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Ingrid Hylander

Hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete

• Skolans och elevhälsans uppdrag
• Forskning om elevhälsa
• Vad är förebyggande och hälsofrämjande insatser i praktiken?
• Elevhälsoarbete - lärare och övrig personal
• Elevhälsans professioner och kompetens
• Teamsamarbete och teamutveckling 
• Rektors roll för att samordna hållbara rutiner och mötesstrukturer?

Från dubbla spår till elevhälsa

Skollagen 2011 
Vägledning för elevhälsan, 2016

• Skolhälsovård + Elevvård + Specialpedagogik = en 
samlad Elevhälsa
• Rektors ansvar för elevhälsan förtydligat
• Teamsamarbete
• Helhetssyn, ett systemiskt och relationellt perspektiv
• Hälsa och lärande går hand i hand
• Från vård till hälsa - ett salutogent perspektiv
• En ny gemensam kunskapsdomän

Elevhälsa - ett nytt kompetensområde

Forskning om elevhälsa
• Forskning om olika professionsområden 
• Forskning om övergripande elevhälsa saknas
• Forskning om elevhälsoteam i USA, men teamen skiljer sig från 

svenska team, få svenska studier
• Forskning om förebyggande metoder finns, men evidens ännu inte 

helt övertygande
• Forskning om psykisk hälsa ofta kliniska åtgärder 
• Inom skolforskning i allmänhet tydliga resultat med bäring för 

främjande och förebyggande elevhälsa
• Elev-lärarrelationer
• Skolklimat
• Framgångsrika skolor

• Utveckling och forskning, hand i hand

Hälsa och lärande går hand i hand

• Dålig psykisk hälsa ökar risken för dåliga prestationer
• Barn som presterar dåligt mår psykiskt sämre än 
• Låg självkänsla påverkar skolresultat negativt
• Stöd från skolan kan förhindra negativa hälsoeffekter hos 

barn med brister i språklig och kognitiv förmåga
• Förskola med hög kvalitet har effekt på senare social förmåga, läsförmåga 

och matematisk förmåga

(Gustafsson mfl. 2010 Kungliga Vetenskapsakademin) 
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Framgångsrika skolor

• Samarbete och samsyn mellan lärare och 
mellan lärare och rektor

• Stabilitet, rektorer och lärare som stannar 
kvar
• Fokus på lärande och positiva 

förväntningar på eleverna

• Tydliga mål
• Ett väl fungerande klimat

(Jarl, M. , Blossing, U., Andersson, K., 2017) 

Skolklimat
• Skolklimat
• Grad av trygghet, 
• Relationer, 
• Lärande och undervisning, 
• Den fysiska miljön
• Skolans förändringsarbete.

• Samband mellan positivt skolklimat och:
• Elevers fysiska och psykiska hälsa, 
• Självuppfattning
• Skolnärvaro. 

(Thapa, A, Cohen, J, Guffey, S & Higgins-D’Alessandro. 2013).

Elevhälsa i retorik och praktik
(Hylander, 2011 i Vetenskapsrådets resultatdialog)

Hylander, 2018

• Intervjuer av yrkesgrupper
• Observation av teammöten
• Analys av åtgärdsprogram
• Förvånande resultat:
• Alla ville arbeta generellt och hälsofrämjande -

Men arbetade individuellt med inriktning på 
brister hos eleverna
• De olika kompetenserna i teamet användes 

inte fullt ut

Hylander, 2018

Hylander, 2018

• Utbildning för 
elevhälsoteam

• SPSM -
Specialpedagogiska 
skolmyndigheten

• Ettårig nätbaserad kurs
• Fyra forskare följde ett 

antal team under kursen
• Två forskare gjorde 

uppföljning 1,5 år efteråt

Att höja skolans elevhälsokompetens

Hylander, 2018
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Hylander, 2018

Praktiken föregår ofta forskningen…
På Visättraskolan
• Har elevhälsan prioriterats
• Lärare och övrig personal med från start
• Främjande och förebyggande elevhälsa 

genomsyrar hela skolan
• Integrerad del av skolans 

kvalitetsutvecklingsarbete
• Utvärderar och bygger vidare på egna 

erfarenheter
• Trygghetsteam och elevhälsoteam

Kompass, för att hålla riktningen

• Främja elevernas utveckling mot skolans mål
• Elevhälsan ska främja lärande, utveckling och hälsa
• Elevhälsan ska förebygga och motverka hinder för

lärande, utveckling och hälsa

• Hälsa och lärande går hand I hand (KVA)

Hylander, 2018

Glapp mellan retorik och praktik för att…

• Brist på teorier och modeller för främjande arbete
• Traditionell jurisdiktion
• Samarbete mellan lärare och elevhälsoteam
• Olika förväntningar

• Elevhälsoteam 
• Arbetar parallellt inte interprofessionellt 
• Använder inte allas kompetens

• Elevhälsomöten
• Finns rutiner för individuella ärenden
• INGA rutiner för förebyggande och främjande insatser

2019

ELEVHÄLSAN ÄR EN NY GEMENSAM DOMÄN 
DÄR DE SKILDA PROFESSIONERNA SKA

• Arbeta utifrån en gemensam elevhälsosyn i skolan
• Utveckla sitt eget förebyggande och främjande arbete
• Arbeta utifrån ett gemensamt uppdrag i elevhälsoteamet
• Utveckla det förebyggande och främjande arbetet på 

skolan

2019

1. Hur långt har ni 
kommit i ert 
elevhälsoarbete? Jag fattar!

Jag har det jag behöver
Det är jättespännande

Svårigheter
Avsaknad av  resurser
Saknar motivation

Vilka glasögon tittar vi med
- när elevernas utveckling mot skolans mål ska stödjas? (25 §, SFS2010:800)

SalutogenaPatogena

Antonovsky

Begriplighet
Hanterbarhet

+ Meningsfullhet
KASAM
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Hylander, 2018

När något har hänt
Rädda barn från att drunkna
Reaktiv, patogent

För att förhindra problem
Sätta på barn flytvästar
Proaktivt, patogent
• Universell prevention
• Selektiv prevention
• Indikerad prevention

Satsa på det friska
Lära barn att simma
Proaktivt, salutogent
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Främjande, förebyggande och åtgärdande insatser

Hur skapar man en gemensam syn på 
elevhälsoarbetet i skolan?

Inom elevhälsoteamet
Mellan rektor och 
elevhälsoteam
Mellan elevhälsoteam 
och lärare

Vad är samsyn?

ALLA professioner i elevhälsoteamet 
sa:
”Det som är specifikt för vår profession 
är att vi har ett helhetsperspektiv.”

H y la n d e r ,  2 0 1 8

Helhetsperspektiv
• Systemisk inriktning – alla enheter påverkar 

varandra- Individ, grupp, organisation
• Dialektiskt samspel – inte antingen eller? 
• Gemensam vision, gemensamma 

överenskommelser
• Koordinering av professionella som har 

omsorg om de små detaljerna - inte alla gör 
allt

Rektors kunskapsbas och ledarskap

Arbetslagens utveckling och 
syn på elevhälsa (lärare och 
övrig personal)

Elevhälsoteamets 
utveckling

Diamanten – ett synkroniserat elevhälsoarbete

Samordning för ett hållbart 
elevhälsoarbete. Hylander & 
Skott, 2020
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Elevhälsa som genomsyrar hela verksamheten

” För oss var det en viktig signal att visa att elevhälsan är en del av hela 
verksamheten och trygghet och trivsel är lika viktigt och direkt 
avgörande för att eleverna ska nå kunskap. Så vi har jobbat mycket att 
elevhälsan är en självklar del som ska genomsyra hela verksamheten, 
allt vi gör. Elevhälsan är den röda tråden.” (Rektor)

Den pedagogiska grunden
en lärande relation

Hylander, 2018

En relation som bär kunskap. Lärare och
elev har gemensamt mål.

Lärar-elevrelation
• Relationen till lärare avgörande för elevens framgång i skolan (Hattie, 

2012)
• En positiv lärar-elevrelation kan förutsäga en elevs utveckling och 

skolprestation (Jerome, Hamre, Pianta, 2008)
• Lärar-elevrelationen särskilt betydelsefull när det gäller barn med 

upplevda skolproblem (Hughes & Cao, 2018)

Utan lärare, ingen elevhälsa

Hylander, 2018

Kvalitén på
samarbetet

Lärares jurisdiktion

Elevhälsans kunskap

”Vi måste få med lärarna på tåget”

Professionernas mission att förändra
Rektor

Lärare Förändra elevers förhållningssätt

Spec.ped. Förändra lärares förhållningssätt
Psykolog Förändra skolans förhållningssätt
Kurator Förändra förhållningssätt och relationer, mellan lärare och elever, 

skola och föräldrar, mellan elever

Skolsköt Omvårdnad bevaka att barns behov tillgodoses

Läkare Föra in evidensbaserade metoder i skolan
Hylander, 2018

Skilda världar “Här står vi och där står dom”

• Lärare vill ha konkret hjälp med att lösa
ett elevproblem utanför klassens ram 
• Elevhälsans professioner vill arbeta

förebyggande och främjande inom ramen 
för den vanliga undervisningen

Hylander, 2018

”Nu har jag gjort mitt, jag har 
lyft detta, jag ser ett problem, 
jag vill ha hjälp med det här 
barnet, sen vem som gör vad 
har jag faktiskt inte brytt mig om 
utan gör nånting bara!” (Lärare)
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Olika perspektiv

•Kompensatoriskt perspektiv
•Kritiskt perspektiv
•Dilemmaperspektiv
(Nilholm, 2007)

Lärarnas perspektiv

• När teamen upplevde en positiv 
utveckling av elevhälsoarbete 
bekräftade lärarna detta
• När teamen upplevde att 

utvecklingen avstannat bekräftades 
det av lärarna
• När lärarna upplevde att de fick 

hjälp när de behövde var de positiva 
till främjande och förebyggande 
elevhälsoarbete

I elevhälsoteamsmötet kan man även få 
önska ett samtal till och så vidare. Det är 
väldigt högt i tak, tycker jag. Behöver jag 
hjälp som mentor så får jag den hjälpen, 
relativt snabbt. (Lärare )

Förtroendefullt samarbete mellan elevhälsoteam och
lärare

• Tilltro och tillgänglighet
• Ömsesidig respekt
• Medverkan vid eht-möten när elever diskuteras
• Lärare konsulterar eht-teamet
• Insatser som utarbetas tillsammans har större chans att lyckas (Gutkin, 

1999)
• Samarbete som upplevs som stimulerande och utmanande för den 

egna professionen

Hylander, 2018

”Sedan trodde nog jag att, när jag var ung och färsk 
att det var mer underverk som kunde ske, att man 
kunde gå den vägen. Men det har man ju förstått att 
så går det inte till. Utan man får försöka att skapa ett 
team tillsammans så att man kan jobba kring en 
speciell elev.” (Lärare.) 

Gemensam elevhälsosyn?
• Finns en gemensam syn på 

elevhälsans uppdrag?
• i teamet?
• På skolan
• I kommunen

• Finns det gemensamma 
metoder och rutiner?
• Har ni en elevhälsoplan?
•Om inte hur kommer man dit?

20192

Tack

Ingrid.hylander@ki.se


