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[00:00:01] Det här är en podcast från Skolverket. 


Pia Skott [00:00:13] Då säger jag välkomna till den här podden! Jag som håller i den här podden 
heter Pia Skott och är docent i pedagogik vid Stockholms universitet. Där har jag i min forskning 
haft särskilt fokus på det här med att leda elevhälsoarbete. Och till dagens samtal har jag bjudit in 
två gäster från Södertälje kommun, Emma Rosengren som är tf verksamhetschef för 
Resurscentrum och som tidigare var rektor på gymnasiesärskolan. Välkommen! 


Emma Rosengren [00:00:42] Tack! 


Pia Skott [00:00:42] Jag har också bjudit in Ulrika Hamber Videfors som är rektor på Vallaskolan. 
Välkommen du också! 


Ulrika Hamber Videfors [00:00:49] Tack så mycket! 


Pia Skott [00:00:51] Ni är inbjudna eftersom jag haft möjlighet att jobba mer fördjupat med er om 
det här med elevhälsoarbete och jag tänker att vi tillsammans kan diskutera vad elevhälsoarbete 
handlar om, vad vi kan ta grepp om men också om vad som är svårt. Om vi börjar med dig 
Emma. Vad handlar elevhälsoarbete om, vad är kärnan i det när du tänker elevhälsoarbete? 


Emma Rosengren [00:01:15] Jag tänker att kärnan i elevhälsoarbete är egentligen liksom att 
etablera en positiv elevssyn på varje skola. Så för mig så är elevhälsoarbetet ett sätt att skapa 
liksom inkludering och tillgänglighet åt alla. Elever på våra skolor ska få finna plats oavsett 
förutsättningar. Jag tänker att det handlar jättemycket om som rektor att leda den dialogen om 
världen och om alla elevers rätt till utbildning. 


Pia Skott [00:01:43] Ulrika, vad tänker du? 


Ulrika Hamber Videfors [00:01:44] Ja men jag håller med Emma och tänker att fokus ligger på 
lärandet. Och ska alla elever nå så långt som möjligt i sitt lärande så behöver vi undersöka 
sambanden mellan undervisningen, alla elevers undervisning på gruppnivå och individnivå för att 
se vad undervisningen ger i lärandet. Och då måste stödet från elevhälsan finnas främst till lärarna 
och också nästa steg då naturligtvis till eleverna. Så den här, om man har den här positiva 
elevsynen så kan elevhälsan vara en viktig bärare av möjliggörandet av alla elevers lärande. 


Pia Skott [00:02:27] Vi kan ju fördjupa oss i det där vad elevhälsan kan vara för övriga men om jag 
lyssnar in er rätt så handlar det här med elevhälsoarbete väldigt mycket om klassrumsarbete, 
tolkar jag er rätt då? Vad säger du Emma? 


Emma Rosengren [00:02:39] Ja men jag tycker vi som, vi rektorer som jobbar mycket med 
inriktning elevhälsoarbete kan ibland missförstås till att vi, att det bara handlar om relationer eller 
att alla ska må bra och sånt. Det är ju förstås jätteviktigt men vårt uppdrag och vår utgångspunkt 
är ju utbildning och att alla elever ska kunna komma till sin rätt i klassrummet och då blir det 
förstås mycket klassrums arbete, men jag har många gånger tänkt att det här, man brukar prata 
mycket om att elevhälsan börjar i klassrummet och att det också kan bli en lite snäv bild ibland, 
för det kan rikta väldigt mycket fokus på läraren och att liksom läraren ensam ska skapa den här 
elevhälsan och det är inte det som du och jag brukar prata om Ulrika, vi brukar ju prata om liksom 
hur alla tillsammans kan åstadkomma det här och hur vi kan få till samverkan mellan professioner 
för att läraren i så fall i det här klassrummet ska kunna vara sitt bästa pedagogiska jag och 
åstadkomma de här tillgängliga lektionerna. Ja, det är verkligen liksom, det må börja i 
klassrummet men viktigt att säga är ju att det inte är liksom en ensam profession som jobbar med 
elevhälsa. 


Ulrika Hamber Videfors [00:03:48] Just eftersom det börjar i klassrummet, det är där lärandet sker 
så kan man inte lämna läraren ensam i det svåra arbetet, utan elevhälsans professioner behövs 
hela tiden som stöd i det arbetet som måste ske i klassrummet men det är en ett 
tillsammansarbete precis som Emma sa. 




Pia Skott [00:04:08] Det här är ett förändrat sätt att tänka. Samtidigt som det är ett självklart sätt 
att tänka är vi har dubbla uppdrag i skolans värld och så men vad är det för synvända man måste 
göra tänker du? 


Ulrika Hamber Videfors [00:04:21] Jag tror att det är flera synvändor men om jag fortsätter där du 
är, att det handlar om det vi gör så handlar det också om att vi får vara i det görandet 
tillsammans, tidigt från början. Inte traditionellt elevhälsoarbete där vi lämnar över till varandra och 
pekar på varandra, läraren på elevhälsan och elevhälsan på läraren. Så att komma in och få ha 
respekt för att det här är svårt. Många gånger har man prövat många bra saker och då behöver 
man igen då tänka tillsammans. 


Pia Skott [00:05:00] Jag tänker utifrån när jag möter rektorer, som alla jobbar i olika kontexter, om 
vill fördjupa lite. Alltså vi ju kan ta gymnasiesärskolan och din grundskola som exempel. Vad är 
det som blir särskilt viktigt, vad tyckte du var särskilt viktigt på gymnasiesärskolan? 


Emma Rosengren [00:05:17] Det är många saker men jag märkte att även där så är ju just liksom 
elevsyn och att skapa förutsättningar för varje elev. Det är klart, vi har ju större och mer 
omfattande behov inom gymnasiesärskolan på ett sätt. Så att det, hos oss ser i allra högsta grad 
att varje, hitta liksom varje individ. Någonstans så tänker jag att det är alltid liksom, egentligen 
oavsett skola, handlar om att skapa plats för varje elev i utbildningen, för riktningen hela tiden för 
mig som rektor har varit att liksom skapa vägar för elever inne i utbildningen, att vara kvar i 
utbildningen, att vara kvar i skolan och att vi hela tiden skapar det. 


Pia Skott [00:06:00] Om vi stannar kvar lite i gymnasiesärskolan och tittar på tillsammansgörandet. 
Finns det fler grupper som måste med i arbetet, vad händer till exempel med elevassistenter? 


Emma Rosengren [00:06:13] Man kan säga är väl att en extra organisatorisk utmaning är att få 
med alla professioner i det gemensamma utvecklingsarbetet, för att bara det där att hitta 
gemensam mötestid, att prata ihop sig och liksom få jobba med den här liksom både elevsynen 
och organisationen är svårt och det är lätt hänt att man tappar den professionen då, att det blir 
liksom några som hamnar lite på sidan av. Så att under vårt utvecklingsarbete så ledde det till att 
vi tillsatte faktiskt en samordnare som satt också i vår ledningsgrupp och som hade ansvar då för 
elevassistenterna och korttidstillsynen. Och med det så fick vi också liksom hela tiden det fokuset 
i liksom hela läsårsplaneringen, i schemat och så att, det hade verkligen effekt att liksom inkludera 
det perspektivet i ledningsarbetet. 


Pia Skott [00:07:02] Om vi går till grundskolan där du är Ulrika. 


Ulrika Hamber Videfors [00:07:04] Jag känner igen den här samordningen eller behovet av 
samordning och att det inte är bara lärares uppdrag eller bara elevhälsans uppdrag. Jag valde för 
några år sedan att gå den vägen att jag förändrade den pedagogiska ledningsgruppen som då 
fick bestå av skolans ledning men också förstelärare. Men elevhälsans kompetenser har ingått i 
form av speciallärare och den fritidspedagogiska kompetensen. Så vi har haft en 
fritidspedagogisk ledning och vissa möten har vi gemensamma. Elevhälsa, fritidspedagogisk 
ledning, pedagogisk ledning och vissa möten har vi mer specialfokus. Och just det här har ju gjort 
att vi har fått olika perspektiv på elevernas hela skoldag. Så fritids har varit, fritids 
utvecklingsarbete har varit jätteviktigt i det här och den kompetens fritids kom in med hjälpte ju 
också att ta ett helhetsgrepp på våra raster, till exempel. 


Emma Rosengren [00:08:04] Flytta in elevhälsoarbetet i den pedagogiska ledningen, det är då vi 
börjar se att vi får liksom snurr på grejerna när det blir liksom, det utgår från pedagogisk ledning 
och att elevhälsa eller rastverksamheterna inte är liksom särskilda rubriker inom något annat 
arbete eller någon annan plan, utan det blir samma plan. 


Pia Skott [00:08:24] Ibland när man pratar om en rektors arbete så säger man att en viktig del är 
att sätta en vision och samtidigt så problematiserar man att den här visionen lätt flyger för sig 
själv. Och hur blir det någonting som kan levas av alla? Hade du Emma någon vision för ditt 
arbete? 




Emma Rosengren [00:08:40] Ja men jag hade det och den har jag kvar fortfarande egentligen. Jag 
har ju snott själva formuleringen av en Harvard-forskare, Tom Hehir. Men den lyder så här 
Minimera funktionsnedsättningens konsekvenser, maximera möjligheten att delta. Och det, för 
mig så är det liksom två ord där liksom, där Tom då har liksom definierat en inkluderande skolas 
uppdrag. Och jag byggde utifrån den på min skola, jag tänker själv fortfarande så när jag arbetar 
liksom, nu mer centralt. Det är ganska lätt och prata positiv elevsyn när klassen funkar bra och allt 
är, allt är lugna gatan. Men när vi blir lite utmanande, det är då man börjar höra liksom lite mer just 
exkluderande tendenser. Och det där måste man stå kvar och liksom, förstås lyssna på vad alla 
medarbetare har att säga. Vad har vi för hinder i lärarmiljön just nu och hur kan vi liksom 
undanröja dem men inte ge avkall på liksom elevens rätt till utbildning? 


Pia Skott [00:09:42] Vi ska ju komma in på det här med med vikten av organisation men innan vi 
gör det, rektor har ju det yttersta ansvaret men kan inte bli ensamt i denna rollen? Och hur gör 
man för att inte bli så ensam och känna att det är det här tillsammansarbetet? 


Ulrika Hamber Videfors [00:09:57] Men det är då man har sin elevhälsa och om man, jag tycker att 
man genom åren har haft förmånen att jobba med många professioner inom elevhälsan som har 
mycket kompetens. Men man har sett att de har jobbat mer på egen kammare. Och för min 
personliga del så har det inte minst varit samverkan med olika skolpsykologer genom åren, som 
har fått mig att få syn på helt andra delar av lärandet och undervisningen eller möjliggörandet för 
elever att vara i lärande. Om man tänker psykologiska perspektiv på elevers förmågor att 
organisera, att hålla fokus, koncentration, hantera tid och så vidare. Och när vi har då kunnat 
jobba med det i klassrummet så har lärandet ökat. Så fortfarande är fokuset på vad som händer i 
undervisningen och lärandet men det är, det kanske är en duktig skolpsykolog som har kommit in 
med en pedagog, ett psykologiskt pedagogiskt perspektiv. Och ensamheten att jobba 
tillsammans nära sin elevhälsa, jag har ju valt att gå en riktning där jag har också gett skolledande 
roller och ansvar till elevhälsans professioner. Och jag har idag min biträdande rektor är det 
skolans kurator, det har också gett andra perspektiv. Fortfarande fokuset på lärandet men det ger 
ytterligare ett perspektiv i arbetet och då blir det så ensamt och då blir det väldigt kul. 


Pia Skott [00:11:42] Och då, utifrån den forskning som jag har sett, alltså i de här organisationerna 
när allting brinner hela tiden och framför allt är i ett åtgärdande arbete, då finns det ju en risk att 
de här som du lyfter, psykolog och kurator blir de man kommer till när allting annat har 
misslyckats. Alltså att det blir individuellt arbete. Men du ser en att, alltså hur kom du dit, att det 
blev ett mer då förebyggande och främjande arbete? 


Ulrika Hamber Videfors [00:12:09] Jag tänker att det handlar om att försöka bygga samordning i 
de här olika processerna som är skola. För mig har det varit ett starkt intresse att leda lärares 
lärande för att då uppnå kvalitet för eleverna och det var nog där på den resan jag kom dit. Att 
samordna de här olika processerna, att det är inte olika saker, att vi måste ta reda på vad som är 
viktigt på vår skola, vi måste ha koll på vad våra elever behöver. 


Pia Skott [00:12:46] Vill du fylla på Emma? 


Emma Rosengren [00:12:47] Jag tänker flera saker, jag känner igen mig i Ulrikas resa, jag har gjort 
en liknande och som också liksom resulterade i att liksom inkludera elevhälsans professioner i 
skolledning, att tänka att liksom elevhälsans professioner arbetar skolutvecklande. Och när man 
går från att ha det här liksom lite snävare liksom synen på hur vi ska följa upp kunskap till att vi 
följer upp elevernas och gruppernas hela skolsituation och plockar in alla kompetenser i det. Då 
händer det ju häftiga grejer och det är samma sak när man lägger en läsårsplanering, att har man 
ett flerprofessionellt tänk när man lägger en läsårsplanering, då får man ju in det främjande och 
förebyggande arbetet från början och då behöver vi inte hamna i det här att liksom ett 
elevhälsoteam planerar en hälsovecka och så kommer man in lärarna och säger hörni jag tycker vi 
ska ha en hälsovecka och så kontrar de med att det går jättebra men inte just den här veckan för 
jag ska matteprov och liksom man har inte, vi är skolade i att rektor ska leda lärares lärande men 
det vi tre börjar upptäcka tillsammans, är ju mycket att liksom rektor behöver också liksom leda 
ett flerprofessionellt lärande. 


Ulrika Hamber Videfors [00:13:50] Även om man är i det förebyggande och främjande arbetet och 
man bygger in det från början så kommer man ju ändå hela tiden behöva vara i det åtgärdande 



arbetet också. Det är så lätt att det blir fint och fult eller så ska vi göra antingen eller men så ser ju 
inte skolan och verkligheten ut. Och då tycker jag att det har blivit viktigt att lära i det åtgärdande 
arbetet, så lyft upp när det blir svårt och lär tillsammans med de olika professionerna och lärarna. 
För då kommer det in väldigt naturligt och då förstår vi varandra bättre. Det blir automatiskt ett 
kollegialt lärande i att vi faktiskt vågar stanna upp lite, här blev det svårt, vad gjorde vi för fel, var 
gick vi vilse någonstans? Och så har vi förhoppningsvis lite bättre förberedelse för inte hamna i 
samma läge nästa gång. 


Emma Rosengren [00:14:39] Ja men verkligen, att få till den där systematiken, att lite grann 
avdramatisera det åtgärdande arbetet är jag inne på att vi, ibland i skolans värld kan vi stå lite 
förvånade när det händer grejer. Det kommer fortsätta ske åtgärder, ju bättre vi blir förstås på 
förebyggande främjande, desto mindre kommer inträffa men vi jobbar med människor och barn så 
där kommer vi att vara. Och liksom gör vi som Ulrika säger och liksom utvecklar det åtgärdande 
arbetet istället och ser vad vi har för information att hämta där, om hur vi ska förbättra oss och så 
lär vi oss grejer. 


Ulrika Hamber Videfors [00:15:12] Jag tror inte vi kan säga att vi är en lärande organisation om vi 
inte, för skulle det aldrig ske någonting då har vi nog inte varit under lärande. Det är samma sak 
för eleverna, att man måste få misslyckas, det måste få bli tokigt för det är ju också ett lärande, 
inte minst i de sociala relationerna. 


Pia Skott [00:15:31] Och när jag lyssnar på er då hör jag ju, alltså i forskning om skolledarskap så 
är det ju väldigt vanligt att man betonar vikten av det distribuerade ledarskapet, att det finns där. 
Och det har ni verkligen varit inne på. Men man betonar ju också den här, att man behöver kunna 
bygga sin organisation, alltså sätta sin organisation och få den att leva. Och ni är ju inne på det, 
att organisation flyger ju inte fritt från det ni vill åstadkomma, utan ni skapar de här, alltså 
strukturella förutsättningarna för alla processer. Har ni lust att utveckla lite hur ni har gjort? 


Emma Rosengren [00:16:05] Vi återvänder ju ofta till liksom elevsynen och skapar liksom den här 
positiva skolkulturen och den, det är viktigast. Vi brukar prata om det där gamla citatet att liksom 
kulturen käkar strukturen till frukost så är det liksom, har man en negativ skolkultur så kan man ha 
i många fina möten man vill, det liksom, det rullar inte. Men för att etablera den så behöver vi ju 
också som sätta en organisation som stödjer visionen och att hela liksom tänket kring både 
läsårsplanering, mötesplanering, mötesinnehåll, mötesledare måste vara helt genomtänkt. 


Pia Skott [00:16:39] Men när jag lyssnar på er, då tänker jag så här att, ibland är det så lätt att 
organisation blir någonting som man bryter loss och skapar vid sidan om men ni väver ju in det 
här med organisation utifrån vad det är ni vill åstadkomma och möjliggöra i ett tillsammansarbete, 
men att det ändå är extremt, alltså noggrant strukturerat, planerat för de här mötena. Något som 
ni också lyfter, det är ju det här, jamen hur får man till stånd det här lärandet och då har vi ju 
utmaningar, jag har ju själv precis avslutat en studie om huvudmannens roll i elevhälsoarbetet. Hur 
gör man att kuratorn, alltså för kuratorn är ensam oftast på skolan, också kan utvecklas 
tillsammans med andra skolkuratorer eller andra skolpsykologer och få till stånd den delen? Och 
det har vi inga enkla svar på men ändå att det är viktigt att man också får får utvecklas i sin egen 
profession, samtidigt som vi utvecklas tillsammans. 


Ulrika Hamber Videfors [00:17:40] Det finns en enorm kraft i att utveckla det som redan fungerar 
bra, men man måste våga skala av. 


Emma Rosengren [00:17:50] Ja men absolut, alltså i ett systematiskt och strategiskt 
elevhälsoarbete så ingår ju uppföljningar av liksom elevernas skolsituation som helhet. Vi har 
kunskapsresultaten, vi har trygghetsenkäter, vi andra liksom elevråd, dialogforum där vi som ser 
hur det går för oss som skola, det blir ju utifrån det, från elevernas behov, som vi väljer vår riktning 
för utvecklingsarbetet, för det systematiska kvalitetsarbetet. Vi pratade lite om det här att när vet 
man om man har ett framgångsrikt elevhälsoarbete egentligen? Och om alla har A i allt, som Pia 
brukar säga är det bra då, är vi färdiga där? Och så är det ju inte förstås. Men vi vill ju hela tiden 
förstås arbeta för att våra elever ska få liksom så stora livsmöjligheter som möjligt och att i det så 
ligger det förstås att klara skolan med med godkända betyg, att vara behörig för gymnasiet eller 
att ta studentexamen. Visst tittar vi på resultaten och vill att liksom varje elev ska få bättre 



möjligheter. Och det vi vill se är ju liksom hur kan elevhälsoarbetet ge liksom en kraftig 
språngbräda till förbättrade resultat? Så är det ju förstås. 


Ulrika Hamber Videfors [00:18:54] Jag tänker att som rektor på den enskilda skolan behöver man 
stöd och man behöver kunskap och man behöver hjälp av sin huvudman i en massa frågor men 
man behöver inte detaljstyrningen. För att blir jag detaljstyrd så finns det en risk att det inte är det 
min skola behöver eller det vi behöver i vår kontext. Så att, vi behöver stödet men inte 
detaljstyrningen. 


Pia Skott [00:19:19] Om ni skulle få avsluta med några ord, är det något särskilt du vill lyfta då 
Emma? 


Emma Rosengren [00:19:24] Men jag tror att vi får ett positivt elevhälsoarbete när ingen känner sig 
ensam och när vi har de här samordnade processerna, att liksom ingen rektor ska vara ensam, 
ingen lärare eller kurator ska känna sig ensam med liksom en situation eller är liksom ett problem i 
knät. Utan när vi jobbar tillsammans och när vi planerar för det som främjande förebyggande 
arbete, då får vi liksom en trygg känsla och jag tänker att det kommer ge liksom trygga elever och 
en trygg elevsyn på skolan. 


Pia Skott [00:19:54] Ulrika är något du vill skicka med avslutningsvis?


Ulrika Hamber Videfors [00:19:57] Det finns så många saker utifrån det vi har pratat om och jag 
håller med Emma i alla delar här vad du just har har sagt men jag tycker att det handlar om att 
eleverna behöver kunskaper för livet. Eleverna behöver alla typer av kunskaper, inte bara de 
mätbara för att bli hela människor ut ur det här. 


Emma Rosengren [00:20:16] Men det tycker jag är ett jätteviktigt inspel och att just att det, det 
handlar om där tillsammansarbetet men att aldrig ge avkall på elevens rätt till det här, till 
utbildningen och till det livslånga arbetet, det får liksom inte förhandlas med. Sen liksom ska vi 
bygga upp en struktur så att alla kan känna sig trygga och ha en bra arbetsmiljö i det men elevens 
rätt till utbildning är liksom i fokus. 


Pia Skott [00:20:37] Ja då börjar det bli dags att avsluta och vi kan väl någonstans säga att det 
arbete, alltså elevhälsoarbetet är ju ett arbete av människor, för människor, tillsammans med 
människor och att det är den, alltså växande miljöer och med fokus på social hållbarhet som 
också blir viktigt. Och tar man de samlade greppen, då kommer man också kunna se att man får 
ihop helheten. Och då blir vi också de här organisationerna som vi alla ju trivs och drivs av att 
jobba med den utvecklingen. Jag säger stort tack till Emma och Ulrika för möjligheten att få ha 
det här fördjupande samtalet med er. Tack för att ni kom! 


Emma Rosengren [00:21:25] Tack själv. 


Ulrika Hamber Videfors [00:21:25] Tack så mycket.





