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Att leda och utveckla 
elevhälsoarbete 

 

Elevhälsoarbete handlar om skolors arbete för att möjliggöra att 

elever får uppleva både hälsa, välbefinnande, lärande och 

utveckling. Att bedriva ett elevhälsoarbete av god kvalitet är ett 

omfattande och utmanande uppdrag, för såväl skolor som 

skolhuvudmän. Frågan för den här artikeln är vad som kännetecknar 

de sammanhang som kommit långt i detta arbete. Ett svar som 

pedagogisk forskning pekat på är betydelsen av mer holistiska grepp, 

det vill säga att för att elevhälsoarbetet ska genomsyra verksamheten 

behöver det kopplas till både ledarskap och organisation. Denna 

kunskap är viktig för skolledare på alla systemnivåer, men också för 

alla de professionella som behöver förstå hur deras olika delar 

hänger samman med andras. Ett nyckelord i arbetet är: samordning.  

Det är drygt tio år sedan skollagen ändrades till att betona ett förebyggande 

och hälsofrämjande arbete genom en samlad elevhälsa. Sedan dess har 

skolor såväl som myndigheter och forskare arbetat för att utveckla kunskap 

om det som i dag benämns elevhälsoarbete. Det finns ett växande fält av 

forskning inom olika vetenskapliga discipliner och det skrivs också böcker 

utifrån beprövad erfarenhet på skolor. Varje bidrag är viktigt för att belysa 

den komplexitet som elevhälsoarbetet inrymmer. I den här artikeln läggs 

fokus på den forskning som visat att elevhälsoarbetet är beroende av 

samordning.  

Artikeln inleds med en kort genomgång av skollagen och motiverar varför 

ett pedagogiskt perspektiv, med fokus på organisation och ledarskap, blir 

viktigt för att förstå elevhälsoarbetets utmaningar och möjligheter. Med 

denna utgångspunkt identifieras tre väsentliga aspekter av samordning. 

Därefter görs en utblick mot det växande fältet av forskning och beprövad 

erfarenhet som växer fram och avslutas med framtidsblickar om viktiga 

steg för fortsatt kunskapsutveckling.  
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Elevhälsoarbete som en del i helheten 

2010 kom en ny skollag, som inrymde förändringen att skolhälsovård, 

elevvård och specialpedagogiska insatser, skulle bilda en samlad elevhälsa. 

Guvå (2010) sammanfattar förändringarna med rapporttiteln: ”Och de tre 

skola bliva ett”. Förändringen hade förberetts genom utredningar (SOU 

2000:19, SOU 2002:121) och i proposition 2001/02:14 (Hälsa lärande och 

trygghet) med en betoning på att elevhälsoarbetet skulle ske nära den 

pedagogiska processen och skapa de bästa förutsättningarna för att främja 

lärande hos alla elever. Tre centrala delar av skollagen (SFS 2010:800, 2 

kap, 25§) är:  

• Att det ska finnas tillgång till medicinska, 

psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska 

insatser.  

• Att elevhälsan ska främst vara förebyggande och 

hälsofrämjande.  

• Att elevernas utveckling mot utbildningens mål ska 

stödjas.  

Från och med 2023 har lagen också stärkts i relation till den sista 

punkten. Det står nu uttryckligen att elevhälsans arbete ska bedrivas på 

individ-, grupp- och skolenhetsnivå och ske i samverkan med lärare och 

övrig personal. Det har också tydliggjorts att elevhälsan ska vara en del 

av skolans kvalitetsarbete. Vid behov ska elevhälsan också samverka 

med hälso- och sjukvården och socialtjänsten. 

Med andra ord reglerar lagen inte endast tillgången till elevhälsans 

professioner utan betonar vikten av ett mer omfattande elevhälsoarbete där 

elevhälsans professioner utgör en del av en större helhet där även övriga 

professioner på skolorna ingår. Vad som inte står i skollagen är att en 

förutsättning för att målsättningarna med lagen ska kunna uppnås är 

samordning. Det gäller både inom elevhälsan som tvärprofessionellt team 

och mellan elevhälsan och övriga professionella. Det gäller också mellan 

skolnivå och skolhuvudmannanivå.  

Samordning för skolutveckling 

I den proposition (2021/22:162) som ledde fram till förstärkningarna i 

skollagen, beskrivs att elevhälsans personal inte i tillräcklig utsträckning 

varit en del i skolans gemensamma arbete för att nå målen för 

utbildningen. Samverkan mellan lärare och elevhälsa lyfts därför som 

väsentligt för att kunna komma vidare från ett åtgärdande till ett 

förebyggande och hälsofrämjande arbete. Elevhälsans arbete ska således 

samordnas med det pedagogiska arbetet. Detta är en viktig utgångspunkt i 

det följande.  
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En annan viktig utgångspunkt är att elevhälsans delaktighet i det 

systematiska kvalitetsarbetet lyfts fram som ”ett fundament för 

hälsofrämjande skolutveckling” (ibid, s 103). Den samlade elevhälsan ses 

som viktig både när det gäller att samla in, analysera och sammanställa 

information. De olika professionsperspektiven bidrar också med ett 

hälsofrämjande förhållningsätt. 

Därmed knyts elevhälsans arbete till det mer övergripande arbetet med 

skolutveckling. Propositionen bygger i dessa delar huvudsakligen på 

utredningen SOU 2021:11, där den forskning om samordning som 

redovisas nedan finns citerad. Förändringarna i skollagen bygger därmed 

till del på den pedagogiska forskning som identifierat skolledarens 

betydelse för samordning. 

Varför skolledaren blir så viktig har att göra med att det är rektors ansvar 

att intentionerna i lagen genomförs på skolan. Rektor har till exempel 

ansvaret för att leda och samordna det pedagogiska arbetet, liksom att 

besluta om sin enhets inre organisation och fördela resurser utifrån 

förutsättningar och behov (2 kap, § 9 - 10). Det är också rektor som är 

ansvarig för kvalitetsarbetet på enheten och att detta sker under medverkan 

av lärare, förskollärare, övrig personal och elever (4 kap, §4). Samtidigt 

som rektor har detta ansvar, sker arbetet alltid inom ramen för ett specifikt 

huvudmannasammanhang, som antingen kan vara kommunalt, statligt, 

regionalt eller enskilt (2 kap). Hur huvudmannen väljer att organisera 

central elevhälsa, bedriva kvalitetsarbete med mera påverkar det lokala 

elevhälsoarbetet. Både rektor och huvudman är därmed viktiga för att 

skollagens regleringar av elevhälsa efterlevs på skolnivå. 

Ett samlat elevhälsoarbete förutsätter organisation 

och ledarskap 

Som beskrivits ovan har inriktningen på elevhälsoarbetet föregåtts av såväl 

politiska beslut som forskning. Hjörne & Säljö (2004; 2008) visade tidigt 

att elevhälsans arbete ofta bedrevs individorienterat, utan koppling till det 

större sammanhanget. Flera forskare (som Partanen 2012; Skolverket, 

2019; Hylander & Guvå, 2017) har också betonat elevhälsans betydelse i 

relation till elevers möjlighet till lärande. En viktig del i att utveckla ett 

starkt elevhälsoarbete har handlat om elevhälsans samordnade arbete 

(Hylander, 2011; Hylander & Guvå, 2017). Törnsén (2012; 2016) och 

Höög (2011; 2016) var bland de första som riktade uppmärksamheten mot 

att ett samordnat arbete förutsätter rektors ledarskap och att den samlade 

elevhälsans arbete behöver bli en del av den samlade skolorganisationen, i 

stället för att arbeta som en sidoorganisation, för att få betydelse för elevers 

lärande och utveckling.  



 

 4 (15) 
 

Flera studier de senaste åren har betonat vikten av att ta mer holistiska 

grepp om elevhälsoarbetet och därmed lagt ökat fokus på ledarskap och 

organisation (se till exempel Skott; 2018; Törnsén; 2018; Hylander & 

Skott, 2020; Skott, 2021; Skott, 2022). Nedan presenteras tre övergripande 

slutsatser om vad ett sådant helhetsarbete inrymmer.   

Det handlar om:  

▪ Hela uppdraget, det vill säga betydelsen av att inte bryta loss 

elevhälsa från övrigt arbete, utan att arbeta med en samordning av 

skolans samtliga regleringar.  

▪ Hela organisationen, genom arbete med att samordna alla 

processer, inom ramen för såväl skolor som 

huvudmannasammanhang och inte minst dem emellan. En väsentlig 

del av detta är att etablera ett samordnat kvalitetsarbete.  

▪ Helheten i ledarskapet, där ledare inom och mellan olika nivåer 

samordnar ledarskapet, vilket i sin tur möjliggör samordning för 

alla involverade.  

Hela uppdraget 

I skolor som har kommit långt har rektorerna gjort en synvända (Hylander 

& Skott, 2020; Skott, 2021) – från att se elevhälsoarbetet som något vid 

sidan om undervisningen, till att vara en del av undervisningen och i det 

som sker mellan lektioner på till exempel raster. Ett framgångsrikt 

elevhälsoarbete startar ofta med att skolor länkar samman elevhälsoarbetet 

med övriga uppdrag enligt skollag och läroplaner (Hylander & Skott, 2020, 

Hall med flera, 2022). Av skollagen framgår till exempel att skolor ska 

främja barns och elevers utveckling och lärande, att hänsyn ska tas till 

deras olika behov, att stöd ska ges för att uppväga skillnader i 

förutsättningar och främja allsidig och personlig utveckling. Men skollagen 

stannar inte vid undervisningen, utan omfattar ett bredare 

utbildningsuppdrag, i vilket också arbetet med värden ingår. På 

motsvarande sätt inrymmer läroplanerna mer än kursplanerna. Under 

rubriken God miljö för utveckling och lärande står det i grundskolans 

läroplan bland annat:  

Eleverna ska få kännedom om hur de kan få hjälp om de upplever 

otrygghet i eller utanför skolan. Omsorgen om den enskilda elevens 

hälsas, välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten, Varje 

elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få 

erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg och övervinna 

svårigheter. 

Det är denna bredare förståelse av uppdraget som finns på de skolor som 

kommit långt i sitt elevhälsoarbete (Hylander & Skott, 2020; Skott, 2021). 
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Där ses skolor som platser för såväl lärande som utveckling och hälsa. 

Konkret kan arbetet med att realisera det breda uppdraget handla om att 

bygga samman satsningar på kunskapsutveckling, trygghet och trivsel 

(Hylander & Skott, 2020; Hall med flera, 2022). 

En viktig del av elevhälsoarbetet handlar därmed om att elevhälsoarbetet 

behöver bedrivas i anslutning till det pedagogiska arbetet, i vilket ingår att 

stärka skolornas lärmiljöer (Hjörne, 2018). Det handlar om att bygga breda 

baser i det pedagogiska arbetet, med fokus på likvärdighet, tillgänglighet 

och delaktighet (Hylander & Skott, 2020). Att hälsa ger goda 

förutsättningar för lärande och omvänt att goda resultat leder till bättre 

hälsa är fastlagt (Skolverket, 2019). Men det är svårt att samordna arbetet 

så att det i praktiken leder till förbättrade lärmiljöer. En väsentlig del av 

elevhälsoarbetet handlar därmed om hur skolor arbetar med såväl extra 

anpassningar, samt särskilt stöd och pedagogiska utredningar, 

åtgärdsprogram, särskilda undervisningsgrupper och anpassad studiegång 

vilket finns reglerat i skollagen. Detta arbete ställer höga krav på en 

specialpedagogisk kompetens, som genomsyrar arbetet i hela 

organisationen (Hylander & Skott, 2020).  

Huvudmannens helhetsarbete viktigt för skolornas arbete 

Slutsatsen av ovanstående är att genom att flytta in elevhälsoarbetet i 

helheten tas mer samlade grepp. Därmed minskar också ryckigheten i 

skolornas utvecklingsarbete. Genom satsningar på den breda helheten 

minskar behovet av ett åtgärdande arbete på individnivå. Samtidigt ser 

skolledarna till att upprätthålla kvaliteten i det åtgärdande arbetet. 

Slutsatsen är att elevhälsoarbetet behöver samordnas i relation till allt 

arbete på skolorna. Endast då kan det bli en del av allas förebyggande och 

främjande arbete. Det betyder i sin tur att för att hantera det omfattande 

uppdraget så blir det viktigt att betrakta skolor som multiprofessionella 

organisationer, som behöver samordnas och ledas.  

Det som beskrivits så långt gäller på skolnivå. Om uppmärksamheten 

flyttas till huvudmannanivå visar studier av kommunala sammanhang 

(Skott, 2022) att det även här handlar om att ta samlade grepp, utifrån 

tydliga definitioner av vad som menas med likvärdighet, kvalitet med 

mera. Aspekter av elevers hälsa, välbefinnande och utveckling behöver 

även på huvudmannanivå vara en del i skolans samlade uppdrag med såväl 

kunskaper som värden.  En viktig del av arbetet för skol- och 

förvaltningschefer är att stödja, men också utmana rektorerna och skolorna, 

så att detta helhetsarbete kan fungera optimalt. Det handlar också om en 

vidgad syn på skolorganisation och hur det kan ske en samordning mellan 

olika delar.  
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Hela organisationen 

Flera av de studier som gjorts (Skott, 2018; Hylander, 2018; Hylander & 

Skott, 2020; Skott, 2022) pekar på att elevhälsoarbetet ställer stora krav på 

samordning. I en av studierna (Skott, 2018) identifierades att skolorna 

visade olika grad av samordning inom elevhälsan som tvärprofessionellt 

team och mellan elevhälsan och övrig personal på skolorna. En viktig 

utgångspunkt i detta är att skilja mellan den enskildes arbete och det som 

kan kallas tillsammansarbete. På skolor som har en låg grad av samordning 

arbetar varje profession och individ för sig. De kan ha hög kompetens, men 

når inte lika långt som dem som tar mer samlade grepp.  

Inom elevhälsan är det till exempel viktigt att inte stanna vid att utgöra ett 

flerprofessionellt team, där varje profession arbetar för sig, utan att teamet 

kan utvecklas till ett interprofessionellt team (Hylander 2018), där fokus 

tillger på vad teamet kan åstadkomma tillsammans. Det inrymmer i sin 

mest utvecklade form ett arbete som också stödjer det pedagogiska arbetet 

på skolorna (Skott, 2018, Hylander & Skott, 2021). Detta kräver i sin tur 

att synen på att lärare är ett ensamarbete ersätts med att se sig som del i ett 

lagarbete, där fler professioner arbetar tillsammans för att samla 

kompetenserna i relation till utmaningar ända in i det pedagogiska arbetet. 

Detta betyder inte att professionerna upphör att arbeta med sin specifika 

kompetens. Tvärt om. Men genom att jobba tillsammans i relation till 

skolans övergripande mål och organisation går det med detta 

multiprofessionella arbete att komma längre (se till exempel Reuterswärd 

& Lagerström, 2010). Det innebär sammantaget ett förändrat sätt att arbeta 

på fler delarenor, där elevhälsans professioner rör sig in i klassrum och ut 

på raster. Det innebär också ett medvetet arbete med att strukturera upp 

möten kopplat till elevhälsans professioner. De som kommit långt skiljer 

mellan möten för daglig drift och utveckling, där det är av stor vikt hur 

arbetet i relation till lärare och övrig personal är organiserat.  

Organisera för dagligt arbete och för utveckling 

Forskning visar att för att elevhälsoarbetet ska gå från att vara något vid 

sidan om till att bli en del av den större helhet, behövs en ”hela skolan-

ansats”, där den samlade elevhälsan blir en del av den övriga 

skolorganisationen (Hylander & Skott, 2020; Skott, 2021). Inom såväl 

skolutvecklingsforskningen som den om skolledarskap betonas att en av de 

viktigaste uppgifterna en skolledare har är att bygga en fungerande 

organisation (Leithwood med flera, 2008; 2019). En distinktion som ofta 

görs är skillnaden mellan en arbetsorganisation, för daglig drift, och en 

utvecklingsorganisation, där fokus ligger på att just utveckling (Scherp, 

2013). Det är viktigt att skapa organisatoriska strukturer som stödjer och 

underlättar det dagliga pedagogiska arbetet. Då kan också tid frigöras för 

utvecklingsarbete.  
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Att skilja mellan dagligt arbete och utvecklingsarbete.  År också viktigt för 

elevhälsoarbetet. Det handlar till exempel om att bygga en mötesstruktur 

för elevhälsans arbete, som också inrymmer utveckling (Bengtsson med 

flera, 2017). Men det räcker inte. En viktig del handlar om att skolledaren 

behöver få ihop helheten av processer på skolorna. Hylander & Skott 

(2020) har visat att det är en omfattande helhet som behöver samordnas för 

att alla ska veta hur tillsammansarbetet bedrivs. Alla behöver förstå sin roll 

i helheten. Det gäller även måltidspersonal, elevassistenter, 

fritidshemspersonal med flera. Det handlar om ett genomgripande arbete 

med att inkludera elevhälsoarbetet i skolans vision och målsättningsarbete, 

skapa den organisation som behövs för att få arbetet att fungera, arbeta 

med en samsyn kring arbetet, koppla detta till hela skolans kvalitetsarbete 

samt få till stånd ett individuellt och kollektivt utvecklingsarbete. Detta 

inrymmer i sin tur ett arbete på individ, grupp och organisationsnivå. 

(Skott, 2021) 

Det är svårt att få till en samordning mellan alla delar i skolorganisationen, 

eftersom det involverar alla som verkar där. I organisationer som lyckas 

med denna omfattande samordning sker det som forskare kallat för en 

synkronisering mellan de olika delarna (Skott, 2021).  En utmaning är att 

strukturer inte lever av sig själva. De måste upprätthållas och 

kommuniceras vid upprepade tillfällen, eftersom nya medarbetare 

tillkommer och det finns en risk att processerna också tappar i energi.  

Samordning på huvudmannanivå behövs 

Skolors elevhälsoarbete hänger också samman med huvudmannens 

övergripande arbete. I detta sammanhang talas det ofta om styrkedjor, från 

nämnd, via förvaltningschefer till rektor (se till exempel SOU 2015:22 

Rektorn och styrkedjan). Samtidigt har denna kedja problematiserats 

utifrån om hur renodlad kedjan egentligen är och om kedjan är hel eller 

inrymmer brutna länkar (Moos med flera, 2016; Ärlestig & Johansson, 

2021). Vad som betonats är att det rör sig om en helhet av aktörer och där 

det finns utrymme för tolknings- och handlingsutrymme i relation till såväl 

politiska som administrativa intentioner. Det finns med andra ord inget 

givet utfall utifrån skolans styrdokument. Utfallet blir beroende av hur 

aktörer på olika systemnivåer tolkar och handlar. Det är hela system av 

aktörer som är involverade i det lokala arbetet med skolutveckling 

(Adolfsson & Alvunger, 2017). 

I studier av kommuners elevhälsoarbete (Skott, 2022) visar sig 

samordningen inom och mellan olika systemnivåer vara avgörande för hur 

väl kommunerna lyckas. Det finns vanligtvis någon form av central 

elevhälsa, som behöver koordineras med det lokala arbetet på kommunens 

samtliga skolor. Det arbetet behöver också koordineras med skolchefers 

och andra förvaltningschefers arbete med att styra och leda arbetet i 
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relation till rektorerna. Annars finns en risk att det precis som på skolnivå 

kan bli en elevhälsa vid sidan om. Risken finns också att man bygger en 

central elevhälsoorganisation som är åtgärdande, i stället för förebyggande 

och hälsofrämjande. I huvudmannasammanhang som kommit långt stödjer 

den centrala elevhälsan det lokala arbetet, både när det gäller arbetet som 

helhet och i att koordinera insatser för professionerna inom elevhälsan, till 

exempel genom nätverk för skolsköterskor och andra professioner. Den 

centrala elevhälsan kan också fylla en viktig funktion i kvalitetsarbetet.  

Elevhälsoarbetet som del i kvalitetsarbetet 

Det finns en hel del forskning om skolors kvalitetsarbete och hur detta 

arbete behöver hänga samman med skolors hela utvecklingsarbete (se till 

exempel Sundberg & Håkansson, 2016). Det finns också forskning om 

kvalitetsarbetets förändringar över tid och hur kommunalt och lokalt 

kvalitetsarbete hänger samman (se till exempel Bergh, 2015; Liljenberg & 

Andersson, 2021; Håkansson & Adolfsson, 2022). Det som betonas 

genomgående är hur viktigt det är att   bygga samman processer utifrån 

samlade data och dialoger mellan olika delar av organisationen. Därför är 

ledarskapet i arbetet helt avgörande. Genom detta går det att ta samlade 

grepp både om vad som behöver utvecklas, men också hur 

utvecklingsarbetet kan ske tillsammans.   

Detta gäller också elevhälsoarbetet. Hylander & Skott (2020) har visat att 

just kvalitetsarbetet är en viktig del av tillsammansarbetet mellan 

professioner. På skolor som kommit långt och tar mer samlade grepp 

används till exempel den data som kommer in i samband med 

skolsköterskornas hälsosamtal (se vidare Kostenius, 2021) för att främja 

hälsa och lärande. I detta ingår också ett noggrant arbete med att identifiera 

individuella såväl som kollektiva utvecklingsbehov i organisationen, 

utifrån de visioner som satts upp utifrån det bredare uppdraget.  

Skolornas kvalitetsarbete hänger också samman med huvudmannens. Skott 

(2022) har också visat att det finns skillnader mellan kommuner i hur väl 

de samordnar sitt kvalitetsarbete med det löpande arbetet med rektorerna 

och om elevhälsoarbetet inkluderas i arbetet med kvalitet och likvärdighet. 

Som nämnts tidigare kan den centrala elevhälsan fylla en viktig funktion i 

kvalitetsarbetet, i både analysarbete och dialoger. När elevhälsoarbetet blir 

en del av det övriga arbetet och inte vid sidan om möjliggör det också en 

skolutveckling i mer hälsofrämjande riktning.  

Helheten i ledarskapet 

I inledningen av den här artikeln beskrevs att skolledaren är avgörande för 

att elevhälsoarbetet ska fungera. Det har i grunden att göra med att medan 

övriga professioner i huvudsak ansvarar för delar, ansvarar skolledaren för 
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helheten. Parallellt med forskningen om elevhälsoarbete har det under de 

senaste 20 åren också vuxit fram en omfattande internationell forskning om 

vad framgångsrika skolledare gör. Övergripande anger de riktningen, 

designar organisationen, bygger relationer och kompetensutvecklar 

personalen och inte minst: utvecklar undervisning (Leithwood med flera, 

2008, 2019). Man brukar peka på att skolledare genom ett pedagogiskt 

ledarskap kan förbättra undervisningen, genom att arbeta med skolans 

lärare. Vad som är tydligt i relation till elevhälsoarbetet (se till exempel 

Hylander & Skott, 2020, Hall med flera, 2022) är att det inte räcker att 

arbeta med lärarna. Alla professioner på skolorna måste vara involverade i 

det tillsammans-arbete som beskrivits tidigare. 

Skolledarna är också viktiga för att visionerna sätts så att de inrymmer 

elevhälsoarbetets kärnfrågor. Det är också en av deras huvuduppgifter att 

se till att alla förstår innebörden i uttrycket ”elevhälsoarbetet börjar i 

klassrummet” och möjliggöra ett samordnat arbete (Skott, 2021). En annan 

är att se till att stimulera den professionella skolutvecklingen samtidigt som 

de verkar för individuell kompetensutveckling. Det kan till exempel gälla 

hur en inkluderande undervisning, utifrån specialpedagogisk kompetens, 

kan bedrivas. Samtidigt som rektor är nyckeln i detta helhetsarbete, så kan 

inte rektor leda detta ensam. För att lyckas måste det etableras ett 

distribuerat ledarskap på skolorna. Det handlar om att fler hjälper till med 

att skapa förutsättningar för tillsammans-arbetet (Larsson & Löwstedt, 

2020; Skott, 2021) Elevhälsans personal arbetar ofta nära skolledning på 

de skolor som kommit långt i arbetet. Därför kan elevhälsans professioner 

vara viktiga i ledarskapet av elevhälsoarbetet. Det gäller också biträdande 

rektorer arbetslagsledare, ämneslagsledare, förstelärare, mentorer med flera 

Alla fyller sin roll vad gäller arbetet med samordning. (Hylander & Skott, 

2020; Skott, 2021). 

Ett samordnat ledarskap inom och mellan skolnivåer och 

sektorer 

Om samordning av ledarskapet på skolnivå är en utmaning så gäller detta i 

än högre grad på huvudmannanivå. Det kan finnas flera parallella chefer, 

som det inte får göra på skolorna. En särskild position har skolchefen. 

Internationellt har det under det senaste decenniet publicerats en hel del 

forskning om skolchefen och med särskilt fokus på de nordiska länderna, 

som har liknande styrstrukturer (Nihlfors med flera, 2013; Moos med flera, 

2016, Sigurðardóttir med flera, 2022). Skolchefen har en mellanposition, 

mellan nämnd/styrelse och rektorer i den tidigare nämnda styrkedjan och 

de fyller tillsammans med övriga chefer en funktion som samordnare av 

aktiviteter inom huvudmannanivån. Studier av kommunala 

huvudmannasammanhang visar att det finns såväl vertikala som 

horisontella utmaningar gällande samordningen av ledarskapet. Vertikalt 
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finns det, beroende på storlek, ett varierande antal förvaltningschefer som 

behöver samordna sitt arbete, i relation till rektorernas arbete. Det kan till 

exempel handla om att etablera en gemensam syn på elevhälsoarbete som 

del av helhet, och inte som en åtgärdande verksamhet vid sidan om. 

Samordningen mellan dem får konsekvenser för arbetet med rektorer och 

skolor. Det finns också horisontella utmaningar, att samordna olika och 

parallellt verkande chefer, såsom skolchef, förvaltningschefer, 

elevhälsochefer och ansvariga för kvalitetsarbete, it-system, personalfrågor 

med flera. Alla måste dra åt samma håll om elevhälsoarbetet ska ha en 

möjlighet att lyckas. (Skott, 2022). 

Artikeln har framför allt fokuserat på skollagens regleringar om att det 

förebyggande och hälsofrämjande arbetet behöver knytas till det 

pedagogiska arbetet och ske i samverkan med lärare och övrig personal. 

Artikeln har även uppmärksammat att elevhälsan ska vara en del av 

skolans kvalitetsarbete. Men skollagen reglerar också att elevhälsan vid 

behov ska samverka med hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Vi vet i 

dag att flera av skolors svåraste utmaningar förutsätter ett tvärsektoriellt 

arbete, med till exempel socialtjänst och region (Skott, 2022). 

Regleringarna ställer ytterligare krav på förmåga till samordning. En 

väsentlig fråga blir därmed på vilket sätt detta tvärsektoriella arbete sker, 

men också om det förutsätter nya former av samhällsorganisering för att 

arbetet med barns och ungas lärande, utveckling och hälsa ska ges goda 

förutsättningar.  För att detta ska ske behövs en samordning mellan ledare 

inom olika sektorer. 

Ett växande fält av forskning och beprövad erfarenhet 

De samlade kunskaperna om skolors elevhälsoarbete har vuxit fram under 

en tjugoårsperiod, med skollagsändringen 2010 som en betydelsefull 

milstolpe och som påverkat inriktningen på såväl forskningen som 

skolornas arbete. I genomgången ovan har fokus varit på samordning och 

helhetsperspektiv, med koppling till organisation och ledarskap, utifrån 

framför allt pedagogisk forskning. Men denna forskning är bara en del i ett 

framväxande multidisciplinärt forskningsfält (se till exempel Rosvall & 

Nilsson, 2016; Henriksson med flera, 2019, Hjörne & Säljö, red, 2021; 

Kostenius & Lundqvist, 2021; Petersson med flera 2022). Alla bidrar på 

olika sätt till att belysa delar eller helhet i relation till det elevhälsouppdrag 

som skisserades i inledningen.  

Under de senaste fem åren har det också vuxit fram ett växande fält av 

beprövad erfarenhet från skolors arbete med såväl elevhälsoarbete som 

helhet som mer begränsade områden som elevhälsomöten (Bengtsson med 

flera 2017; Odder med flera, 2022, Hall med flera, 2022). Även 



 

 11 (15) 
 

myndigheter har varit aktiva i att bevaka att skollagen efterlevts och sprida 

kunskap om regleringar och vad som framkommit som framgångsrikt i 

skolor. Socialstyrelsen och Skolverket har tagit fram en vägledning 

tillsammans (Socialstyrelsen/Skolverket, 2014/2016, revidering publiceras 

under 2023). Skolverket har haft särskilda uppdrag (se till exempel 

Skolverket 2015) och tog också fram kunskapsöversikten Hälsa för 

lärande – lärande för hälsa (2019). Skolinspektionen började 2013 att 

inkludera elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete i sina 

bedömningsunderlag och har genomfört olika kvalitetsgranskningar (se till 

exempel Skolinspektionen, 2014; 2015). Även Specialpedagogiska 

skolmyndigheten (SPSM) har arbetat med att ta fram stöd för rektorers och 

den samlade elevhälsans arbete och som finns att ta del av på deras 

hemsida. Arbetet har också resulterat i en kurs som rektorer kan gå 

tillsammans med professionerna inom elevhälsan. Den har också 

kvalitetssäkrats med hjälp av forskare (Löfberg, red, 2018). Organisationer 

som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) publicerar därtill 

återkommande rapporter, framför allt om personalsituationen men också 

om förvaltningens stöd, kvalitet och utmaningar. De publicerar också 

statistik om elevhälsans personalgrupper. 

Framåtblickar 

Sammantaget vet vi idag en hel del om hur ett förebyggande och 

hälsofrämjande elevhälsoarbete ser ut. I den här texten har fokus legat på 

att synliggöra betydelsen av att ta mer samlade grepp, med fokus på 

samordning. På det sättet kan ett tillsammans-arbete etableras, både inom 

skolor och mellan skolor och skolhuvudmannen. På sikt kan det också 

innebära ett arbete mellan olika samhällssektorer. 

Genom forskning och beprövad erfarenhet vet vi mycket om arbetet på 

skolnivå, samtidigt som det behövs mer kunskaper om skilda lokala 

kontexters betydelse för arbetet. Den kunskap som finns har inte heller fått 

fäste i alla skolor. Varje skolledare har här ett ansvar att ta arbetet vidare 

på alla nivåer i organisationen. En riskfaktor vad gäller ett samordnat 

elevhälsoarbete som lyfts (Hylander & Skott, 2020) är den stora 

rörligheten som finns på rektorspositionen. En fråga blir därmed hur det 

går att skapa stabilitet och förutsättningar för mer långsiktigt och hållbart 

utvecklingsarbete. En annan angelägen fråga handlar om tillgången till 

elevhälsopersonal och hur denna påverkar vad som blir möjligt i arbetet. 

Tidigare forskning (Hylander & Skott, 2020) indikerar också att 

elevhälsoarbetet i sig gör att hela personalens arbetsmiljö förbättras då det 

blir färre bränder att släcka och alla vet hur de kan stödja varandra. Hur det 

genom ett medvetet elevhälsoarbete går att utveckla hela organisationens 

hälsa och sociala hållbarhet är en viktig framtidsfråga.    
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En annan framtidsfråga är om och hur det går att utveckla elevhälsoarbetet 

över systemnivåer, mellan huvudmannagränser och mellan olika 

samhällssektorer. I artikeln lyfts att det rör sig om begränsad kunskap som 

så långt framför allt handlar om kommunala organisationer, samtidigt som 

åtskilliga skolor verkar i fristående skolsammanhang. Heterogeniteten 

mellan kommunala organisationer behöver synliggöras i högre 

utsträckning i framtiden, liksom de fristående sammanhangens arbete och 

utmaningar. En fråga som behöver besvaras är: om syftet med 

elevhälsoarbetet är att möjliggöra hälsa, välbefinnande, lärande och 

utveckling – går detta att åstadkomma genom än mer samlade grepp? Och 

hur kan sådana grepp se ut? Detta blir viktigt då lagen nu också förstärks 

med formuleringen att samordning ska ske med hälso- och sjukvård samt 

socialtjänst vid behov. Till detta behöver också läggas att skollagens 

regleringar om elevhälsa inte gäller för samtliga skolformer, men att 

samlade grepp också kan omfatta förskola och vuxenutbildning.  

Det finns sammantaget all anledning att fortsätta utforska och utveckla 

elevhälsoarbetet utifrån all den kunskap som genereras, av såväl forskning 

som beprövad erfarenhet i skolor, huvudmannasammanhang och 

myndigheter. En avslutande fråga blir därmed också hur den framväxande 

kunskapen kan samordnas så att elevhälsoarbetet kan fortsätta att 

utvecklas. En förhoppning är att artikeln kan utgöra ett bidrag i det 

fortsatta arbetet. 
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