas åsikter skulle komma fram mer under fokusintervjun men det blev inte alls 

på det sättet, även om det var fler deltagare var det bara några som pratade.  

6.1.1 Val av metod 

Valet av metod har varit tillfredställande till största delen och den kvantitativa delen har 

kompletterat den kvalitativa delen väl. Fokusgruppsintervjuerna var korta, 15 minuter och 

kunde som sagts tidigare ha varit längre medan enkäten var lång, 55 frågor, vilken kunde ha 

varit kortare. Människor är olika och tar olika lång tid på sig att svara och för att utnyttja tiden 

väl sattes en högre maxnivå med många frågor, resultatet blev att sex respondenter av elva 

svarade på hela enkäten dvs en svarsfrekvens på 55 %. Valet att göra enkäten på plats var 
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även det tillfredställande. Metoden fokusgruppsintervju upplevdes som ett bra val eftersom 

den var relativt öppen till karaktären och det gavs utrymme för att få djupare svar än från 

enkäten. Dock kunde fokusgruppsintervjun ha fortsatt längre men det var ett medvetet val att 

hela förfarandet endast skulle ta 45 minuter eftersom risken annars var större att det skulle 

blivit ett nej från början.  

6.1.2 Hantering av data och analys 

Relevant forskningsbaserad empiri har varit svår att hitta och mängden har varit begränsad, 

speciellt när det gäller systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete och offensiv 

kvalitetsutveckling för elevhälsan. Den stora förförståelsen hos författaren har till viss del 

präglat analysen genom t.ex. förståelse av olika kulturer och det ibland outsagda vilket bidrog 

till att intervjuanalysen var mest svårtolkad. ”Det kan inte nog betonas hur viktig 

förförståelsen är. Snart sagt allt vi upplever, ser, hör, tänker och tycker bygger på 

förförståelse” (Thurén, 2008, s. 60). Mindre etiska dilemman har även uppstått på vägen.  

6.1.3 Reliabilitet och validitet  

“Who has the power to define what can be said, and how?”, Soila (s.7, 2010) diskuterar 

tillförlitligheten i kvalitativa studier och hur man kan argumentera för tillförlitligheten i 

kvalitativa studier i kontrast mot kvantitativa studier och ställer frågan: ”… how we do create 

relevant and high quality qualitative research, not in the controversy to quantitative or 

positivist research but based on its own premises (ibid.s. 8). 

 

Hela studien är en kvalitativ fallstudie som har försökt förklara den röda tråden och 

handlingsförloppet på ett tydligt sätt för att öka trovärdigheten och rimligheten för resultatet. 

Reliabiliteten handlar om i vilken utsträckning studien kan upprepas och om det blir samma 

resultat (Stukát, 2011) vilket i sig är komplext när det gäller en kvalitativ studie. Författaren 

har försökt att tydligt återge metoden men den kvalitativa delen är svårare att upprepa 

eftersom den innehåller tolkning. Här ingår förförståelse, kroppsspråk, suckar, något som sägs 

halvvägs m.m. För att förstå analysen och dess grund har en relativt stor del bilagor bifogats. 

Reliabiliteten kan även bli mindre av att endast en forskare har varit inblandad.  

Enkelt utryckt är validitet, som är ett komplext och mångtydigt begrepp, att man mäter det 

man tror att man mäter och genom att använda två mätmetoder sk. triangulering (Stukát, 

2011) som är dels kvantitativa och kvalitativa har chansen i denna uppsats ökat för att 

validiteten stärks. Däremot kan man ifrågasätta om resultatet verkligen är sant (Kvale,1997).  

Förförståelsen har upplevts som ett hinder av att författaren själv som har stor förförståelse till 

fenomenet elevhälsan, vilket kan ha präglat analysen och tolkningen. Hur mycket har 

författarens förförståelse påverkat? Den hermeneutiska spiralen (Thurén, 2008) som 

uppsatsen bygger på gör också paradoxalt att tolkningen är osäker eftersom den går ut på att 

förstå. Hur mycket av författarens egen erfarenhet, minnen, upplevelser har påverkat 

tolkningen? Hur vet författaren allt som presenteras i uppsatsen? Kan man kontrollera att 

författaren har rätt?  
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6.2 Vidare studier 

Kunskapsbidraget med denna uppsats är att värdegrund framträder så starkt och på det 

personliga planet och att värdegrunden inte verkar finnas i professionen. Enligt författaren bör 

mer forskning vara involverad i värdegrunden för skolan som är golvet för all verksamhet i 

skolan och utforska eventuella gap. Åtgärder som elevhälsan gör t.ex. egna modeller, 

jippodagar, enkäter av olika slag m.m. men även ledningens agerande grundar sig i 

värdegrund och därför blir detta område så viktigt. 
 

Ett annat kunskapsbidrag är att se skolans värdegrund i ljuset av offensiv kvalitetsutveckling 

där styrning och säkring samt utveckling och förbättring ingår som en ständigt pågående 

spiral eller PDSA-cykel i kvalitetsarbetet inom elevhälsan. Finns det behov av ett mer 

övergripande förbättringsarbete på en mer övergripande nivå eller ska kommuner eller 

enskilda skolor hitta sina egna modeller? Här behövs vidare studier.  
 

Värdegrund, synsätt, tänkande kontra styrdokumenten finns i grunden för vilka arbetssätt eller 

metoder elevhälsan använder och detta gäller specifikt ledning. Styr ledning fritt utifrån 

styrdokumenten eller slår den personliga värdegrunden igenom? Här behövs mycket mer 

forskning om rektorers utbildning och ledning. Man bör studera innehållet i de utbildningar 

som chefer i dels offentlig förvaltning genomgår men också specifikt för tvärfunktionella 

grupper eller för elevhälsan. Vilka förutsättningar får cheferna i sin utbildning och i sitt 

dagliga arbete att bedriva förbättringsarbete i offentlig förvaltning och speciellt gällande 

skolan? 
 

Uppsatsen har fångat upp vissa frågor men den har även genererat fortsatta frågor som är 

viktiga för att få mer kunskap så att elevhälsans arbete blir mer kvalitativt. Det finns aktuell 

forskning som pågår och detta är förslag till vidare studier av elevhälsan i kontexten kvalitets- 

och systematiskt förbättringsarbete:  

 

Hur ser förbättringsarbetet ut? Vilken systematik finns och kan den förbättras mer kvalitativt? 

Hur ser arbetet med mål och visioner för elevhälsan ut om det finns och vad bygger då dessa 

mål och visioner på? Ska det vara mer specifika för elevhälsan än det som står i 

styrdokumenten idag eller ska de integreras med skolans övriga arbete? Hur kan man förbättra 

det? 

Innehållet för elevhälsan? Vad ska, bör eller kan det vara? 

Hur ser kvalitativa uppföljningar och mätningar för elevhälsan ut? 

Hur ser samarbete och det tvärfunktionella uppdraget ut och vad kräver det? 

 

Helt enkelt vad gör man? Och varför gör man så olika? Effekter av det? 

Till slut kvarstår frågan om att definiera eller inte definiera kundbegrepp vilket är laddat i 

skolans värld, det har författaren själv erfarit och även vissa reaktioner under uppsatsens gång 

visar det. Vänder man på hörnstenen ”kundnöjdhet” inom offensiv kvalitetsutveckling kan 

man säga: ”om du inte gör kunden nöjd har du ingen kund” men i den offentliga förvaltningen 

har man ändå en kund även om den är missnöjd. Som myndighet är man inte ”tvingad” av att 

arbeta med kundperspektivet för att behålla kunden, man kan vara nöjd och inte vilja arbeta 
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med offensiv kvalitetsutveckling - ”mätt och belåten” och ändå ha ”kunder” (elever) och en 

verksamhet igång. Så frågan kvarstår, för vem finns elevhälsan och hur bedrivs den?  
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8 Bilagor 

Bilaga A - Vad säger styrdokumenten och andra 

rådgivande dokument om elevhälsans uppdrag?  

Eftersom syftet med denna studie är att bidra med kunskap kring hur tvärfunktionella 

elevhälsoteam arbetar med kvalitets- och systematiskt förbättringsarbete inom elevhälsan 

samt vilka förutsättningar som finns för att bedriva ett systematiskt förbättringsarbete i 

relation till det värdegrundsbaserade uppdraget behövs lagrummet och det värdebaserade 

myndighetsuppdraget förtydligas. Elevhälsan omfattas av flera regelverk som huvudmän, 

rektorer, samt verksamhetschefer som elevhälsans personal behöver förhålla sig till samt flera 

styrdokument; skollag, läroplan, allmänna råd som ska ses som lagtext samt att elevhälsans 

uppdragsbeskrivning utgår från skollagen och dess förarbeten (Socialstyrelsen och 

Skolverket, 2014).  Förutom skollagen och övriga styrdokument ska de som arbetar med 

elevhälsofrågor även beakta hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen, offentlighets 

och sekretesslagen, personuppgiftslagen, förvaltningslagen och arbetsmiljölagen samt 

internationella konventioner såsom FN:s konvention om barnets rättigheter, 

Salamancadeklarationen och FN:s standardregler från 1993 som rör elevhälsans arbete 

(Almgren, 2016).  För att få en bild av hur det faktiska lagrummet och hur målbilden ser ut 

och vilka ”frihetsgrader” som finns i tolkningarna av lagtexten redogörs de olika 

styrdokumenten här: 

Skollagen 

25 § För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta 

medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst 

vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. 

För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, 

skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan 

kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses   

9 § Det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ska ledas och samordnas av en rektor. Det 

pedagogiska arbetet vid en förskoleenhet ska ledas och samordnas av en förskolechef. Dessa ska 

särskilt verka för att utbildningen utvecklas. 

10 § Rektorn och förskolechefen beslutar om sin enhets inre organisation och ansvarar för att 

fördela resurser inom enheten efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. 

Rektorn och förskolechefen fattar i övrigt de beslut och har det ansvar som framgår av särskilda 

föreskrifter i denna lag eller andra författningar (SFS 2010:800). 

I fjärde kapitlet handlar det om kvalitet och inflytande; Systematiskt kvalitetsarbete: 

Nationell nivå 

2 § I 26 kap. finns bestämmelser om tillsyn, statlig kvalitetsgranskning och nationell 

uppföljning av skolväsendet och andra utbildningar. 

Huvudmannanivå 
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3 § Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och 

kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. 

Enhetsnivå 

4 § Sådan planering, uppföljning och utveckling av utbildningen som anges i 3 § ska genomföras 

även på förskole- och skolenhetsnivå. Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under 

medverkan av lärare, förskollärare, övrig personal och elever. Barn i förskolan, deras 

vårdnadshavare och elevernas vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet. Rektorn och 

förskolechefen ansvarar för att kvalitetsarbete vid enheten genomförs enligt första och andra 

styckena. 

Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet. 

5 § Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 §§ ska vara att de mål som 

finns för utbildningen i denna lag och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls. 

Skollagsberedningens lagförslag (Regeringen, .departementsserien-och-promemorior, 2017) 

med kommentarer som låg till grund till för en ny skollag:  

Av första stycket följer att skolhuvudmannen måste se till att det finns elevhälsa för varje elev i 

angivna skolformer. Den del av elevhälsan som motsvarar dagens skolhälsovård ska även 

fortsättningsvis anses utgöra en självständig verksamhetsgren i förhållande till den övriga 

elevhälsan och den särskilda elevstödjande verksamheten i övrigt (se författningskommentaren 

till lag om ändring i sekretesslagen [1980:100]). Vidare anges att elevhälsan främst ska vara 

förebyggande och hälsofrämjande och omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och 

specialpedagogiska insatser. Detta innebär att elevhälsan ska bidra till skapandet av miljöer som 

främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Här anges också att elevhälsan ska stödja 

elevernas utveckling mot utbildningens mål. Andra bestämmelser om elevernas utveckling mot 

målen finns i 3 kap.  

I andra stycket anges att det för de i första stycket preciserade insatserna ska finnas tillgång till 

skolläkare och skolsköterska. Den delen motsvarar 14 kap. 2 § tredje stycket i 1985 års skollag. 

Skolhuvudmannen avgör själv omfattningen av och inriktningen på personalens sammansättning 

och kompetens utifrån lokala behov och förutsättningar. Huvudmannen kan själv anställa denna 

personal eller ordna det på annat sätt. Bestämmelsen kräver till skillnad från 1985 års skollag 

dessutom att det, förutom skolläkare och skolsköterska, finns tillgång till adekvat utbildad 

personal i form av psykolog, kurator samt personal som kan tillgodose elevernas behov av 

specialpedagogiska insatser. Detta förtydligande av regleringen görs för att säkerställa att 

elevhälsan har tillgång till tillräcklig kompetens för att eleverna ska få det stöd som de behöver. 

Förtydligandet av vilka olika delar som ingår i elevhälsan inskränker inte kommunernas och 776 

Ds 2009:25 Huvudmän och ansvarsfördelning m.m. andra huvudmäns möjlighet att organisera 

sin elevhälsa efter lokala behov och förutsättningar. Även om regleringen således innebär ett 

utökat krav på vilka personalkategorier som ska ingå i elevhälsan är inte syftet med förslaget att 

kommunerna eller de fristående huvudmännen ska behöva nyanställa personal (Ds 2009:25, 

s.776-777). 

Varje huvudman inom skolväsendet ska ha ett ansvar att planera, följa upp och utveckla 

utbildningen. Detta ska ske kontinuerligt och på ett systematiskt sätt och måste naturligtvis 

anpassas efter den aktuella nivån på utbildningen. Huvudmannen har alltså det övergripande 

ansvaret för att ett kvalitetsarbete kommer till stånd. I 4 § anges att motsvarande kvalitetsarbete 

också ska göras på förskole- och skolenhetsnivå. En huvudman som bedriver utbildning vid 

endast en förskole- eller skolenhet kan givetvis arbeta med planering, uppföljning, utvärdering 

och utveckling på huvudmannanivå enligt förevarande paragraf och på förskoleoch 

skolenhetsnivå enligt 4 § i ett sammanhang. Paragrafen motsvarar för kommunerna till viss del 2 

kap. 8 § andra stycket i 1985 års skollag om uppföljning och utvärdering av skolplanen Några 

särskilda bestämmelser om skolplan finns inte i den nya skollagen. Här har dock införts ett 
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uttryckligt krav på att huvudmannen ska planera sin verksamhet. Paragrafen behandlas i avsnitt 

4.1.1 (ibid, s. 798). 

Hur planeringen och kvalitetsarbetet på förskole- och skolenhetsnivå ska genomföras anges i 

andra stycket. Där framgår att detta ska ske under medverkan av lärare, övrig personal samt 

elever. Barn i förskolan, deras vårdnadshavare samt elevernas vårdnadshavare ska också ges en 

möjlighet att delta i arbetet. Formerna för deltagandet får bestämmas lokalt. Ansvaret för det 

kvalitetsarbete som avses i första och andra styckena åligger, enligt tredje stycket, rektorn och 

förskolechefen. Rektors- respektive förskolechefsfunktionen kan naturligtvis upprätthållas av 

samma person vid förskole- och skolenheter som omfattar både förskola och annan skolform, se 

vidare författningskommentaren till 2 kap. 8 §. Paragrafen behandlas i avsnitt 4.1.2 (ibid, s. 798-

799).  

För att säkerställa att kvalitetsarbetet speglar arbetet i förhållande till de olika typer av nationella 

mål som finns i skollagen och andra författningar, bl.a. i läroplaner och kursplaner, anges att 

inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara att dessa mål uppfylls. I skollagen 

framgår målen dels i form av övergripande mål m.m. för utbildningen i 1 kap. 9–12 §§, dels i 

form av separata mål för varje utbildning i respektive skolformskapitel (ibid, s. 799). 

För att i efterhand kunna följa upp kvalitetsarbetet dels på den egna lokala nivån, dels på 

nationell nivå i form av tillsyn och annan kvalitetsgranskning måste kvalitetsarbetet 

dokumenteras. Paragrafen innehåller därför en bestämmelse om att arbetet med att systematiskt 

planera, följa upp och utveckla utbildningen på huvudmannanivå (3 §) och på förskole- och 

skolenhetsnivå (4 §) ska dokumenteras. De närmare rutinerna för dokumentationsarbetet får 

utarbetas hos huvudmannen och på de enskilda förskole- och skolenheterna. Någon motsvarande 

redovisning som avses i förordningen (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet 

m.m. är inte tänkt att finnas när den nya skollagen träder i kraft. Även om det i den kommande 

regleringen inte krävs att huvudmannen redovisar några egna bedömningar av kvalitetsarbetet 

och måluppfyllelsen, så är det naturligtvis ytterst angeläget att materialet kan ligga till grund för 

andras bedömningar i detta avseende. Paragrafen behandlas i avsnitt 4.1.1 (ibid, s. 799-800). 

Läroplan  

11 § För varje skolform och för fritidshemmet ska gälla en läroplan som utgår från 

bestämmelserna i denna lag. Läroplanen ska ange utbildningens värdegrund och uppdrag. Den 

ska också ange mål och riktlinjer för utbildningen. Regeringen eller den myndighet som 

regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om läroplaner. Regeringen eller den myndighet som 

regeringen bestämmer får för en viss skolform eller för fritidshemmet meddela föreskrifter om 

utbildningens värdegrund och uppdrag samt om mål och riktlinjer för utbildningen på annat sätt 

än genom en läroplan (SFS 2010:800).  

För grundskolan är skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för 

utbildningen samt kursplanerna förordningar som fastställs av regeringen. Grundskolans 

kunskapskrav är myndighetsföreskrifter som fastställs av Skolverket. Sammanfattningsvis står 

i skolans värdegrund och uppdrag om: grundläggande värden, förståelse och medmänsklighet, 

saklighet och allsidighet, en likvärdig utbildning, rättigheter och skyldigheter, skolans 

uppdrag samt god miljö för utveckling och lärande. I det sista avsnittet i kap 1 står det: 

Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar mot de nationella målen. Huvudmannen har ett 

givet ansvar för att så sker. Den dagliga pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas professionella 

ansvar är förutsättningar för att skolan utvecklas kvalitativt. Detta kräver att verksamheten ständigt 

prövas, resultaten följs upp och utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas. Ett sådant arbete 

måste ske i ett aktivt samspel mellan skolans personal och elever och i nära kontakt med såväl hemmen 

som med det omgivande samhället (Skolverket, 2011, s.11). 

Allmänna råd 
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Utöver skollag och läroplan på myndighetsnivå finns flera stödpublikationer som t.ex. 

Vägledning för elevhälsan, Skolverkets allmänna råd m.m. som ständigt uppdateras. De 

allmänna råden ”är rekommendationer om hur lärare, övrig skolpersonal, rektorer och 

huvudmän kan eller bör handla för att uppfylla kraven i bestämmelserna. Allmänna råd syftar 

till att påverka utvecklingen i en viss riktning och till att främja en enhetlig rättstillämpning. 

Råden bör alltså följas, om verksamheten inte handlar på ett annat sätt som gör att kraven i 

bestämmelserna uppfylls (Skolverket, 2014, s. 7). 

I Mål och riktlinjer för den samlade elevhälsan i Göteborgs Stad (2017) beskrivs följande mål som ska ingå i 

underlaget för uppföljning och utvärdering av den samlade elevhälsan: arbetet ska vara främjande, 

förbyggande och utredande, stödja elevernas utveckling mot målen, både kunskaper och värden, bidra till 

skapandet av miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa och präglas av ett elevperspektiv, 

kännetecknas av en väl utvecklad samverkan mellan skolans olika personal- och yrkesgrupper samt erbjuda 

eleverna tillgång till elevhälsans samtliga yrkesgrupper. Uppföljning och utvärdering ska ske kontinuerligt 

på flera nivåer i organisationen: skol-, nämnd- och kommunövergripande nivå och ska ingå i det 

systematiska kvalitetsarbetet. Det är rektorn som ska leda och samordna elevhälsans insatser på skolan och 

detta innebär att rektorn är ansvarig för att organisera skolan så att eleverna får det stöd de har rätt till. I det 

individuellt inriktade arbetet har elevhälsan ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs 

lärande och utveckling och de generellt inriktade uppgifterna rör elevernas arbetsmiljö och skolans 

värdegrund som till exempel arbetet mot kränkande behandling. Rektorn ska bland övrigt ledarskap leda och 

samordna det pedagogiska arbetet samt besluta om skolans inre organisation och rektorn har särskilt ansvar 

för elever som behöver särskilt stöd. Om det finns risk för att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav 

som minst ska nås eller om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation ska rektorn se till att 

behoven utreds och att särskilt stöd ges. Samråd ska i allmänhet ske med elevhälsan (ibid, s. 1-9). 
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Bilaga B - Enkät 
Enkät elevhälsoteam 

 

Enkäten är uppdelad i sju delar för att försöka få en bred bild av begreppen kvalitet och systematiskt 
kvalitetsarbete inom elevhälsan. 
Dessa delar är: 
1. Värdegrund 
2. Utveckla ett engagerat ledarskap 
3. Arbeta med processer 
4. Skapa förutsättningar för allas delaktighet 
5. Basera beslut på fakta, 
6. Sätt kunden i centrum 
7. Styrning och säkring samt utveckling och förbättring 

 

1. Vilken är din profession i elevhälsoteamet? 

  kurator 

  skolsköterska 

  psykolog 

  specialpedagog/speciallärare 

  skolläkare 

  rektor 

  annan yrkesgrupp 

2. Hur ofta uppskattar du att alla professionerna är med på mötena? 

  Alltid 

  ofta 

  mindre ofta 

  sällan 

  aldrig 

2. Vem är chef för arbetet i elevhälsan på skolenheten? 

 

 

 

4. I vilken utsträckning har du kunskap om skollagen? 

  i mycket stor utsträckning 

  i ganska stor utsträckning 

  i varken stor eller liten utsträckning 

  i ganska liten utsträckning 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUTmgMR6VCGGjx0bZ5gmbDtaPYBYMPYVv88Ce51WDPuuHvNg/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
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  i mycket lite utsträckning 

VÄRDEGRUND 

5. I vilken utsträckning tycker du att ditt uppdrag inom elevhälsoteamet är tydligt? 

  i mycket stor utsträckning 

  i ganska stor utsträckning 

  i varken stor eller liten utsträckning 

  i ganska liten utsträckning 

  i mycket lite utsträckning 

6. I vilken utsträckning tycker du att skolans värdegrund styr elevhälsoteamets arbete? 

  i mycket stor utsträckning 

  i ganska stor utsträckning 

  i varken stor eller liten utsträckning 

  i ganska liten utsträckning 

  i mycket lite utsträckning 

7. Om du ser till värdegrund men även arbetssätt och metoder inom elevhälsan, i vilken 
utsträckning tycker du att detta tillsammans fungerar som en helhet? 

  i mycket stor utsträckning 

  i ganska stor utsträckning 

  i varken stor eller liten utsträckning 

  i ganska liten utsträckning 

  i mycket lite utsträckning 

8. Kan du ge en kortfattat beskrivning eller exempel på hur värdegrunden kan omsättas i 
praktiken? 

UTVECKLA ETT ENGAGERAT LEDARSKAP 

”För att skapa en kultur som sätter kunden i första rummet krävs ett personligt, aktivt, synligt 

engagemang från varje ledare. Ledarskapets viktigaste uppgifter är att ange riktningen för 

verksamheten, skapa förutsättningar för medarbetarna samt att i dialog med dem definiera 

och följa upp målen” (SIQ 2012, Bergman & Klefsjö, 2012, s. 402). 

9. Om du ser till citatet ovan, vilken roll och uppgift har rektor i ert elevhälsoteam? 

10. I viken utsträckning arbetar ert elevhälsoteam med visions- och målarbete som har 
initierats av rektor? 

  i mycket stor utsträckning 
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  i ganska stor utsträckning 

  i varken stor eller liten utsträckning 

  i ganska liten utsträckning 

  i mycket liten utsträckning 

11. Hur tycker du att en rektor ska vara/agera/leda/styra för att det enligt dig skulle bli 
det bästa elevhälsoarbetet? 

12. Vad kan enligt dig hindra detta arbete? 

13. Vad kan enligt dig göra detta arbete möjligt? 

ARBETA MED PROCESSER 

Processer kännetecknas av flera egenskaper: processer har en bestämd början och ett 

bestämt slut, processer har kunder och leverantörer, processer är repetitiva, processer 

beskriver flöden i organisationen, processer skapar kundvärde, processer har bestämda 

syften och mål. Processer har tre roller; kund, producent och leverantör och de tre rollerna 

är grunden för verksamhetens processer (Sörqvist, 2015, s. 102). 

14. Vem leder elevhälsoteamsmötet på din arbetsplats? 

 
15. Har elevhälsomötena en tydlig arbetsgång/mötesrutin/process? 

  Ja 

  Nej 

Vid nej på fråga 15, gå vidare till fråga 23 

16. Om elevhälsomötena har en arbetsgång/mötesrutin/process, i vilken utsträckning 
följs den? 

  i mycket stor utsträckning 

  i ganska stor utsträckning 

  i varken stor eller liten utsträckning 

  i ganska liten utsträckning 

  i mycket liten utsträckning 

17. Om elevhälsomötena har en arbetsgång/mötesrutin/process, finns det en tydlig 
början och slut varje gång? 

  ja 

  nej 

18. Finns det en ägare till arbetsgången/mötesrutinen/processen vid varje möte? 

  ja 
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  nej 

19. I vilken utsträckning upplever du att du har en helhetssyn och kunskap om de 
övrigas arbete inom elevhälsoteamet? 

  i mycket stor utsträckning 

  i ganska stor utsträckning 

  i varken stor eller liten utsträckning 

  i ganska liten utsträckning 

  i mycket liten utsträckning 

20. Är arbetsgången känd för pedagogerna? 

  ja 

  nej 

21. Hur ofta diskuterar elevhälsoteamet den egna 
arbetsgången/mötesrutinen/processen? 

  i mycket stor utsträckning 

  i mycket stor utsträckning 

  i varken stor eller liten utsträckning 

  i ganska liten utsträckning 

  i mycket liten utsträckning 

22. I vilken utsträckning mäter elevhälsoteamet eller analyserar data från den egna 
arbetsgången/mötesrutinen/processen för att förbättra den? 

  i mycket stor utsträckning 

  i ganska stor utsträckning 

  i varken stor eller liten utsträckning 

  i ganska liten utsträckning 

  i mycket liten utsträckning 

23. Hur fördelas elevhälsans arbetsuppgifter? 
 

24. Kan du kortfattat beskriva er arbetsgång/mötesrutin/process om ni har en? 
 

 

25. I vilken utsträckning känner du dig delaktig i elevhälsans arbete? 

  i mycket stor utsträckning 



69 
 

  i ganska stor utsträckning 

  i varken stor eller liten utsträckning 

  i ganska liten utsträckning 

  i mycket liten utsträckning 

26. I vilken utsträckning känner du att du har talutrymme, blir lyssnad på och har 
mandat under elevhälsomötena? 

  i mycket stor utsträckning 

  i ganska stor utsträckning 

  i varken stor eller liten utsträckning 

  i ganska liten utsträckning 

  i mycket liten utsträckning 

27. I vilken utsträckning känner du att elevhälsan har hög motivation och engagemang 
för det generella arbetet i elevhälsoteamet? 

  i mycket stor utsträckning 

  i ganska stor utsträckning 

  i varken stor eller liten utsträckning 

  i ganska liten utsträckning 

  i mycket liten utsträckning 

28. Vilka faktorer ser du som kan påverka motivationen och engagemanget inom 
elevhälsoteamet? 

29. Vilka hinder, brister eller svagheter ser du som kan påverka motivationen och 
engagemanget inom elevhälsoteamet? 

 
30. Vilka möjligheter eller förbättringsinsatser/områden ser du för att höja motivationen 
och engagemanget i elevhälsoteamet? 

 
31. Hur väl upplever du att samverkan kring eleverna fungerar mellan de olika 
professionerna i teamet? 

  i mycket stor utsträckning 

  i ganska stor utsträckning 

  i varken stor eller liten utsträckning 

  i ganska liten utsträckning 

  i mycket liten utsträckning 

32. Hur väl upplever du att samverkan kring eleverna fungerar mellan teamet och övriga 
instanser som tex. hälso - och sjukvård, BUP, pedagoger eller liknande 
samarbetspartners? 
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  i mycket stor utsträckning 

  i ganska stor utsträckning 

  i varken stor eller liten utsträckning 

  i ganska liten utsträckning 

  i mycket liten utsträckning 

33. Vilka faktorer ser du som kan påverka samverkan för elevhälsoteamet? 

34. Vilka hinder, brister eller svagheter ser du att det finns för samverkan inom 
elevhälsoteamet? 

 
35. Vad tycker du behövs för att samverkan överlag ska fungera bäst? 

BASERA BESLUT PÅ FAKTA 

36. I hur stor grad enligt dig baserar elevhälsan sitt arbete på fakta? 

  i mycket stor utsträckning 

  i ganska stor utsträckning 

  i varken stor eller liten utsträckning 

  i ganska liten utsträckning 

  i mycket liten utsträckning 

37. Tycker du att det finns ett behov av att arbeta mer faktabaserat inom 
elevhälsoteamet? 

  ja 

  nej 

38. I hur stor grad enligt dig följs insatser/åtgärder upp? 

  i mycket stor utsträckning 

  i ganska stor utsträckning 

  i varken stor eller liten utsträckning 

  i ganska liten utsträckning 

  i mycket liten utsträckning 

39. I hur stor grad enligt dig baserar elevhälsan sitt arbete på fakta? 

  i mycket stor utsträckning 

  i ganska stor utsträckning 

  i varken stor eller liten utsträckning 

  i ganska liten utsträckning 
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  i mycket liten utsträckning 

40. Vilka faktorer ser du som kan påverka arbetet som är faktabaserat? 

 

41. Vilka hinder ser du som kan påverka elevhälsoteamets arbete för att arbeta med att basera 
beslut på fakta? 

42. Vilka möjligheter eller förbättringsinsatser ser du för att kunna arbeta systematiskt med 
fakta som grund? 

SÄTT KUNDEN I CENTRUM 

"De vi som organisationen vill skapa värde för kallar vi kunder" (Bergman & Klefsjö, 2012, 

s.28). 

43. I vilken utsträckning är det tydligt enligt dig för vem elevhälsan gemensamt vill 
skapa värde för? 

  i mycket stor utsträckning 

  i ganska stor utsträckning 

  i varken stor eller liten utsträckning 

  i ganska liten utsträckning 

  i mycket liten utsträckning 

44. I vilken utsträckning har elevhälsan diskuterat för vem elevhälsan vill skapa värde 
för? 

  i mycket stor utsträckning 

  i ganska stor utsträckning 

  i varken stor eller liten utsträckning 

  i ganska liten utsträckning 

  i mycket liten utsträckning 

45. I vilken utsträckning tycker du att det är viktigt för elevhälsoteamet att gemensamt 
diskutera och komma överens för vem elevhälsan vill skapa värde för? 

  i mycket stor utsträckning 

  i ganska stor utsträckning 

  i varken stor eller liten utsträckning 

  i ganska liten utsträckning 

  i mycket liten utsträckning 

46. I vilken grad upplever du att styrdokumenten hjälper och stödjer er som 
elevhälsoteam att enas om vem/vilka som ni vill/bör/ska skapa värde för? 
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  i mycket stor utsträckning 

  i ganska stor utsträckning 

  i varken stor eller liten utsträckning 

  i ganska liten utsträckning 

  i mycket liten utsträckning 

47. Har ert elevhälsoteam definierat vem som ni vill skapa värde för? 

  ja 

  nej 

48. Vem anser du vara kund eller den som ert elevhälsoteam vill skapa värde för om du 
utgår från citatet ovan? 

AVSLUTNING - STYRNING OCH SÄKRING SAMT UTVECKLING OCH 

FÖRBÄTTRING 

49. Vad anser du kortfattat att kvalitets- och systematiskt förbättringsarbete inom 
elevhälsan är? 

50. I vilken utsträckning anser du att ni har ett väl fungerande systematiskt kvalitets- 
och förbättringsarbete inom ert elevhälsoteam? 

  i mycket stor utsträckning 

  i ganska stor utsträckning 

  i varken stor eller liten utsträckning 

  i ganska liten utsträckning 

  i mycket liten utsträckning 

51. I vilken utsträckning tycker du att ert elevhälsoteam generellt har kunskaper för att 
kunna arbeta med systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete? 

  i mycket stor utsträckning 

  i ganska stor utsträckning 

  i varken stor eller liten utsträckning 

  i ganska liten utsträckning 

  i mycket liten utsträckning 

52. I vilken utsträckning tycker du att du har kunskaper för att kunna arbeta med 
systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete? 

  i mycket stor utsträckning 

  i ganska stor utsträckning 

  i varken stor eller liten utsträckning 
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  i ganska liten utsträckning 

  i mycket liten utsträckning 

53. Hur ofta diskuterar elevhälsoteamet sina egna arbetssätt och metoder? 

  i mycket stor utsträckning 

  i ganska stor utsträckning 

  i varken stor eller liten utsträckning 

  i ganska liten utsträckning 

  i mycket liten utsträckning 

54. Hur ofta diskuterar elevhälsoteamet sina egna arbetssätt och metoder utifrån aktuell 
forskning? 

  i mycket stor utsträckning 

  i ganska stor utsträckning 

  i varken stor eller liten utsträckning 

  i ganska liten utsträckning 

  i mycket liten utsträckning 

55. Vilka möjligheter eller förbättringsinsatser ser du för att kunna arbeta med systematiskt 
kvalitets- och förbättringsarbete? 

Stort tack för din medverkan! 
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Bilaga C - Missivbrev 

 

Informationsbrev till er i elevhälsan som ska medverka i undersökningen  
Tack för att ni tar er tid till att ställa upp på en enkät och en fokusgruppsintervju. Jag heter 

Annica Glad och är specialpedagog men studerar samtidigt sista terminen på 

magisterprogrammet i Kvalitets- och ledarskapsutveckling på Mittuniversitetet i Östersund. 

Enkäten och intervjuerna genomför jag som en del av mitt examensarbete. Syftet  

med undersökningen är att bidra med kunskap kring hur tvärfunktionella elevhälsoteam 

arbetar med styrning och säkring samt utveckling och förbättring av kvalitet i relation till sitt 

värdegrundsbaserade uppdrag. Mina forskningsfrågor är: 

 

 Hur ser elevhälsoteamens professioner på vad som är kvalitet i teamens verksamhet och 

uppdrag? 
 Hur arbetar elevhälsoteam med styrning och säkring samt utveckling och förbättring 

av kvalitet i relation till sitt värdegrundsbaserade uppdrag? 
 Vilka förutsättningar finns respektive saknas/önskas för att bedriva styrning, säkring 

samt utveckling och förbättring av kvalitet inom elevhälsan? 
 

Vi kommer att träffas under cirka 45 minuter -1 timma och börjar med enkäten som beräknas 

ta ca 30 minuter för att därefter fortsätta i form av en halvstrukturerad fokusgruppsintervju. 

Intervjun kommer att spelas in med ljudupptagning för att sedan analyseras och vara en del av 

min magisteruppsats.  

 

I undersökningen kommer jag förhålla mig till vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

som innebär att materialet som samlas in enbart används till den här studien och vid avslutad 

studie raderas. De etiska riktlinjerna för forskning följs och deltagandet är frivilligt och du kan 

om så önskas avbryta ditt deltagande. Det inspelade materialet kommer att behandlas 

konfidentiellt och endast användas till undersökningen samt förvaras så att ingen obehörig får 

tillgång till det. Anonymitet för alla inblandade garanteras, elever och personal avidentifieras i 

uppsatsen och inga namn eller övrig data kommer att registreras, alla skolor och individuella 

svar är anonyma och endast stadsdel kommer att namnges.  

 

Om ni som medverkande skola vill ta del av uppsatsen skickar jag gärna en kopia när den är 

klar! 

 

Ett mycket stort tack för er medverkan!  

 

Har ni några ytterligare frågor är ni välkomna att kontakta mig via telefon eller e-mail 
 

Vänligen Annica Glad 

0735 – 202214 

annica.glad@gmail.com 
 
 
 

mailto:annica.glad@gmail.com
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Bilaga D - Resultat och analys 

Analysen har följt tre steg för varje skola och elevhälsoteam och steg fyra är det sista steget i 

analysen. 

Rött – 1 eller 2 gånger förekommande under intervju 

Gult –  3 eller fler gånger förekommande under intervju 

Grönt  – 5 eller mer eller ofta förekommande under intervju 

Elevhälsoteam A  

Figur 1,  

Steg 1 och 2, Elevhälsoteam A  

                                                         Kategorier efter enkät                       Kategorier efter intervju

 

värdegrund                       mycket, styr till 100% , fungerar till 100%               PMO, förebyggande, mall, rutiner 

                                                                                                                             sammanflätning 

 

l edarskap                             föredöme, ej problem, struktur möten, a-grupp          hänsyn olika professioner, 

tid              

                                               lite vison/mål, tid/hinder, olika  uppfattningar 

 

processer                              arb.gång 100%, följer 100%, ja början och slut         ”EHT är en process hela tiden” 

 
delaktighet                             insyn i varandras arbete, ej egen diskssion           Tvärprofesionellt, hänsyn, kan ha  

                                              mätning, stort talutrymme/delaktighet, hög         olika   uppfattningar, anmälan,   

                                                                                                                            tiden, 

                                              motivation, sekretess hinder, faktorer förbätt:      mötesrutiner    

                                              uppdragsfokuserade, delaktighet, tänka nytt,  

                                               risk – tid, respektlöshet, ej lyssna på andra 

fakta                                    I ganska stor utsträckning värde och följs upp,      relevans? Sanning? utredningar?  

                                             faktorer som påverkar/alla är inlästa PMO             ”vem äger 

faktan?”                                      

                                             utredningar, fakta sann? Mer faktabaserat –  

                                             50 % ja/50% nej 

kunden                                 mycket tydligt i alla svar utom att man           ”ingen elev ska falla mellan stolarna”   

                                               inte definierat kunden gemensamt,  

                                              eleverna är  kunden 
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Styrning/ säkring                 förebyggande, uppföljning, dokumentation,       rättsäkert, PMO, 

synlig                       

                                              handledning, stora kunskaper överlag, tid          Dokumentation, stödja, 

arbetsgång     

                                                 behövs, ofta diskuterar utifrån forskning 

                                                men i egen diskussion själva i varken stor eller liten utstr. 

                                               idag systematiskt kvalitet och förbätrting.arb,  

                                               i varken stor eller liten utstr. , alltid stress idag, 

                                              saknar reflektion och forum 

Utveckling/ förbättring         mer möten, inlyssnande grupp, tid ihop                  PMO, mall, lång  och 

kortsiktigt                             

Elevhälsoteam B  

Figur   

Steg 1 och 2, Elevhälsoteam B 

                                                         Kategorier efter enkät                       Kategorier efter intervju

 

värdegrund               mycket, styr till 100% , fungerar till störstadelen,           Mycket akut, och en modell,  inte  
                                  startat utvecklingsarbete utifrån underlag  t.ex. med-         hunnit, ”måste ske parallellt”  
                                  arbetar enkäter, samtal, observationer m.m. görs,          men inte just nu  vilket blivit 

viss                                                            
                                  genom föreläsn, litteraturstudier, likabehandl.plan.        stress hos eht för att man arbetar   
                                   samt visionsarbete m fokus gemensam värdegrund       för lite med värdgrund, olika klimat 
 
l edarskap                mycket stor roll  och engagemang, väntat med eht            ledarna satt en agenda och modell 
                                 arbete och haft fokus på arbetslag vilket har               – mycket styrt idag, haft visionsarbete, 
                                 förklarats tydligt, lyhörda, samspelar,                           finns både top-down och bottom –up, 
                                 delger, förståelse för olika professioner                       viktigt att ledare ser grupprocesser, 
                                 men kan skapa helhet dvs tidiga upptäckter                  ” vi vet att rektor bestämmer”             
                                 ändra i vardagen vilket är en stor 
                                 del av kvalitetsarbetet, styra, leda,  
                                 fatta rätt beslut, lyssna på alla i samklang 
                                 med struktur och organisation, mod, 
                                bygga på lagar och värdegrund, behörig eht personal, 
                                skolledare bör ha stor kunskap om ledarskap och grupper. 
                                Hinder kan vara: arbetsbelastning, konflikter i arb.grupp 
                                samt akuta problem, ej behöriga till eht , 
                                vision och målarbete tyckte 50%  i varken stor eller liten utsträckning  
                               och 50 % i ganska stor utsträckning.     
 
processer               Tydlig arb.gång i stort och följs i stort,                                         
                               Vem leder?– rektor, team, tillsammans,  
                               arbetsuppgifter enligt PMO eller ansvarsområde,  
                               egen diskussion och mätning om egna arbetsgången/mötesrutinen/processen  
                                alla överens i varken stor eller liten utsträckning, finns en början och slut,  
                                helhetssyn i varandras arbete,  
                               50 % tycker det finns en ägare till arbetsgången/mötesrutinen/processen men 50 % svara nej,  
                               faktorer som påverkar är tydlig mötesordning som följs, kunna påverka, få positiv feedback,  
                               ev revidera beslut, större talutrymme och därmed mandat 
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delaktighet            delaktigheten överlag ganska stor, skillnader finns i                   Modell utgår från arbetslag  
                              svaren gällande motivation, talutrymme från i varken               och  personal vilket ger en 
                              stor eller liten utsträckning till i mycket stor utsträckning,        viss frustation  hos eht, 
                              faktorer som påverkar är vilja, öppenhet mellan                         modell att alla i eht ska vara 
                              professionerna och hinder är talutrymme och mandat.,              ute i arbetslag – varit olika, 
                              behövs en tydlig mötesagenda som följs.                                   en del ofta och enligt 

schema                  
                                                                                                                                 andra mindre- har upplevts  
                                                                                                                              ensamt och utsatt ibland,  
 
fakta                       I ganska stor utsträckning följs upp,                                           
                              faktorer som påverkar är tid och tydlighet ”av uppdraget”  
                              ut till personal,  100% tycker de inte baserar sitt 
                              arbete på fakta och  100% tycker  
                              det finns behov av mer faktabaserat . 
  
kunden                   tydligt 100%, 100% definierat kunden gemensamt,    
 
                             ”elevens bästa/familjen är kunden samt organisationen” 
Styrning/ säkring                  

                            stora kunskaper överlag personligt,                                                  ”eht:s samlade kunskap”, 
                             men hos teamet i varken stor eller liten utsträckning kunskaper    när man arbetar utifrån  
                             eller ett väl fungerande kvalitetsarbete,                                           samlad kunskap, 
                             mycket ofta  i egen diskussion om egna arbetssätt och metoder     samverkan mellan  
                             men utifrån forskning i mycket liten utsträckning,                          professioner, 
                             kvalitets- och systematiskt förbättringsarbete inom                        att alla delar finns med i eht, 
                            elevhälsan är att ha tydlig arbetsgång och måluppfyllelse                respekt och jämlikt,   
                            samt möjlighet till ett friare arbetssätt som bygger på större samverkan” ledning kunskap om      

                                                                                                      gruppprocesser  , ansvar hos  enskild 

profession                   

                                                                                                                                   föra fram sin aspekt 
 

 

Utveckling/ förbättring         i liten grad i dagsläget                                   gemensam fortbildning, struktur,  

Figur  

Elevhälsoteam C 

Figur 3 

Steg 1 och 2, Elevhälsoteam C 

                                                         Kategorier efter enkät                       Kategorier efter intervju

 

värdegrund              överlag tydligt uppdrag och styr mycket                               ”vi gör ett bra jobb men  
                                 och fungerar  överlag väl.                                                        fortsätta SPSM fortbildning - 
                                Värdegrund i praktiken:  olweus, förhållningssätt,                   ”då var vi på väg”. 
                                lågeffektivt bemötande,  aktiv elevhälsoplan, värdegrund        olweus stor del, teman, för- 
                                omsätts, inkludering, på lång sikt                                               hållningssätt 
 
                                   
 
l edarskap               Leda, goda mötesformer och klimat, värna  
                               uppdrag och professioners olika arbete,  
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                               följa upp eht, eleven i centrum och för elevens 
                               bästa, ”broar” till alla pedagoger. 
                              Ledare – struktur, inlyssnande, känna av all personal. 
                              Arbetar med visions och målarbete 66,7 %  
                               i varken stor eller liten utsträckning,  
                              16,7 i ganska stor utsträckning och 16,7 i ganska liten utsträckning. 
                             Hinder och möjligheter kan vara 
                             : arbetsbelastning, stress, tid, personlighetsdrag, 
                              problemfokus, kompetens och att hålla strukturen. 
 

processer            Leds ofta av rektor eller i samverkan med EHT,                                 kommer mer uppifrån  
                            Tydlig arbetsgång – mycket olika svar; övrigt 50 %,                            stadsdelen – små bitar, 
                             ja 33,3 %, nej 16,7 % men följs i stort.                                                 Snackar  ihop sig 

mer,                                                  
  Början och slut – nej 20 %, ja 80 %,                                                      enskilda planer för en- 
  Ägare - nej 20 %, ja 80 %, stor helhetssyn,                                           enskilda delar… 
 alla svarar att samverkan  
 mellan professionerna fungerar ganska väl,  
 Man tycker överlag nästan, 90 %, att man  
diskuterar den egna arbetsgången/mötesrutinen/processen, 
däremot mäts data från den egna arbetsgången/mötesrutinen/processen 
60 % i varken stor eller liten utsträckning, 20 % mycket liten 
utsträckning, 20 % ganska stor utsträckning. 

                          Arbetsuppgifter fördelas på olika sätt t.ex. uppdrag, diskussion m.m.  
 
delaktighet                   Delaktighet - mycket stor -66,7,                                                  kvalitet när man tar till- 

           ganska stor 16,7 och ganska liten 16,7, motivation                    varatar olika professioners 
           har  liknande svar. Faktorer som kan påverka: rektors ledning    kompetens, lägger ihop  
           och engagemang, delaktighet, förståelse, lyhördhet,                    landar praktiskt i 

skolan.               
          tid, oengagemang, personalbyte, uppmuntran, kultur på skolan, 
           arbetsbelastning och prioriteringar, struktur hålls inte. 
          Faktorer för att höja engagemang och motivation: 
           mer kunskap, professioner delaktiga i skolvardag,  
           tid. Samverkan fungerar väl i stort tycker alla. 

 
fakta                                           hela EHT tycker att besluten baseras i fakta 

i ganska stor utsträckning samt följs upp,                                           
faktorer som påverkar är tid, kunskap, 
ej tillräckligt med fakta, struktur, skolklimat.  
Möjligheter eller förbättringsinsatser är ”sann”  
fakta, utbildning, problematisera mer och mer 
ifrågasättande, mer rutiner och checklistor 

kunden                                       i stort ganska tydligt, diskuterat 60 % 
i varken stor eller liten utsträckning, 20 % mycket 
stor och 20 % ganska stor utsträckning.  
styrdokumenten stödjer i stort, definierat kunden 
gemensamt ja 75 % och nej 25 %, kunden är - alla,  
elever, föräldrar, personal, problematiskt med ”kund” 

  
Styrning/ säkring                          stora kunskaper överlag personligt,       säkerhet – de barn vi tar upp behandlar  

hos teamet i varken stor eller liten utsträckning kunskaper       lika, ”tar upp barnen”, ” vi  
75 %, samt ganska stort 25 %. Väl fungerande 50 %,               känner våra barn ganska bra”. 
ganska stor 25 % och ganska liten 25 %.                                 Faktorer som säkrar: möten kontin- 
Egen diskussion om egna arbetssätt och metoder 50 %           uitet, öppen dialog, närhet till koll-  
i ganska stor utsträckning, 25 % i ganska liten utsträckning    eger, screeningar, synligt och till- 
och 25 varken stor eller liten utsträckning, utifrån forskning    gängligt EHT. 
75 % varken stor eller liten utsträckning, 25 % ganska stor. 
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Utveckling/ förbättring                 Möjligheter eller förbättringsinsatser           mer systematik, målen, veten- 
    för ett kvalitets- och systematiskt  förbättringsarbete     skaplig grund, prioritera tid för ut- 
    för elevhälsan är att ha tid, struktur,                                 värdering och reflektion som en  

    fördjupning, forskning, intresse, mätinstrument.             vana, utvärdera sig själv, lyfta   
                                                                                                   positivt, synliggöra           

  

 

 

 
 


