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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur klasslärare uppfattar elevhälsans 

betydelse för elevers lärande i undervisningen. Studien syftar även till hur klasslärare uppfattar 

att skolor arbetar för att främja elevers hälsa, då få studier har undersökt hur elevhälsan kan 

påverka eleverna i början av skolgången. Detta har besvarats utifrån tre frågeställningar i 

relation till ramfaktorteorin som klasslärare kan relatera till för möjligheter och utmaningar om 

elevhälsan i undervisningen, skolors strategier och mål för hur elevers behov möts samt hur 

klasslärare och elevhälsoteam samverkar i relation till elevers lärande. 

 

Studiens datainsamling har genomförts utifrån en kvalitativ metod med semistrukturerade 

intervjuer. Intervjuerna genomfördes med åtta informanter som arbetar i förskoleklass upp till 

årskurs 3, då deras uppfattningar om elevhälsa i undervisningen har varit intressanta för denna 

studie. Studiens resultat grundades på informanternas utsagor utifrån teman som är relaterade 

till ramfaktorteorin. Därefter analyserades de viktigaste redogörelserna från resultatet utifrån 

ramfaktorteorin, för att identifiera olika faktorer som kan hämma eller främja undervisningen 

i förhållande till elevers lärande och elevhälsans uppdrag i skolan. 

 

Slutsatsen som studien visar är att i linje med tidigare forskning möjliggör och utmanar olika 

faktorer elevhälsan i undervisningen i relation till elevers lärande. Vidare framkommer i 

studiens resultat att dagens elevgrupper är betydligt större än tidigare och därmed ökar elevers 

behov, vilket bidrar till att klasslärare känner sig otillräckliga och att elevers lärande påverkas. 

Till skillnad från tidigare studier visar resultatet däremot att det på skolorna finns tydliga 

strategier och gemensamma mål som gör att samverkan mellan klasslärare och 

specialpedagogerna är fungerande. Precis som tidigare forskning nämnt saknas det dock 

fortfarande riktlinjer för hur klasslärare ska möta elevers behov när de är ensamma i 

klassrummet, vilket kan hämma elevers lärande. Studiens slutsats bidrar även med olika 

faktorer som kan utvecklas inom vissa områden för att samverkan mellan klasslärare och 

elevhälsoteam ska fungera bättre. Dessa faktorer handlar om tillgänglighet samt tydlighet 

angående vilken kunskap och kompetens de olika professionerna i elevhälsoteamet besitter. 

Vidare behövs ökade resurser i form av tid för att påskynda ärenden kring elevers utredningar 

av diagnoser för att elever i behov regelbundet ska ges stöd i deras kunskapsutveckling. 

 

Nyckelord: elevhälsa, undervisning, elevers lärande, lärares uppfattningar, hälsofrämjande 

arbete i skolan, semistrukturerad intervju. 

  



 

 

Förord 

Författarna vill börja med att tacka handledaren Maria Håkansson Ramberg för en relevant, 

hjälpsam och konkret handledning under studiens gång. Författarna vill även tacka sina familjer 

för allt stöd. Författarna vill även tacka informanterna för deras medverkan. Utan deras 

deltagande hade det varit omöjligt att genomföra studien. 

 

Denna studie har haft en stor betydelse för författarna och vår förhoppning är att studien kan 

bidra till att läsarna får kunskap och en relativt bra bild av klasslärares (F-3) uppfattningar om 

elevhälsan i undervisningen i relation till elevers lärande. Denna studie är relevant därför att 

det inte har undersökts tillräckligt hur lärare uppfattar att yngre elevers lärande påverkas av 

hälsan. Studien kan vidare bidra till att visa på vilka utvecklingsområden som finns för att 

klasslärare och skolor ska kunna erbjuda eleverna en hälsofrämjande och förebyggande 

undervisning som främjar elevers lärande under de första åren i grundskolan. 
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Inledning  

Enligt Skolverket (2019, s. 3) ska skolan erbjuda en undervisning där elevernas erfarenhet av 

lärandet ska bidra till en god hälsa och välbefinnande. Läraren ska möjliggöra att varje elev når 

läroplanens mål genom undervisningen. Vidare fastslås i Lgr 22 (Skolverket, 2022, s. 19) att 

rektorn har ansvar för hur undervisningen och elevhälsoarbetets verksamhet ska utformas 

utifrån elevernas behov. Skolpersonalen ska leda, stimulera, anpassa och stödja eleverna efter 

deras behov. Under VFU (verksamhetsförlagd utbildning) upplevde författarna att många 

klasslärare ansåg att det var svårt att bemöta alla elevers behov i klassen. Klasslärarna 

anpassade sin undervisning utifrån elevernas behov och samtidigt verkade för att utveckla 

elevernas kunskaper, sociala förmågor och att ha god hälsa. Med hjälp av elevhälsoteamet får 

läraren stöd i hur arbetet ska genomföras och bemöta elevernas svårigheter. Klasslärarna får 

även tips och råd om hur klassrumssituationer ska hanteras. 

 

Enligt Skollagen (SFS 2010:800, 2 kap. 25 §) är alla skolor skyldiga att erbjuda eleverna 

medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska åtgärder. Därför har varje 

skola ett så kallat elevhälsoteam som arbetar för en hälsofrämjande och förebyggande 

undervisning. Enligt Skollagen (2010:800) ska det även finnas stöd och hjälp i varje skola som 

lärare kan få i sin undervisning för att bemöta alla elevers behov. Trots detta menar Backlund 

(2007, s. 40) att det är många lärare som fortfarande uttrycker att det bland annat saknas 

strategier som läraren kan använda sig av i undervisningen. Skolinspektionens rapport (2015, 

s. 8) förklarar att sambandet mellan hälsa och lärande ökar elevernas välbefinnande, vilket i sin 

tur skapar bättre förutsättningar för lärandet hos eleverna. Skolinspektionen menar att om en 

elev har dåligt självförtroende och dålig hälsa föreligger en risk att elevernas lärande hämmas 

och därmed en ökad risk för skolmisslyckande. Byström m.fl. (2019, ss. 24–25) drar slutsatsen 

i sin studie att skolan ska erbjuda alla elever en god hälsa i undervisningen. Forskarna redogör 

för i sin studie att kopplingen mellan skolans arbete med elevhälsa och elevernas kunskaper 

och sociala mål fortfarande är svag i undervisningen. Det kan betyda att klassläraren och 

elevhälsoteamet inte har samma synsätt på vad som bör vara i fokus för att nå en 

hälsofrämjande och kunskapsutvecklande undervisning. 

 

Samverkan mellan lärare och elevhälsoteam (skolkurator, psykolog, rektor, skolsköterska) har 

en stor betydelse för en hälsofrämjande och kunskapsutvecklande undervisning i skolan. 

Skolinspektionen (2015, s. 9) förklarar att elevers samlade hälsa bygger på att läraren är 

uppmärksam och har förståelse för elevernas omgivning som kan påverka deras lärande. Därför 

finns det ett elevhälsoteam som samverkar med klassläraren för att planera, genomföra och 

följa upp den enskilda elevens hälsa. Skolinspektionens rapport (2015, s. 21) visar att eleverna 

uttrycker saknad tillgänglighet från elevhälsoteamet, vilket leder till att eleverna söker upp 

klassläraren för att få det stöd de behöver. Den saknade tillgängligheten påverkar samverkan 

mellan lärare och elevhälsoteamet som i sin tur har negativ effekt på elevernas välbefinnande, 

hälsa och lärande. Många lärare under författarnas VFU uttryckte att de kan känna sig ensamma 

i hur de ska hantera elevers hälsa, välbefinnande och lärande i undervisningen samt hur skolans 

arbete ska utformas för att vara hälsofrämjande. Med hänsyn till dessa svårigheter som lärarna 
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beskriver samtidigt som de ska följa skollagen när det gäller att erbjuda eleverna en 

hälsofrämjande, förebyggande och kunskapsutvecklande undervisning. Därför är detta ämne 

relevant att studera, för att få bild av hur elevers lärande kan påverkas och ämnet är även 

aktuellt i skolor runtomkring landet. Trots ett ökat intresse för elevers välmående under 

skoltiden har få studier undersökt hur detta påverkar elevers lärande, i början av grundskolan. 

Detta är särskilt viktigt då de första åren i grundskolan utgör grunden för den fortsatta 

skolgången. Därför vill författarna undersöka klasslärares uppfattningar om elevhälsans 

betydelse för elevers lärande samt hur svenska skolor arbetar med elevhälsa i relation till 

elevers lärande i undervisningen.   
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Bakgrund 

I detta kapitel presenteras olika delar som är relevanta för denna studie. Avsnitten handlar om: 

centrala begrepp, styrdokument för hur skolan ska arbeta med elevhälsa, elevhälsans historia, 

det hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbetet samt elevhälsans betydelse för 

elevers lärande. 

Centrala begrepp 

Under detta avsnitt kommer centrala begrepp som är genomgående i denna studie att definieras 

i förhållande till elevhälsans uppdrag i skolan, för att läsaren ska skapa sig en förståelse vad 

dessa begrepp innebär. 

 

Elevhälsa: Elevhälsoarbetet har ett mål, att alla elever erbjuds en positiv upplevelse av sin 

skolgång och sitt lärande (Socialstyrelsen & Skolverket, 2016, s. 23). I denna studie används 

Guvå och Hylanders (2017, s. 164) definition av begreppet elevhälsan som innebär alla barns 

samlade hälsa, välmående, lärande och utveckling. 

 

Undervisning: Begreppet undervisning handlar om att läraren undervisar i syfte att utveckla 

den kunskap eleverna besitter, då det möjliggör för ny kunskap och erfarenhet. I undervisningen 

ska eleven och läraren ha en god kommunikation genom att lyssna och bemöta varandra 

(Källhage m.fl., 2018, ss. 13–14). 

 

Lärande: Säljö (2015, s. 14) redogör för att lärande handlar om frågan hur elever återskapar 

och förnyar kunskaper. Det finns två sätt för en individ att kunna förnya kunskaper och 

erfarenheter. Det första handlar om samspel mellan människor. Barn lär sig genom att vara 

nyfikna, ifrågasättande och delaktiga i aktiviteter där både barn och vuxna är inkluderade. 

Miljöer och situationer är det andra sättet då barn kan utveckla sin personlighet, karaktär, språk 

och sociala färdigheter. 

 

Elevhälsoteam: I ett elevhälsoteam behövs det olika professioner som arbetar med de 

medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatserna, för att kunna 

upptäcka och hjälpa de elever som behöver stöd. För att ha ett framgångsrikt elevhälsoteam 

ska de olika professionerna ha en gemensam bild av vad det innebär att arbeta på ett 

hälsofrämjande och förebyggande sätt (Socialstyrelsen & Skolverket, 2016, ss. 71–72). 

 

Samverkan: Samverkan i detta sammanhang innebär att olika professioner möter varandras 

kunskaper och kompetenser, för att tillsammans skapa en gemensam plan kring elevers 

svårigheter och hur olika problem ska lösas (Socialstyrelsen & Skolverket, 2016, s. 70). 

 

Hälsofrämjande och förebyggande arbete: Syftet med ett hälsofrämjande arbete bygger på att 

stärka människans fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Det hälsofrämjande arbetet 

kännetecknas av ett salutogent perspektiv, vilket innebär att skolor arbetar för att förbättra 

individens egen upplevelse av sin hälsa. Det förebyggande arbetet handlar om att hindra en 

process av skador, fysiska, psykiska och sociala problem. Det innebär att åtgärder skapas för 
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att förhindra ohälsa och öka skyddsfaktorer hos eleverna, för att de ska kunna må bra och lära 

sig (Socialstyrelsen & Skolverket, 2016, ss. 21–22). 

 

Åtgärdande arbete: Ett åtgärdande arbete fokuserar på att hantera och identifiera problem och 

situationer i grupp och på individnivå. Åtgärdande arbete i relation till elevhälsoteamet innebär 

att olika professioner arbetar med åtgärdsprogram eller särskilt stöd (Socialstyrelsen & 

Skolverket, 2016, s. 22). 

Styrdokument 

Den svenska skolan styrs av olika lagar och förordningar.  I Skollagen (2010:800) står det om 

klasslärares och elevers rättigheter samt hur verksamheten ska styras av rektor. I detta avsnitt 

presenteras hur personalen i skolan ska arbeta med elevhälsan i undervisningen. 

 

I Lgr22 (Skolverket, 2022, ss. 18–19) tydliggörs rektors ansvar för att undervisningen och 

elevhälsoarbetet utformas så eleverna får den hjälp och särskilda stöd de behöver. Skollagen 

(SFS 2010: 800, 3 kap. 8 §) förklarar att utredningar av elever i behov av särskilt stöd ska 

diskuteras av skolpersonalen. Som redan nämnts står det i Skollagen (SFS 2010: 800, 2 kap. 

25 §) att elevhälsoarbetet innefattar medicinska, psykologiska, psykosociala och 

specialpedagogiska insatser, där varje skola ska ha en skolläkare, skolsköterska, psykolog och 

kurator som är tillgängliga för eleverna. Specialpedagogiska insatser omfattar skolpersonal 

som besitter kompetensen i hur de ska ta hänsyn till elevernas behov. Kopplingen mellan 

elevhälsoarbetet och skolans uppdrag handlar om att elevernas hälsa och lärande ska vara i 

fokus. All personal i skolan har skyldighet att stödja elevernas utveckling i deras lärande och 

strävan efter att nå kunskapsmålen (SFS 2010:800, 2 kap. 25 §). I Skollagen (SFS 2010:800, 2 

kap. 25 §) föreslås det att genom samverkan tar elevhälsoteamet och övrig skolpersonal ett 

gemensamt ansvar, för att avlägsna svårigheter som hämmar elevers lärande och utveckling. 

Skolans värdegrund och elevernas arbetsmiljö är viktiga för det hälsofrämjande arbetet, då det 

ska genomsyra skolverksamheten för att eleverna ska utvecklas kunskapsmässigt samt ha en 

god hälsa och ett gott välbefinnande. 

Elevhälsans historia- från elevråd till elevhälsa 

I detta avsnitt beskrivs hur elevhälsans betydelse i skolan samt elevhälsoteamets och lärarens 

roll har ändrats över tid. Det redogörs även för vilka professioner som ingick i elevhälsoteamet 

och vad deras roll betyder i undervisningen i relation till elevers lärande. 

 

Guvå och Hylander (2017, s. 34) betonar specialundervisningens framträdande roll i svensk 

skola under hela 1900-talet. Under 1960-talet var det också vanligt att elever i behov av stöd 

gick i specialklasser. På 1970-talet ifrågasattes segregeringen om varför elever i behov av stöd 

inte integrerades i den ordinarie undervisningen. I samband med detta anordnades så kallade 

kliniker, för att elever i behov av stöd skulle bli undervisade av speciallärare under kortare eller 

längre tid. Guvå och Hylander (2017, ss. 45–46) redogör för att på 1980-talet fick klassläraren 

undervisa alla elever i klassrummet samtidigt som eleverna kunde få stöd och hjälp av 

specialläraren. Det innebar att specialläraren inkluderades i arbetslaget och tillsammans fick 
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ansvara för att planera, genomföra och utvärdera ett åtgärdsprogram för de eleverna som hade 

svårigheter. Med den nya läroplanen som infördes på 1980-talet även kallad Lgr80 

introducerades begreppet en skola för alla. En skola för alla innebar att klassläraren hade ansvar 

för elever i behov av stöd (Skolverket, 2019, s. 17). På 1990-talet lades grunden för ett nytt sätt 

att arbeta. Det nya arbetssättet fokuserade på inkludering för barn i behov av stöd i ordinarie 

klassrum. Det infördes en ny speciallärarutbildning som innebar att speciallärarna fördjupade 

sina kunskaper och kompetens om språkutveckling. Utbildningen lärde även ut metoder för att 

hjälpa elever att utveckla läs- och skrivförmågor samt räkneförmåga (Skolverket, 2019, s. 17). 

 

Hjörne och Löfberg (2018, ss. 20–21) redogör för att det har varit brist på forskning om 

elevhälsoarbete i Sverige, fastän elevhälsans roll är både viktig och att skolan har ett centralt 

uppdrag. De belyser att mellan år 1999 och 2010 har studier visat att skolan har ett kategoriskt 

synsätt, som innebar att elever som är i behov av stöd fick anpassa sig efter den ordinarie 

undervisningen, vilket kan upplevas utmanade för lärarna. År 2000 bestämdes det att skolans 

elevhälsoarbete skulle handla om lustskapande för eleverna. Det innebar att undervisningen 

skulle få eleverna att må bra och utvecklas i sitt lärande. Skolor konstaterade att elevhälsan 

skulle handla om att se sambandet mellan lärande och hälsa, för att främja elevernas hälsa och 

välbefinnande (Skolverket, 2019, ss. 19–20). 

 

Guvå och Hylander (2017, ss. 15–16) redogör för etableringen av den nya Skollagen (SFS 

2010:800) år 2011, vilket innebar att nya professioner arbetar i elevhälsoteam. Det 

införskaffades skolläkare, psykolog, kurator och skolsköterska för medicinska, psykologiska 

och psykosociala insatser. Även logopeder och yrkesvägledare var yrken som ingick i 

elevhälsoteamet. Specialpedagogerna inkluderandes för den kompetens de hade av elever i 

behov av stöd. Elevhälsoteam hade ansvar för att skapa miljöer som kunde stödja elevernas 

lärande, hälsa och utveckling. Som ovan har nämnts skulle elevhälsoteamet arbeta 

förebyggande och hälsofrämjande, för att begränsa hinder och svårigheter som kunde påverka 

elevernas lärande och utveckling. Elevhälsoteamets uppdrag var att arbeta för elevernas 

arbetsmiljö och värdegrund, exempelvis infördes insatser vars syfte var att främja ett gott, 

tryggt och positivt klimat. Elevhälsan handlade då om att hälsa och lärande kompletterar 

varandra, vilket innebar att de elever som lär sig mår bättre och de elever som har god hälsa 

presterar bättre (Guvå & Hylander. 2017, ss. 15–16). Idag fastslår Lgr 22 att elevhälsans 

verksamhet och undervisningen ska utformas på så vis att eleverna stimuleras, vägleds samt 

erbjudas anpassningar och särskilt stöd som de är i behov av (Skolverket, 2022, s. 19). 

Det hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbetet 

I elevhälsoarbetet återkommer begreppen hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande 

arbete. I detta avsnitt beskrivs begreppens betydelse i elevhälsoarbetet. 

 

Skolverket (2019, ss. 37–38) anger att det hälsofrämjande arbetet handlar om att fastställa vilka 

faktorer som förstärker elevernas hälsa, lärande och välbefinnande. Det är viktigt att de 

hälsofrämjande insatserna i skolan arbetar för ett gemensamt mål och konkret redogör för vad 

som ska uppnås. Det främjande arbetet ska vara pågående under och utanför klassrummet. 

Skolpersonalen, elever och vårdnadshavare är en del av arbetet för att skolan ska lyckas skapa 
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en trygg, utmanande och utvecklande verksamhet. Det förebyggande arbetet innebär att skolan 

tidigt fastställer riskfaktorer och hinder som påverkar elevernas utveckling och hälsa. Det 

innebär att skolpersonalen reflekterar kring hur organisationen, elevgruppen, och individens 

utveckling ser ut samt vilka insatser som behövs för att förstärka elevernas välbefinnande 

(Skolverket, 2019, s. 38).  I det åtgärdande arbetet jämförs och åtgärdas de problem eller 

svårigheter som tidigare identifierats hos eleverna. I skolan handlar ett åtgärdande arbete om 

att läraren erbjuder extra anpassningar eller särskilt stöd. Det gäller även de elever som inte når 

kunskapskraven, har hög frånvaro eller utåtagerande beteende. Åtgärdande arbete behöver inte 

handla om individnivå utan kan även genomföras på grupp- och organisationsnivå. Vissa 

individer kan påverkas negativt av omgivningen, därför är det möjligt att arbeta utifrån 

organisationen eller gruppen (Skolverket, 2019, ss. 38–39). 

Elevhälsans betydelse för lärande i undervisningen 

Hjörne och Säljö (2021, ss. 162–163) beskriver att elevhälsoarbetet ska ha en viktig roll i 

klassrummet. Syftet med elevhälsans arbete är att främja elevers lärande och där har 

klassläraren en central roll i klassrummet. Klassläraren ska arbeta hälsofrämjande och 

förebyggande i sin undervisning. Enligt Gustafsson (2009, ss. 60–61) förutsätter hälsan och 

lärandet varandra, vilket innebär att om läraren skapar en god klassrumsmiljö och erbjuder 

eleverna en utvecklande undervisning är det en betydelsefull hälsofrämjande 

komponent. Författaren Gustafsson (2009, ss. 60–61) i litteraturen förklarar att definitionen av 

lärande har ändrats. Definitionen av lärande handlar om elevernas förmåga att ta in kunskap 

samt reflektera över den, för att sedan återskapa en erfarenhet av den nya kunskapen. 

Författaren förklarar även att om eleven har en dålig hälsa kommer lärandet i sin tur att 

påverkas på ett negativt sätt och hindra den eleven från att lära sig. Gustafsson (2009, ss. 57–

59) betonar att psykiska- och sociala svårigheter hämmar elevernas lärande. Fortsättningsvis 

menar Gustavsson (2009) att elevens prestation i skolan försämras på grund av omgivningens 

och hälsans påverkan. Orsakerna kan bland annat handla om hemförhållanden, 

relationsproblem bland kamrater eller en dålig lärar-elev-relation. I sådana situationer har 

elevhälsan en central roll i undervisningen, då läraren kan upptäcka tidiga tecken hos eleven 

på osunt förhållande till sin hälsa. Läraren ska i sin tur agera direkt vars syftet är att arbeta 

proaktivt kring elevernas hälsa och eventuellt kontakta elevhälsoteamet vid behov (Gustafsson, 

2009, ss. 57–59). Höög (2014, s. 23) hävdar att de verksamma lärarna är engagerade och vill 

bidra till en god elevhälsa men att de saknar både kunskap och verktyg för att stödja de elever 

som har låg motivation till lärande. Vidare belyser Höög (2014, s. 23) att lärarna saknar 

struktur, tydlighet, utformning och kultur för elevhälsoteamets uppdrag i undervisningen. Det 

påverkar förutsättningar som både elever och lärare behöver. Höög (2014, ss. 16–17) belyser 

även hur viktigt det är med variation av olika professioner och positioner i en organisation. 

Höög (2014, ss. 16–17) menar att det kan vara problematiskt när elevhälsoteamet ska enas om 

gemensamma mål och utveckling i arbetet. Vad som även kan vara problematiskt är att 

personalens kunskap om elevhälsoteamets gemensamma mål är begränsad. Därför är det viktigt 

att elevhälsoteam tillsammans med rektorer som ingår i skolans ledning kan utforma och skapa 

en gemensam beskrivning av hur arbetet ska se ut och hur personalen ska gå till väga för att 

uppnå dessa mål.  
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Forskningsöversikt  

I detta kapitel kommer ett urval av studier om elevhälsans betydelse för undervisning och 

elevers lärande att presenteras. De studier som har valts ut belyser på olika sätt möjligheter och 

utmaningar som klassläraren stöter på i relation till elevernas välbefinnande, hälsa och lärande. 

De lyfter även fram vilka gemensamma mål och strategier det finns kring elevhälsan i skolan 

samt hur samverkan mellan elevhälsoteamet och klasslärare ser ut. 

Forskning om elevhälsans möjligheter och utmaningar 

Elevers mentala hälsa i skolan och hemmet 

Rossen och Cowan (2014, ss. 8 - 9) forskar om hur elevernas psykiska hälsa påverkar och blir 

en del av skolgången. De förklarar att i varje skola finns det elever som har psykisk ohälsa. Då 

dessa elever står inför utmaningar såsom kamratrelationer, hemförhållanden eller kroniska 

stressfaktorer som kan orsakas av ekonomiska skäl eller problem i hemmet. Flera professioner 

som rådgivare, socialarbetare och sjuksköterskor samverkar med lärare för att förebygga 

behoven av lärande, beteende och psykisk ohälsa hos elever. Forskarna menar att eleverna får 

kämpa med tankarna och beteendesvårigheter som påverkar deras koncentrationsförmåga, 

relationer samt hur de ska hantera sina utmaningar i undervisningen. Forskarna förklarar att det 

oftast finns en koppling mellan elever och deras relation till skolpersonalen, kunskapsmålen 

och hemmet när de har svårigheter kring lärande och beteendeproblem. När eleverna inte får 

den rätta hjälpen så kan det få konsekvenser som påverkar dessa olika faktorer: säkerhet, 

familjeengagemang, undervisningstid och lärarstress. Då det påverkar den enskilda elevens 

möjlighet att följa instruktioner, hålla sig engagerad och motiverad i undervisningen. Det kan 

även påverka deras vänskapsrelationer, då andra elever kan engagera sig mer i ett riskabelt eller 

skadligt beteende i form av fysisk aggression och mobbning (Rossen & Cowan, 2014, ss. 9–

10). Rossen och Cowan (2014) hävdar att familjer anses vara en resurs som är stöttande för 

elevernas psykiska hälsa, men i många fall utnyttjas dock inte det stödet från skolan. De 

engagerade familjerna har förståelse för de attityderna som eleverna kan uppvisa och utifrån 

deras personliga erfarenheter om den mentala hälsan kan det vara behjälpligt. Forskarna lyfter 

fram i sin slutsats att elever som lider av psykisk ohälsa tar oron med sig till skolan som i sin 

tur påverkar deras tankar, känslor, beteende och lärande i undervisningen. Studien visar att 

skolan har en viktig roll som ska skydda elevers välbefinnande för att främja deras lärande. 

Forskarna drar slutsatsen att skolan behöver bemöta elevernas hälsa och välbefinnande i 

undervisningen, då det påverkar deras trivsel i skolan och hemmen men även deras 

kunskapsmål (Rossen & Cowan, 2014, s. 13). 

Lärarens relation till vårdnadshavare, elever och skolpersonal 

Backlund (2007, s. 51) lyfter i sin avhandling att hälsan kan anses vara ett komplement till 

elevernas lärande. Forskaren förklarar att en faktor för att skapa en hälsofrämjande skola är 

goda relationer. Enligt Backlund (2007, s. 44) kan samarbetet mellan skola och vårdnadshavare 

vara en väldigt viktig del för elevernas utveckling, då skolpersonalen kan uppleva en negativ 

relation till vårdnadshavare. Studien visar att flera inom skolpersonalen upplever att relationen 

till vårdnadshavare som har barn med beteendesvårigheter kan vara utmanande. 
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Vårdnadshavarna har ett önskemål om att kunna påverka det stöd skolpersonalen kan erbjuda 

eleverna i åtgärdsprogrammen. Det innebär att elever och vårdnadshavare är delaktiga i de 

åtgärder som skolpersonalen utarbetar. Backlund (2007, s. 94) använder sig av kvantitativa och 

kvalitativa metoder för sina fallstudier. Studiens resultat visar att samarbetet mellan skola, elev 

och vårdnadshavare är viktig när läraren ska skapa en bild av elevernas svårigheter. Det hjälper 

även läraren att bedöma vilka konkreta insatser eleverna behöver (Backlund, 2007, s. 160). 

 

Blomqvist (2012, s. 13) redogör för i sin avhandling om hur vårdnadshavare känner sig 

ensamma när det gäller att efterfråga stöd för sina barn. Vårdnadshavare upplever även att de 

inte känner till vad för stöd deras barn är i behov av. Vårdnadshavare upplevde att de många 

gånger behövde ta eget initiativ och ansvar för att söka hjälp åt sitt barn. Blomqvist (2012, s. 

25) betonar i avhandlingen att samarbetet mellan vårdnadshavare och skolpersonalen är viktig 

när det gäller elevernas svårigheter. Studien visar positiva resultat när vårdnadshavare har varit 

engagerade i sina barn skolgång. Studien visar även positiva resultat när samarbetet mellan 

vårdnadshavare och skola är fungerande och arbetar mot samma mål. 

 

Kostenius och Warnes (2020, ss. 848–849) undersökning handlar om hur viktigt det är för 

eleverna att ha en god relation med all skolpersonal som befinner sig i skolområdet. Studien 

visar vikten av delaktighet hos eleverna gällande deras lärande samt hälsa i skolan. Forskarna 

menar att det är bra för eleverna att veta vad skolpersonalen förväntar sig från dem i skolan. 

Studiens resultat visar att miljön som främjar elevers lärande och psykiska hälsa handlar om 

att alla elever blir inkluderade och känner gemenskap. Studien visar även att klasslärare som 

är närvarande och upptäcker elevers svårigheter eller dålig hälsa upplevs som hjälpande för 

eleverna. Forskarna lyfter även att goda lärar-elev-relationer påverkar elevers hälsa, då 

eleverna känner trygghet och tillit till skolpersonalen (Kostenius & Warne, 2020, ss.  851,853–

855). 

 

Thorntons (2018, s. 385) studie handlar om hur viktig samverkan mellan olika professioner, 

lärare och vårdnadshavare är i skolan. Forskaren menar att samverkan är viktig för att skapa en 

positiv skolgemenskap och en framgångsrik skolgång för elever. Thorntons (2018) studie lyfter 

vilka utmaningar som kan uppstå bland eleverna som även påverkar deras skolgång. 

Utmaningarna som forskaren beskriver i sin studie handlar om familjer som har svårt med 

ekonomin och låg utbildningsnivå, vilket leder till att elevers skolgång påverkas negativt 

(Thornton, 2018, s. 385). Resultatet i studien visar att elever som har beteendesvårigheter i 

klassrummet kan påverka andra elever negativt. Det påverkar i sin tur undervisningen då det 

tar tid för läraren att försöka hantera elevernas svårigheter i stället för att fokusera på elevers 

lärande. Forskaren redogör för att eftersom det oftast saknas resurser i skolan blir det svårt för 

lärarna och elevhälsoteamet att arbeta effektivt kring dessa frågor. Ett förebyggande arbetssätt 

för klassläraren i dessa svårigheter är att nyttja skolkurators och specialpedagogens 

kompetenser, för att skapa en god kommunikation och relation med elevernas vårdnadshavare 

(Thornton, 2018, s. 388).  
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Lärmiljöer i klassrummet i relation till elevers lärande 

Farshchi Tabrizi och Sheikholeslami (2020, ss. 639–640) förklarar vikten av att undersöka om 

hur lärmiljön i klassrummet påverkar elevernas hälsa. Forskarna menar att eleverna spenderar 

en stor del av sin dag i klassrummet när de är i skolan, vilket i sin tur leder till att eleverna 

påverkas känslomässigt. Forskarna hävdar att strukturen, organisationen och utformningen i 

klassrummet är en viktig del i elevernas lärmiljö, eftersom det påverkar elevernas mentala 

hälsa. Forskarna förklarar att läraren i utmanande situationer ska ge positiv feedback till elever 

för att öka positiviteten i klassrummet. Därför blir klassrummets struktur viktig, då det kan 

skapas antingen en positiv eller negativ upplevelse hos eleverna. Det kan i sin tur påverka deras 

självkänsla, lärande, mentala hälsa samt kan skapa ångest och stress hos eleverna. Farshchi 

Tabrizi och Sheikholeslamis (2020, ss. 642–643) studie visar att elevernas hälsa påverkas 

positivt när lärare erbjuder eleverna en lustfylld och motiverande undervisning. 

 

Lane m.fl. (2003, s. 148–149) lyfter i sin studie hur samverkan fungerar mellan elevhälsoteamet 

och lärarna utifrån de behov och det stöd som behövs i klassrummet. Forskarna menar att det 

är viktigt med regelbundna möten, där lärare och elevhälsoteam diskuterar elevernas styrkor 

och svagheter samt beteendesvårigheter. Forskarna redogör för att elevhälsoteamet gav förslag 

på insatser till läraren för att arbeta kring en elev. Forskarna förklarar att om 

åtgärdsprogrammen stödjer läraren att hantera elevernas svårigheter eller problem avbryts 

processen. Däremot om det inte skulle hjälpa får läraren skicka eleven till en så kallad 

specialutbildning. Där specialpedagogen bedömer elevens kunskaper och tar reda på om eleven 

är kvalificerad för specialundervisning eller inte (Lane m.fl., 2003, ss. 149). Lane m.fl. (2003, 

s. 149) menar att elevhälsoteamet inte kan stötta läraren i olika klassrumssituationer eller ge 

stöd i form av planering till elever i behov av särskilt stöd. Elevhälsoteamet föreslår i studien 

att läraren bör lösa dessa svårigheter genom att tala om för dessa elever att de får söka sig till 

en annan skola för att utvecklas kunskapsmässigt. Med det menar forskarna att processen 

handlar om att läraren ska placera eleven i en specialundervisning som ger råd om olika 

metoder och strategier i hur klassläraren kan hjälpa eleverna i fortsättningen. Studiens resultat 

visar att lärare emellanåt kan få hjälp av olika professioner som finns på skolan, såsom 

specialpedagog och psykolog. Däremot bör lärarna få ett professionellt stöd gällande 

klassrumssituationer när de behöver stöd i vilka insatser som gynnar undervisningens lärmiljö 

för att främja elevernas lärande (Lane m.fl., 2003, ss. 153–154). 

Forskning om elevhälsans strategier och mål i den svenska skolan 

Larsliden och Nilholms (2021, ss. 2–3) studie handlar om att det av flera anledningar kan vara 

utmanande för elevhälsoteamet att arbeta på ett hälsofrämjande och förebyggande sätt. 

Forskarna förklarar att orsakerna kan handla om att skolan saknar gemensamma mål och 

strategier kring elevhälsoarbetet, vilket leder till att samarbetet mellan olika professioner inte 

fungerar då elevhälsoteamet har svårt att identifiera svårigheter som uppstår i skolan. Dessa 

svårigheter kan handla om elevernas hemförhållanden eller ett samarbete mellan 

vårdnadshavare och lärare som inte fungerar. Larsliden och Nilholms (2021, s. 3) studie visar 

att det finns brister gällande elevhälsans uppdrag i svenska skolor inom vissa områden, på 

grund av bristande ledarskap samt icke-fungerande samverkan mellan lärare och 
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elevhälsoteamet. Studiens resultat visar även att när elevhälsoteamet i ett tidigt skede har 

identifierat elevernas svårigheter och stöttat eleverna i god tid i åtgärdsprocessen, då lyckas 

skolan att arbeta på ett hälsofrämjande och förebyggande sätt. Det underlättar i sin tur för 

klasslärare då elevhälsoteamet kan erbjuda det stöd som lärare efterfrågar. Forskarna menar att 

ledningsgruppen kan ge möjligheter för klasslärare att få tid för att hitta strategier som är 

förebyggande i undervisningen, för att hindra framtida problem (Larsliden & Nilholm, 2021, 

s. 3). Larsĺiden och Nilholm (2021, s. 3) menar att i den svenska skolan får klassläraren initiera 

ett ärende genom att uttrycka en oro för skolledningen. I det fallet får rektorn ta ett beslut om 

elevhälsoteamet ska involveras för att identifiera problemet och hitta en lösning. 

Skolledningens roll i det sammanhanget är en stor pusselbit i ett lyckat och framgångsrikt 

elevhälsoarbete i den svenska skolan. Larsliden och Nilholm (2021, s. 10) hävdar att rektorn är 

den som besitter kunskap och är den som tar beslut om skolans organisation. Rektorn är även 

ansvarig för skolans uppdrag för att arbeta på ett förebyggande sätt. Studiens resultat visar hur 

kompetenta och kunniga lärarna är, vilket skulle underlätta elevhälsoarbetet i undervisningen 

om lärarna får handledning för att ensamma i klassrummet kunna hantera och lösa elevers 

framtida svårigheter. 

 

Guvå och Hylanders (2012, ss. 137–138) studie handlar om flera professioners (i 

elevhälsoteamet) synsätt om elevers skolsvårigheter ur ett salutogent perspektiv. Guvå och 

Hylanders (2012, ss. 147–148) studie visar att de olika professionerna i elevhälsoteamet har 

olika synsätt och perspektiv på vad deras uppdrag innebär, dock var professionerna eniga om 

att elevhälsoarbetet ska vara förebyggande och hälsofrämjande. Forskarna menar att 

elevhälsoteamets professioners olika syn på vad deras uppdrag är beror på att det saknas 

strategier om hur ett förebyggande och hälsofrämjande arbete ska utföras i praktiken. 

 

Backlund (2007, s. 40) förklarar i sin avhandling att verksamma lärare har få strategier att 

använda sig av när de stöter på problematiska klassrumssituationer. De strategier som finns 

insatta för elever med utåtagerande- eller introvertsvårigheter leder till att läraren gav 

uppmärksamhet till ett negativt beteende. Lärarna redogör för att det saknas långsiktiga 

strategier kring undervisning i klassrummet och elevhälsan. Eftersom lärare saknade 

kompetens för att hantera elever med svårigheter påverkade det i sin tur undervisningen. 

Backlunds (2007, s. 172) studie visar att klasslärarna har en liten roll i elevhälsoarbetet, vilket 

leder till att skolsköterska och skolkurator hade det stora ansvaret om policy, strategi och 

utformning av elevhälsans uppdrag. Det framgår i ungefär hälften av skolorna att det 

fortfarande saknas tydliga riktlinjer om hur lärarna ska bemöta och erbjuda eleverna stöd i 

undervisningen. 

Forskning om samverkan mellan lärare och elevhälsoteamet 

Bennetts m.fl. (2012) studie visar att många av skolorna har tillgång till elevhälsoteam. 

Elevhälsoteamets uppdrag är att motivera och hjälpa elever att hitta lösningar till det som kan 

vara utmanande i undervisningen. Forskarna förklarar att elevhälsoteamet erbjöd lärarna en så 

kallad handledning för att kunna undervisa och möta elevernas behov. Elevhälsoteamet bestod 

av psykolog, logoped, speciallärare och rektor. Studiens resultat visar att elevhälsoteamet och 
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dessa olika professioners stöd ger en god effekt på elevers utveckling för att nå kunskapsmålen 

(Bennett m.fl., 2012, ss. 187–188). Truscotts m.fl. (2005, ss. 130–131) studie visar att många 

av skolorna rekommenderar att ha ett elevhälsoteam där syftet är att arbeta förebyggande i 

undervisningen. Forskarna menar att på den tiden saknade elevhälsoteamet en gemensam syn 

kring målen i hur elevhälsan ska vara hälsofrämjande och förebyggande i skolorna, för att målet 

endast var att utveckla elevernas kunskaper. 

 

Gregorys (2010, s. 609) artikel handlar om att klasslärare efterfrågar kvalitativt kollegialt 

lärande, som innebär att kollegorna tillsammans utvecklar kunskap genom att arbeta och 

strukturera verksamheten. Forskaren menar att om klassläraren får tiden att diskutera och 

reflektera om olika utmaningar som uppstår i undervisningen finns det en möjlighet att utföra 

ett kvalitativt kollegialt lärande. Där spelar även elevhälsoteamet stor roll då de stödjer lärare 

till att utvecklas i hur de ska bemöta olika utmaningar. Gregorys (2010) studie visar att 

klasslärare önskar mer tid med elevhälsoteamet än den som stod till deras förfogande, för att 

tillsammans kunna identifiera problem. Lärarna önskar även att samtala om vilka förväntningar 

och på vilket sätt elevhälsoteamet kan stödja dem när ett nytt ärende uppstår, för att det ska 

främja elevernas lärande i undervisningen (Gregorys, 2010, s. 614). 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis fokuserar tidigare forskning på hur elevernas mentala hälsa påverkar deras 

skolgång samt vilka faktorer som möjliggör och utmanar elevhälsan i undervisningen. De 

faktorer som identifieras i tidigare forskning är lärar-elev-relationer, samarbetet mellan 

klasslärare och vårdnadshavare, hemförhållanden, lärmiljöer i klassrummet, strategier och mål 

för hur skolor arbetar för att möta elevers behov samt samverkan mellan klasslärare och 

elevhälsoteamet. Studierna visar även att de olika faktorerna påverkar elevhälsan, då det har en 

stor betydelse i hur det påverkar elevers lärande och kunskapsmål. Dessutom beskriver forskare 

att det saknas riktlinjer vad beträffar skolornas strategier och mål för hur klasslärare och 

elevhälsoteamet ska samverka kring identifiering av elevers svårigheter. Det framträder även 

att elevhälsoteamets olika professioners synsätt på det egna uppdraget skiljer sig åt. Dessutom 

visar forskningen att klassläraren har en liten roll i elevhälsoteamet. Det saknas även ofta 

riktlinjer för hur klasslärare ensamma i klassrummet ska hantera och bemöta elevers 

behov. Forskningen framhäver att elevhälsoteamet inte alltid arbetar hälsofrämjande och 

förebyggande då elevers kunskaper och utveckling i fokus. Studierna framhäver även att 

klasslärare efterfrågar att elevhälsoteamet ska vara mer närvarande i undervisningen för att 

samverkan ska fungera. Detta kan anses vara av särskild vikt, då klasslärare inte besitter 

kunskapen och kompetensen för att kunna bemöta och hjälpa eleverna i deras välmående och 

lärande. 
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Teoretiska utgångspunkter  

Författarna har valt ramfaktorteorin för att synliggöra och förstå klasslärares uppfattningar 

kring elevhälsans betydelse för lärande i klassrummet, samt vilka faktorer som bidrar för 

klasslärarnas möjligheter och utmaningar kring elevers lärande i relation till elevhälsan. 

Författarna vill även förstå vilka faktorer som klasslärare relaterar till för skolors strategier och 

mål, för att möta elevers behov samt hur klasslärare och elevhälsoteam samverkar för att främja 

elevers lärande. 

Ramfaktorteorins ursprung 

Imsen (1999, ss. 35–36) redogör för att det under 1950-talet gjordes en analys på en av Sveriges 

grundskolor. Det infördes en skola fram till årskurs nio för att se om det skulle vara 

framgångsrikt för elevernas lärande, vilket visade att elevernas resultat inte påverkades. Efter 

några år gjordes även en undersökning som visade att proven som gjordes var begränsade till 

vad som skedde i undervisningen och dess innehåll. Det saknades vissa komponenter som hade 

påverkan på undervisningen exempelvis lärarens kompetens och olika läromedel. Pedagogen 

Ulf P Lundgren (1972, refererad i Imsen, 1999, s. 36) förknippas med ramfaktorteorin som 

innebär att undervisningen formas utifrån ramar såsom skolans uppbyggnad och struktur, 

ekonomiska ramar, lokaler, läromedel och lagar som läraren måste anpassa sig efter. Imsen 

(1999, s. 37) menar att ramfaktorteorin inte tar hänsyn till de officiellt formulerade målen, utan 

till det som är rimligt att utföra i praktiken. Det visar en verklig bild i varför undervisningen är 

som den är. Boo m.fl. (2017, s. 77) definierar ramfaktorer som begränsningar i lärarens 

undervisning om vad som är möjligt att göra. De olika begränsningarna handlar om att läraren 

måste förhålla sig till klasstorleken, skolmiljön, läroplanen, lokaler, resurser och det material 

som finns. Vissa av dessa begränsningar kan inte påverkas av lärare, däremot kan läraren 

fullfölja riktlinjerna som står i läroplanen om undervisningen. Boo m.fl. (2017, s. 77) ger ett 

exempel på faktorer som läraren inte kan påverka och andra faktorer som läraren kan vara mer 

flexibel kring. Det kan handla om att varje lärare inte kommer att kunna välja sitt klassrum, 

men får själv bestämma möbleringen. Ramarna kan även delas upp i individ och gruppnivå. 

Med det menar Boo m.fl. (2017, s. 77) att på individnivå anpassar läraren sin undervisning 

utifrån de förutsättningar varje enskild elev har utifrån deras kunskapsnivå. Däremot anpassar 

läraren gruppnivån i undervisningen utifrån hur elevgruppen ser ut, vilka behov som finns och 

hur undervisningen ska utformas. 

Ramfaktorer 

Enligt Imsen (1999, ss. 308–309) kan de olika ramfaktorerna hämma eller främja lärarens 

undervisning på olika sätt. Ramarna som finns ska läraren förhålla sig till och de ska forma 

undervisningen. Ramfaktorerna finns i fem olika ramsystem: det pedagogiska ramsystemet, de 

administrativa ramarna, de resursrelaterade ramarna, de organisationsrelaterade ramarna och 

ramar med anknytning till eleverna och deras kulturella bakgrund. I skolan arbetar lärarna med 

läroplanen samt ämnesundervisningen där schemat är infogad. Skolans ekonomiska 

förutsättningar påverkar hur skolledningen fördelar och prioriterar sina resurser. Enligt 

Lindström och Pennlert (2019, ss. 50–53) kan forskaren utifrån analys ta reda på vad som kan 
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vara möjligt att genomföra i undervisningen samt vilka förväntningar som kan förekomma. 

Vidare redogör författarna i boken för ramfaktorer som kan vara intressanta för forskaren att 

analysera. Ramfaktorerna kan handla om gruppstorlek, tid, kulturer, personal, resurser, samt 

skolans organisation och ledning. 

De fem ramfaktorerna 

1. Det pedagogiska ramsystemet omfattar skolans lagar och förordningar samt läroplanen. 

Varje lärare tolkar läroplanen på sitt sätt, vilket formar undervisningens innehåll och arbetsform 

som i sin tur kan påverka skolmiljön (Imsen, 1999, s. 309). 

 

2. De administrativa ramarna innefattar skolans ledning och struktur, där rektorn och 

administrativ personal är ansvariga. Det kan handla om arbetstiden, samarbetet mellan olika 

professioner, klassrummets storlek, löner samt andra avtalssystem som påverkar olika personal 

och lärare. Schemaläggningen är en ramfaktor som påverkar upplägget av lärarnas 

undervisning (Imsen, 1999, s. 309). 

 

3. De resursrelaterade ramarna omfattar det ekonomiska- och materiella resurserna som kan 

exempelvis handla om skolbyggnader, pedagogiska läromedel samt inventarier i skolan. Det 

innefattar även de totala undervisningstimmarna som kallas för ramtid, vilket är en ekonomisk 

faktor som kan handla om tvålärarsystem eller inte. Där spelar fördelningen av resurserna stor 

roll eftersom det skiljer sig i olika kommuner då huvudmannen har ansvar för skolans ekonomi 

(Imsen, 1999, s. 309). 

 

4. De organisationsrelaterade ramarna omfattar de sociala förhållanden och kulturen som 

gäller i lärarrummet och i skolan. Skolledningen har en central roll i hur kulturen och klimatet 

i skolan upplevs samt hur relationerna mellan elever och lärare ser ut, men även hur 

skolpersonalen är mot varandra (Imsen, 1999, s. 309). 

 

5. Ramar med anknytning till eleverna och deras kulturella bakgrund innefattar hur skolan tar 

hänsyn till elevernas förutsättningar och behov, till exempel hur elevernas skolmotivation ser 

ut, vilket stöd eleverna behöver av skolan, lärarna och vårdnadshavarna (Imsen, 1999, s. 309). 

Yttre och inre ramar  

Stenmo (2008, ss. 34–35) redogör för att vissa av ramarna kan delas in i två delar för att gränsen 

mellan dem är flytande. Ramfaktorerna kan delas in i yttre och inre ramar. De yttre ramarna 

handlar om att skolans rektor inte har någon möjlighet att kunna påverka. Det kan handla om 

kommunal budget, skollagen och läroplanen. Men de inre ramfaktorerna kan rektorn och 

skolpersonalen på skolan påverka och förändra, exempelvis skolans organisation och dess form 

i verksamheten. Dessa faktorer är viktiga i denna studie då författarna vill skapa förståelse för 

hur inre och yttre faktorer påverkar elevhälsan i undervisningen i relation till elevers lärande. 

 

Syftet med denna studie är att undersöka klasslärares uppfattningar om elevhälsans betydelse 

för elevers lärande i undervisningen, i relation till ramfaktorer. Ramfaktorteorin är relevant för 
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denna studie då informanterna lyfter vilka faktorer som kan vara hämmande eller gynnande för 

elevers lärande i undervisningen. Analysen av de olika ramfaktorerna som identifieras utifrån 

studiens resultat kan bidra till bredare kunskap och vetskap om klasslärares uppfattningar om 

elevhälsan i undervisningen. Det synliggörs även hur elevers lärande och välmående påverkas 

och kan utvecklas, men även begränsas av dessa ramfaktorer. 
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Problemformulering, syfte och frågeställningar 

Tidigare forskning visar att olika faktorer påverkar undervisningen och lärandet. Faktorerna 

som lyfts i tidigare forskning är: lärar-elev-relation, relationen mellan lärare och 

vårdnadshavare, beteendesvårigheter hos eleverna, otydliga strategier och mål för att arbeta på 

ett hälsofrämjande sätt samt icke-fungerande samverkan mellan lärare och elevhälsoteamet 

(Backlund 2007, Thornton 2018, Kostenius & Warne 2020, Larsliden & Nilholm 2021, Lane 

m.fl. 2003, Gregory 2010). Dessa forskningsstudier som presenteras är bakgrund till hur lärarna 

uppfattar vilken roll och effekt elevhälsan bör ha på eleverna i undervisningen, för att den ska 

främja lärandet. Tidigare forskning ovanför visar även på olika sätt att elevers välmående under 

skoltiden påverkar elevers lärande. I enlighet med detta anser författarna att det är relevant och 

i högsta grad aktuellt att undersöka hur klasslärares uppfattningar om elevhälsans betydelse i 

relation till elevers lärande. Det är särskilt viktigt för yngre elevers första år i grundskolan då 

det utgör grunden för deras fortsatta skolgång. Begreppet elevhälsa i denna kontext innebär att 

skolan ska arbeta både hälsofrämjande och förebyggande. Detta innebär att eleverna ska ha 

tillgång till skolmiljöer som bidrar till att främja elevernas lärande, utveckling och hälsa. 

(Skolverket, 2019, ss. 28–29). 

 

Syftet med denna studie är att undersöka klasslärares uppfattningar om elevhälsans betydelse 

för elevers lärande i undervisningen, i relation till ramfaktorer. Syftet är även undersöka hur 

klasslärares skolor arbetar med hälsofrämjande och förebyggande arbete och bidra med 

kunskap för att kunna bemöta elevers behov och därmed också främja elevers lärande. 

 

Studiens frågeställningar är följande: 

 

1. Vilka möjligheter och utmaningar relaterade till elevers välmående och hälsa menar 

lärare påverkar elevers lärande? 

2. Vilka mål och strategier arbetar skolan utifrån för att möta elevers behov? 

3. Hur samverkar klasslärare och elevhälsoteamet med frågor relaterade till elevers 

välmående och hälsa, i relation till elevers lärande? 
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Metod 

I denna studie används en kvalitativ metod för att belysa klasslärares uppfattningar om 

elevhälsans betydelse i relation till undervisningen och elevers lärande. I detta kapitel 

presenteras den datainsamlingsmetod som har använts i studien samt vilket urval som har gjorts 

i samband med insamlingen av empirin. Författarna kommer även redogöra för hur empirin har 

bearbetats och analyserats i relation till ramfaktorteorin. Studiens kvalité, begränsningar, 

trovärdighet, giltighet, styrkor, svagheter samt även etiska ställningstaganden kommer att 

presenteras. 

Kvalitativ datainsamling- Semistrukturerade intervjuer 

Författarna har använt sig av en kvalitativ datainsamling för att samla empiri till denna studie. 

Bryman (2018, s. 61) förklarar att en kvalitativ studie bygger på att forskaren eftersöker 

människors uppfattningar. Dessutom skapas förståelse för hur informanter tolkar och förstår 

saker från deras perspektiv. Därför har författarna valt att utföra intervjuer för att samla in 

empiri om elevhälsans betydelse i undervisningen i relation till elevers lärande. Kvale och 

Brinkmann (2014, s. 47) förklarar att intervjuer är en relevant kvalitativ metod som bidrar till 

att forskaren får en varierande och djup bild av människors uppfattningar. I studien har 

författarna använt sig av så kallade semistrukturerade intervjuer. Bryman (2018, ss. 562–565) 

betonar att när forskaren använder sig av semistrukturerade intervjuer finns det en färdig 

intervjumall där frågorna inte ska vara styrande utan vägledande för informanternas svar. Det 

innebär att forskaren har en möjlighet till att ställa följdfrågor till informanterna, vilket gör att 

forskaren kan tillrättalägga intervjun för det ämnet som blir intressant för studien. I 

semistrukturerade intervjuer ska informanten känna sig fri i hur hen formulerar sitt svar utifrån 

sina egna uppfattningar och erfarenheter. Enligt Trost (2010, ss. 53–55) är semistrukturerade 

intervjuer utformade för att forskaren ska ställa öppna frågor som frambringar informanternas 

trovärdiga svar. Forskaren ska utgå från frågan “hur” snarare än “varför” i intervjun för att få 

bild av informanternas egna uppfattningar och upplevelser. Eftersom studien baseras på 

klasslärarnas egna uppfattningar om elevhälsan betraktas semistrukturerade intervjuer 

passande för studiens syfte. 

 

Författarna har genomfört åtta semistrukturerade intervjuer med informanter som arbetar i 

förskoleklass upp till årskurs 3. Författarna har valt att träffa informanterna på den platsen som 

kändes bäst för informanterna för att spela in intervjuerna. Eriksson-Zetterquist et al. (2022, ss. 

64–65) betonar att förhållandet mellan forskaren och informanten har många faktorer som kan 

påverkas, såsom vilka erfarenheter, karaktärsegenskaper och kön informanten har. En viktig 

faktor som Eriksson-Zetterquist et al. (2022, ss. 64–65) nämner är platsen intervjun utförs på, 

för att det påverkar informanternas svar. Eriksson-Zetterquist et al. (2022, ss. 64–65) menar att 

arbetsplatsen kan påverka informantens svar då det kan bero på att informanten vill framstå 

som en god arbetskamrat eller medarbetare. I denna studie tillfrågades informanterna vilken 

plats som passade bäst för dem att intervjuas på, för deras bekvämlighet. Några av 

informanterna valde därför att träffas på arbetsplatsen medan andra valde att träffas via Zoom. 

Eriksson-Zetterquist et al. (2022, ss. 71–72) redogör för att fördelen med användning av Zoom 

i en intervju är att den är lättillgänglig. 
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Denscombe (2018, s. 283) hävdar att när intervjun börjar med bakgrundsfrågor tillför detta att 

informanten delar med sig av information om ett välbekant område vilket skapar trygghet. I 

enlighet med detta inleddes intervjun med grundfrågor som handlar om informanternas yrke, 

erfarenheter, utbildning, vad begreppet elevhälsa innebär för dem och vad deras uppdrag och 

roll i elevhälsoarbetet är. Intervjuernas längd varierade mellan 30–60 minuter beroende på 

informanternas erfarenheter om skolans arbete med elevhälsa. Informanterna hade olika svar 

beroende på deras elevers behov, olika arbetssätt som används i deras skola och samverkan 

med elevhälsoteamet. 

Urval 

Empirin samlades in genom ett strategiskt urval. Alvehus och Björk Tengå (2019, s. 71) 

förklarar att strategiskt urval innebär att om forskaren undersöker ett specifikt ämne blir vissa 

människor som har erfarenhet och kunskap inom det ämnet intressanta. Med detta menar 

Alvehus och Björk Tengå (2019, s. 71) att forskaren vill studera en särskild information. Denna 

studies utgångspunkt baseras på ett strategiskt urval, för att författarna är intresserade av 

klasslärarnas uppfattningar om den erfarenhet de har inom elevhälsan. Bryman (2018, s. 506) 

betonar att urvalet ska varken vara liten eller stor, för att en liten urvalsstorlek påverkar den 

kvalitativa forskningen att nå data- teoretiskmättnad och ett stort urval kan bli svårhanterlig, 

då forskaren kan missa information som kan sammanföras eller skiljas åt. Enligt Eriksson- 

Zetterquist et al. (2022, s. 64) ska en studie ha minimalt sex till åtta personer, för att säkerheten 

i studien ökas, då empirin kommer att vara oberoende av enskilda personers personliga tolkning 

om ett fenomen. I studien ställde åtta klasslärare upp för en intervju vardera. I denna studie har 

informanterna valts ut utifrån ett så kallad subjektivt urval. Denscombe (2018, ss. 67–68) 

förklarar att ett subjekturval innebär att forskaren väljer sina informanter utifrån förutsättningen 

att de är tillämpliga för forskningsämnet, där deras kunskaper och erfarenheter blir intressanta 

för forskaren. Därför har yrkesverksamma klasslärare varit intressanta för just denna studie. 

Författarna kontaktade informanterna via e-post som innehöll informations- och 

medgivandebrev (se Bilaga 1 & 2). 

 

Urvalet består av åtta klasslärare (F-3), samtliga har lärarutbildning och lärarlegitimation (se 

tabell 1). Det som skiljer sig åt att klasslärare arbetar i olika årskurser idag och har olika lång 

lärarerfarenhet. Några av informanterna arbetar huvudsakligen i förskoleklassen och andra 

arbetar i årskurs (1–3). I denna studie benämns informanterna som klasslärare. Med klasslärare 

syftar författarna på grundlärare (F-3) som arbetar i grundskolan.
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Tabell 1: Informanternas bakgrund 

Informanter Informanternas utbildning Antal yrkesverksamma år 

Klasslärare 1 Utbildad klasslärare (F-3) 2 års erfarenhet för klass (F-3) 

Klasslärare 2 Utbildad klasslärare (F-3) 20–25 års erfarenhet för yngre åldrar. 

Klasslärare 3 Utbildad klasslärare (F-3) 5 års erfarenhet. 

Klasslärare 4 Utbildad klasslärare (F-3) 5 års erfarenhet. 

Klasslärare 5 Utbildad klasslärare (F-3) 15 års erfarenhet. 

Klasslärare 6 Utbildad klasslärare (F-3) 10 års erfarenhet i förskoleklass. 

Klasslärare 7 Utbildad klasslärare (F-3) 6 års erfarenhet. 

Klasslärare 8 Utbildad klasslärare (F-3) 7 års erfarenhet. 

Studiens avgränsningar 

Denna studie baseras endast på klasslärare (F-3), vilket innebär att informanterna i denna studie 

är strategiskt utvalda. Alvehus och Björk Tengå (2019, s. 71) förklarar att det strategiska urvalet 

kan bli för målstyrt ibland, då det finns en risk att forskaren utesluter viktiga informanter som 

kan påverka studiens resultat. I denna studie är klasslärare intressanta för att de besitter 

kunskapen och erfarenheter om elevhälsa i undervisningen i förskoleklass upp till årskurs 3, då 

detta är fokus för denna studie. Detta kopplas till Alvehus och Björk Tengå (2019) som hävdar 

att forskaren väljer ett handplockat urval av informanter, det subjektiva urvalet, som 

Denscombe (2018, s. 68) anser är värdefull för den empirin som samlas in till studien, då 

klasslärare är värdefulla för studiens empiri. 

Bearbetning av empiri och analysmetod 

Intervjuerna för denna studie spelades in och transkriberades till en text som i sin tur användes 

till resultat och analyskapitlet. Bryman (2018, s. 578) betonar att forskare som använder sig av 

kvalitativa intervjuer är intresserade av vad samt hur informanterna berättar sina utsagor. 

Därför har författarna i denna studie använt sig av det skriftliga språket som 

transkriberingsmetod. Det innebär att olika tecken har sin betydelse, till exempel innebär 

kommatecken en paus eller efter varje punkt kommer en ny mening. Författarna läste igenom 

transkriberingen av intervjuerna för att fastställa mönster som har ett samband med studiens 

syfte och frågeställningar. 

 

Sammanställningen av studiens resultat baseras på informanternas uppfattningar om 

elevhälsans betydelse i undervisningen och lärandet. Inledningsvis genomfördes 

tematiseringen i resultatkapitlet av författarna enskilt utifrån transkriberingen, för att vara 

oberoende av varandra. I sin tur jämfördes och diskuterades författarnas tolkningar tillsammans 

samt vilka likheter och skillnader som identifierades. Enligt Bryman (2018, s. 705) kan teman 

identifieras när de är återkommande gång på gång. I enlighet med detta sorterade författarna 

de olika teman som var återkommande i den samlade empirin som ansågs vara relevanta utifrån 

studiens syfte och frågeställningar. Vidare sammanställdes informanternas utsagor utifrån 

likheter och skillnader som författarna tillsammans kom fram till. Författarna färgkodade 

informanternas uppfattningar och övervägde vad som var viktigt och relevant för studiens 

forskningsfrågor och syfte. I resultatkapitlet illustrerades informanternas uppfattningar genom 
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citat utifrån hur passande och hur representativa de ansågs vara för en uppfattning. Författarna 

utgick från teman som har koppling till forskningsfrågor, teori och informanternas utsagor, för 

att sedan underlätta i analysavsnitten. Utifrån författarnas diskussion delades materialet för 

samtliga frågeställningar i resultatkapitlet in i olika teman, som är relaterade till 

ramfaktorteorin. Några av teman som författarna kom fram till i resultatet: ”Undervisningens 

innehåll och struktur”, ”Tid, resurser och en stor elevgrupp”, ”Skolans tydliga riktlinjer och 

rutiner” och ”Elevernas bakgrund och förutsättningar”. Exempelvis är temat 

”Undervisningens innehåll och struktur” i första frågeställningen relaterad till det pedagogiska 

ramsystemet. 

 

Avslutningsvis analyserades resultatet utifrån ramfaktorteorin, för att skapa förståelse för vilka 

ramfaktorer som begränsar eller ger klasslärare möjligheter att arbeta med elevhälsan i relation 

till elevers lärande i undervisningen. Det genomfördes utifrån bearbetning av studiens empiri 

och de olika teman i resultatavsnitten, som sedan placerades under de fem olika ramfaktorerna 

i analysen som har identifierats för varje forskningsfråga. I den första frågeställningen som 

handlar om elevhälsans möjligheter och utmaningar identifierades olika ramfaktorer i analysen: 

det pedagogiska ramsystemet, de administrativa ramarna, de organisationsrelaterade 

ramarna och ramar med anknytning till eleverna och deras kulturella bakgrund. Den andra 

frågeställningen om skolans strategier och mål identifierades: det pedagogiska ramsystemet 

och de administrativa ramarna. Slutligen den tredje frågeställningen om samverkan mellan 

klasslärare och elevhälsoteam identifierades: det pedagogiska ramsystemet. de administrativa 

ramarna och ramar med anknytning till eleverna och deras kulturella bakgrund. Författarna 

konstaterade att en del av ramfaktorerna så som det pedagogiska ramsystemet, de 

administrativa ramfaktorerna och ramar med anknytning till eleverna och deras kulturella 

bakgrund blev mer framträdande än de andra i analysen. 

 

Sammanställningen av studiens analys baserades på att författarna skapade en förståelse för 

klasslärares uppfattningar i relation till ramfaktorteorin. Under tiden författarna skrev 

resultatavsnittet diskuterades och bearbetades informanternas utsagor om vilka fem 

ramfaktorer (i teorin) som har nämnts av informanterna. I första avsnittet i resultat och 

analyskapitlet beskrev informanterna till exempel att en god lärar-elev-relation är en viktig 

faktor för att eleverna ska må bättre, vilket i sin tur påverkar elevernas lärande på ett främjande 

sätt i undervisningen. 

 

De svåraste är de här med beteendesvårigheter eller problem. Det kan vara relationsbaserad till 

varför en elev beter sig på det visst sätt. Kanske att jag inte har en bra relation med den eleven 

eller att den inte känner sig trygg med mig, det är det svåraste (Klasslärare 5). 

 

Vidare fick författarna identifiera vilken ramfaktor lärar-elev-relation tillhör i analysen, vilket 

överensstämde med att den ingår i de organisationsrelaterade ramarna. Avslutningsvis 

diskuterade författarna om lärar-elev-relation tillhör de inre eller yttre ramarna. Efter 

diskussionen mellan författarna utifrån informanternas utsagor och teorin, kom författarna 

gemensamt fram till att klasslärare kan utveckla goda relationer med sina elever. Det visade att 

det tillhör den inre ramen, då klasslärare har möjlighet att påverka sina relationer till eleverna 
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på ett positivt sätt, för att främja elevers lärande. Sammanfattningsvis diskuterades samtliga 

analysavsnitten för varje forskningsfrågeställning på samma sätt som beskrivs ovan. Sedan 

placerades de viktiga redogörelserna i resultatavsnitten under de olika ramfaktorerna i 

analysavsnitten. 

Metodkritik 

I detta avsnitt kommer författarna att presentera studiens styrkor och svagheter samt 

reflektioner över studiens tillförlitlighet, pålitlighet, objektivitet och validitet. 

Studiens styrkor och svagheter 

Eriksson-Zetterquist et al. (2022, s. 77) menar att en styrka i metoden är att intervjuerna ska gå 

snabbt att genomföra. I denna studie fick informanterna önska om intervjuarna skulle utföras 

på plats eller via zoom för att underlätta tillgängligheten. Eriksson-Zetterquist et al. (2022, ss. 

64–65) belyser att informanterna kan påverkas av att utföra intervjun på arbetsplatsen. Risken 

finns att informanterna tänker ut vad som är passande att tala om gällande ämnet forskaren 

studerar. När författarna bokade intervjuerna för denna studie fick informanterna önska vilken 

plats och tid som passade för deras medverkan. Många av informanterna valde att utföra 

intervjun efter sin arbetstid. I studien medverkade endast klasslärare som arbetar i olika skolor. 

Detta avses vara en styrka i denna studie eftersom informanterna inte behöver anpassa eller 

göra sina utsagor mer tilltalande, vilket kan i sin tur medföra att studiens empiri bygger på 

klasslärares uppriktiga svar. I kvalitativa intervjuer råder Bryman (2018, s. 578) forskaren att 

undvika att skriva anteckningar under pågående intervju. Forskaren ska vara uppmärksam på 

vad informanten berättar för att kunna vidareutveckla intressanta synpunkter eller kommentar 

som är intressanta för studien. I enlighet med detta har författarna tagit hänsyn till att vara 

uppmärksamma på informanternas utsagor, för att följa upp intressanta kommentarer där det 

fanns möjlighet att ställa följdfrågor. 

 

I denna studie kontaktades informanterna via e-post och fick förfrågan att bli intervjuade i 

forskningssyfte. Ahrne och Svensson (2015, s. 39) betonar att kontakt med informanter via e-

post har sina konsekvenser då det kan hamna i spamkontroll eller att svar från deltagare blir 

försenad, därför är det viktigt att forskaren kontaktar deltagarna i god tid. Författarna 

kontaktade sammanlagt 13 Klasslärare för att försäkra sig om att 6–8 intervjuer skulle bli 

utförda. Sammanlagt svarade åtta informanter att de kunde medverka i denna undersökning 

och bokade tid för att intervjuas på arbetsplats eller via Zoom. Anledning av bortfall för denna 

studie var att informanters svar uteblev, inte hade tid eller kände att de inte kunde bidra med 

något på grund av begreppet elevhälsa som är centralt i denna studie. Denscombe (2018, s. 78) 

hävdar att bekvämlighetsurval innebär att forskaren ”tar” informanter som finns först till hands. 

Fortsättningsvis menar Denscombe (2018, s. 78) att forskaren i allmänhet har tidspress och 

väljer de informanter som är lättillgängliga. 

 

I denna studie deltog åtta informanter som för tillfället arbetar i olika årskurser (F-3), de var i 

olika åldrar, hade olika bakgrund och arbetade på olika skolor vilket kan medföra att författarna 

får olika perspektiv på hur klasslärare uppfattar elevhälsans betydelse i undervisningen. 



 

 26 

Författarna är medvetna om att studien innehåller en snedfördelning i det representativa urvalet, 

eftersom författarna använder sig av bekvämlighetsurval. Två av informanterna har samma 

årserfarenhet av att arbeta som klasslärare vilket kan påverka studiens resultat. Författarna är 

medvetna om att det krävs en större studie för att få ett mer representativt urval för att 

representera hur klasslärare uppfattningar av elevhälsan i undervisningen i sin helhet. Däremot 

har denna studie till viss del en urvalfördelning bland annat skillnader gällande ålder på 

elevgrupperna och könen på informanterna, däremot visar empirin utifrån informanternas 

utsagor att det finns i stor omfattning likheter i hur klasslärare uppfattar elevhälsan i 

undervisningen. Därmed kan denna studie bidra till att läsaren får viss kunskap och en relativt 

bra bild av ett urval av klasslärares uppfattningar om elevhälsa. 

Studiens tillförlitlighet och giltighet 

I denna studie använder författarna sig av kvalitativa intervjuer. Trost (2010, s. 133) hävdar att 

vid kvalitativa intervjuer försöker forskare få fram från intervjupersonen hur hen uppfattar ett 

begrepp eller företeelse. Fortsättningsvis menar Trost (2010, s. 133) att trovärdigheten i 

kvalitativa intervjuer kan brista på att läsare som tar del av studien förväntar sig trovärdiga 

resultat. Forskaren måste samla in relevant data som går att styrka utan att bli ifrågasatt. Detta 

kan göras genom att exempelvis reflektera kring de etiska aspekterna i förhållande till empirin 

som samlas in. Trost (2010) förklarar att när forskare ställer frågor vid intervjuer bör de vara 

utifrån ett objektivt perspektiv, vilket innebär att forskare inte ska yttra sig på något vis. Det 

kan komma påverka intervjun då syftet med intervjun är att få fram informantens perspektiv 

och syn (Trost, 2010, s. 134). Författarna har använt sig av detta med största försiktighet och 

valt att inte kommentera eller uttrycka sig på något vis som visar att de håller med eller inte 

med det som sagts. Däremot nämner Trost (2010, s. 132) ett begrepp så kallat slumpinflytelser 

som innebär att det kan ske en miss i analysen av forskaren därav kan det bli missförstånd i 

delar av analysen. Detta har författarna haft i åtanke och tillsammans genomfört intervjuerna 

men transkriberat datan enskilt. Därefter har de sammanställt slutresultatet tillsammans. Därav 

får studien ökad kvalité gällande trovärdigheten. Bryman (2018, ss. 468–469) hävdar att 

studiens pålitlighet ökar när forskarens kurskamrater är delaktiga i granskningen av 

forskningsprocessen. Denna studie har en ökad pålitlighet därför att den är skriven av två 

författare som tillsammans har granskat och utfört denna studie, med hjälp av handledning samt 

kurskamrater vid opponering. Objektivitet i denna studie ökar då författarna inte känner någon 

av informanterna som är delaktiga i studien. Enligt Bryman (2018, s. 465) visar validitet på 

studiens giltighet. Bryman (2018) menar att validitet i studien handlar om att forskaren har 

behandlat och identifierat empirin i studien i förhållande till studiens syfte, för att därefter se 

om studiens resultat besvarar syftet och frågeställningar. I denna studie gavs informanterna en 

möjlighet att validera sina utsagor efter att författarna skrivit resultatkapitlet, vilket i sin tur 

ökar studiens giltighet. 

Etiska ställningstaganden 

Författarna har tagit hänsyn till de etiska ställningstagandena i studien. Bryman (2018, ss. 107–

172) redogör för om de olika etiska ställningstaganden som forskaren måste förhålla sig till: 

informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet. 
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Informationskravet innebär att forskaren måste upplysa informanterna om studiens syfte 

(Bryman, 2018, s. 170). Författarna har förhållit sig till informationskravet i studien genom att 

presentera sig och tala om vad studien kommer att handla om. Informanterna blev underrättade 

om att allt material från intervjuerna och uppgifter kommer att kasseras när studien blir 

godkänd (se Bilaga 1 & 2). 

 

Konfidentialitetskravet betonar att alla uppgifter om informanterna ska vara hemliga och 

skyddade för att obehöriga inte ska ta del av dem (Bryman, 2018, s. 170). I studien har det 

förtydligats för informanterna att de kommer att benämnas som “Klasslärare 1”, ”Klasslärare 

2” och ”Klasslärare 3” (se Bilaga 2). 

 

Nyttjandekravet handlar om att informanternas intervjuer och uppgifter som finns i studien 

endast används till forskningssyftet (Bryman, 2018, s. 171). Författarna har informerat och 

tydliggjort för dem att all information kommer användas endast i forskningssyfte (se Bilaga 2).  

 

Samtyckeskravet innebär att forskaren informerar informanterna om att de har rätt till att 

bestämma om de vill medverka i studien (Vetenskapsrådet. 2017, s. 27). I informationsbrevet 

har författarna förtydligat att medverkan är frivillig och informanterna får avbryta sin 

medverkan när de vill (se Bilaga 2). 

Arbetsfördelning 

Genom arbetets gång har författarna haft kontinuerlig kontakt med varandra och skrivit 

tillsammans i ett gemensamt dokument. Författarna har delat upp arbetet på så vis att varje 

författare har tagit olika rubriker men tillsammans reviderat och skrivit i det gemensamma 

dokumentet. När författarna skulle genomföra de åtta intervjuerna har de gjort detta 

tillsammans på informanternas arbetsplats eller via Zoom. Författarna transkriberade enskilt 

och sedan tillsammans skrev och reviderade studiens innehåll i det gemensamma dokumentet. 

Samarbetet mellan författarna upplevs ha fungerat bra. 
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Resultat och analys 

I detta kapitel beskrivs och presenteras resultatet utifrån studiens frågeställningar och syfte. 

Resultatet grundas på empirin som har samlats in. Författarna kommer att belysa 

informanternas utsagor om elevhälsan i undervisningen i relation till elevers lärande. En 

utförlig analys av ramfaktorteorin kommer att presenteras i slutet av varje avsnitt. Analysen i 

detta kapitel tematiseras utifrån de fem olika ramfaktorerna som är studiens teoretiska 

utgångspunkt. 

Elevhälsa – möjligheter och utmaningar 

I detta avsnitt presenteras informanternas uppfattningar kring begreppet elevhälsan i 

undervisning och elevers lärande. Informanterna talar om elevhälsan i relation till 

undervisningen och vilka möjligheter samt utmaningar de kan stöta på. 

Undervisningens innehåll och struktur  

I intervjuerna tar flera informanterna upp elevhälsans roll i undervisningen samt hur den 

påverkar elevernas lärande. Majoriteten av informanterna tolkar begreppet elevhälsa i 

undervisningen utifrån de riktlinjer Skollagen (2010:800) och läroplanen innehåller. En del 

informanter redogör för att elevhälsan kan möjliggöra elevers välbefinnande och lärande i 

undervisningen, men samtidigt förklarar informanterna att de stöter på utmaningar i 

undervisningen. Då de upplever att det finns ett samband mellan elevernas dåliga hälsa och 

lärande. Klasslärare 2 menar att när eleverna mår dåligt får de ett dåligt skolresultat. Klasslärare 

2 förklarar: 

 

Vi vet ju att det har blivit svårare och svårare för barn eller många har svårt att nå målen. 

Betygen har försämrats och en bättre elevhälsa kan absolut främja elevernas lärande, mår 

barnen inte bra, så är det svårt för dem att lära sig. Så är det för både vuxna och barn. Vi måste 

må bra för att kunna ta till oss ny kunskap generellt sätt (Klasslärare 2). 

 

Klasslärare 2 talar om att det idag är flera elever som stöter på utmaningar, vilket gör det svårare 

för elever att nå kunskapsmålen och orsaken kan bero på elevers hälsa. Hen betonar att barn 

påverkas av hälsa lika mycket som vuxna. Informanten menar att om eleverna har en dålig 

hälsa påverkas även deras lärande samt förmåga att ta till sig ny kunskap. Detta i sin tur leder 

till att eleverna har svårigheter med att nå kunskapsmålen. 

 

Flera av informanterna lyfter de styrkor som elevhälsa kan medföra i undervisningen. 

Informanterna menar att en god elevhälsa skapas utifrån klasslärares aktiva arbete att bemöta 

elevernas svårigheter. På så sätt känner sig eleverna sedda av läraren och detta ger då en positiv 

effekt på lärandet. Klasslärare 7 och klasslärare 8 berättar:  

 

Jag försöker göra undervisningen lustfylld för att det ska gynna elevers lärande. Eleverna tycker 

inte att allt är roligt, men jag försöker (Klasslärare 7). 

 



 

 29 

Elevhälsa handlar om elevens mående och trivsel i skolan skulle jag vilja säga. Det handlar om 

hur läraren undervisar och bemöter eleverna på ett bra sätt, och ger stöd i deras utveckling. Att 

man hjälper eleverna när de behöver hjälp och undervisar på ett korrekt sätt. Så elevhälsa berör 

mycket mer än bara deras välmående. Det handlar om deras utveckling (Klasslärare 8). 

 

Klasslärare 7 talar om att eleverna kan uppleva att undervisningen inte alltid är så rolig. Det 

hen och de flesta av informanterna kan intyga om är att erbjuda en lustfylld undervisning kan 

gynna och motivera eleverna för att ta till sig ny kunskap. Klasslärare 8 redogör för att 

klasslärare lägger sitt fokus på elevernas hälsa och trygghet samt hur lärare kan stötta eleverna 

i undervisningen, för att kunna erbjuda stöd som de behöver för att utvecklas. 

 

Informanterna talar om att elevernas dåliga hälsa beror på olika situationer som sker på skolan. 

Flera av informanterna talar om hur de arbetar för en hälsofrämjande undervisning utifrån 

läroplanens värdegrund, diskrimineringar, och konflikthanteringar då behovet finns för de 

yngre åldrarna: 

 

Elevhälsa i undervisning handlar mycket om värdegrundsarbete som man jobbar med i 

lågstadiet. Det handlar mycket om diskrimineringar och kränkningar på lågstadiet samt olika 

konflikthanteringar. Att man gör aktiviteter i undervisningen som gynnar elevhälsan 

(Klasslärare 4). 

 

Klasslärare 4 lyfter hur det sociala klimatet och lärmiljön i undervisningen är viktig för elevers 

samlade hälsa och lärande. Klasslärare 4 och fler av informanterna talar om att de arbetar med 

värdegrundsfrågor och kränkningar i undervisningen för de yngre eleverna i skolan. 

Informanterna redogör för att lektionstiden kan bli lidande vid konflikthantering i samband 

med kamratrelationer i de sociala sammanhangen. De berättar också att det hälsofrämjande och 

förebyggande arbetet handlar om elevernas sociala läromiljö. Därför är det viktigt med 

värdegrundsarbete, då det kan gynna elevernas hälsa och utveckling. 

 

En annan informant talar om att klasslärare måste fokusera på undervisningens struktur och 

elevernas trivsel, för att kunna erbjuda en lärorik undervisning där eleverna kan utvecklas. 

Klasslärare 2 berättar: 

 

Vi brukar prata om känslor, trivsel, regler, måendet, och att lära sig sätta ord på hur man mår 

och så.  Så att man redan i tidig ålder lär barnen att sätta ord för att ha en bra hälsa. Vi kan sätta 

grunden för dem genom dialog och kommunikation (Klasslärare 2). 

 

Klasslärare 2 redogör för vikten av att prata om känslor och hälsa i undervisningen. 

Informanten menar att eleverna i de yngre åldrarna ska få möjlighet till att prata om sina känslor 

och beskriva deras mående. Detta leder till att klasslärare tillsammans med elever kan bygga 

en grund för en bra elevhälsa. Informanten lyfter även hur viktigt det är att eleverna känner till 

skolans regler och känner en trygghet för att må bra och lära sig i undervisningen. 
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Relationen mellan klasslärare, elever och hemmet  

Många av informanterna förklarar hur relationer mellan elever och lärare samt övrig 

skolpersonal påverkar elevernas lärande i undervisningen. Flera av informanterna nämner att 

relationen mellan skolpersonalen och eleven är viktig för elevernas välbefinnande i 

undervisningen. Informanterna menar på att när eleverna saknar relation till lärare, blir de inte 

mottagliga för att få hjälp: 

  

Många har kommit med ganska låg tilltro till vuxna och det har varit svårt för våra kuratorer 

att få prata och hjälpa eleverna. Så jag tror det handlar om att bygga relation innan (Klasslärare 

1).  

 

De svåraste är de här med beteendesvårigheter eller problem. Det kan vara relationsbaserad till 

varför en elev beter sig på ett visst sätt. Kanske att jag inte har en bra relation med den eleven 

eller att den inte känner sig trygg med mig, det är det svåraste (Klasslärare 5). 

 

Klasslärare 1 redogör för att många elever som har det svårt saknar förtroende för kuratorn som 

har ett viktigt uppdrag i elevhälsoteamet. Hen nämner att det kan vara viktigt att först bygga 

relation till eleven för att det kan bli svårt att nå eleverna om de inte känner sig trygga med 

skolpersonalen. Informanten förklarar att en dålig relation gör att eleverna inte blir mottagliga 

för hjälp, vilket leder till att deras svårigheter kvarstår i undervisningen och påverkar deras 

lärande. Klasslärare 5 redogör för att en dålig relation mellan skolpersonalen och eleverna kan 

påverka deras beteendesvårigheter i undervisningen. 

 

Mer än hälften av informanterna anser att hemförhållanden har en negativ påverkan på 

elevernas välbefinnande i undervisning. En av orsakerna kan vara dåliga hemförhållanden, 

vilket leder till koncentrations- och beteendesvårigheter hos eleverna och kan ta tid från deras 

undervisning. Flera av informanterna beskriver hur hemförhållanden påverkar elevernas och 

andra klasskamraters undervisning och lärande: 

 

Det som jag vet att en elev har inte så bra hemförhållanden. Den eleven är extremt hyperaktiv 

och kan aldrig sitta still. Barnet väntar aldrig på sin tur, pratar alltid rakt ut, blir lättirriterad 

både på mig och sina klasskamrater så att det blir många konflikter. Det för mig är ett 

elevhälsoproblem som påverkar elevens förmåga till koncentration i undervisningen 

(Klasslärare 3). 

 

En del elever har ju trasig familjebakgrund. Man märker att de eleverna behöver någon form 

av uppmärksamhet som är väl fungerande. De barnen är oftast krävande och tar mer plats. Det 

gör att man behöver lägga mer tid på dem för att det ska funka (Klasslärare 8). 

 

Klasslärare 3 redogör för att beteendesvårigheter anses vara ett elevhälsoproblem. Hen menar 

att det finns en koppling mellan elevers beteenden i undervisningen och dåliga 

hemförhållanden. Hen berättar utifrån sin erfarenhet om att dåliga hemförhållanden kan orsaka 

att den enskilda eleven har koncentrationssvårigheter i undervisningen. Klasslärare 8 talar om 
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att hen ser ett samband i hur elever som har dåliga hemförhållanden kräver en del 

uppmärksamhet i undervisningen. 

 

Hälften av informanterna lyfter hur en elev med dåligt hemförhållande kan påverka samarbetet 

mellan läraren och hemmet. Därför anses hemförhållanden vara en utmaning eftersom svåra 

hemförhållanden kan försvåra lärarnas relation till eleverna vilket i sin tur leder till att läraren 

inte kan erbjuda eleven rätt hjälp och stöd. Klasslärare 1 konstaterar: 

 

Föräldrar vet om elevens svårigheter, och eleven har samma problem hemma också. Vi har inte 

lyckats hitta en lösning här och inte hemma heller. Det kan försvåra vårt samarbete och det 

påverkar självklart elevens utveckling och hälsa (Klasslärare 1). 

  

Klasslärare 1 redogör för att elevernas svårigheter i hemmet har en tendens att visa sig i skolan. 

Informanten förklarar att samarbetet mellan skola och hem kan påverkas när eleven har en 

jobbig hemsituation, då skolan och hemmet inte jobbar mot samma mål. Elevens dåliga hälsa 

påverkar i sin tur elevens prestation och utveckling i undervisningen. 

 

Informanterna framhäver även att ett gott samarbete mellan skola och vårdnadshavare kan 

gynna elevernas välbefinnande, hälsa och lärande. Vårdnadshavarna är medvetna om deras 

barns svårigheter, vilket gör att alla arbetar mot samma mål. En av informanterna berättar 

utifrån sin erfarenhet om hur ett gott samarbete med vårdnadshavare kan påverka eleven i 

undervisningen: 

 

Allt beror på vilken kontakt vi har med föräldrarna. Jag upplever att vi har bra samarbete och 

föräldrarna är öppna och medvetna om sina barns svårigheter, det gör att vi kan arbeta och 

stötta eleven på rätt sätt (Klasslärare 6). 

 

Klasslärare 6 lyfter vikten av att ett bra samarbete mellan klasslärare och vårdnadshavare är 

gynnande när vårdnadshavarna är medvetna om sitt barns svårigheter. Det innebär att 

svårigheterna kan identifieras tillsammans för att sedan arbeta på samma sätt samt mot samma 

mål i hem och skola. 

Tid, resurser och en stor elevgrupp  

Majoriteten av informanterna tar upp att utmaningarna de stöter på i arbetet är brist på resurser 

och tid i undervisningen, vilket i sin tur leder till att eleverna inte får det stöd de behöver. Brist 

på tid och resurser på grund av stora elevgrupper är faktorer som påverkar elevernas lärande 

och välbefinnande enligt alla informanter. Detta medför att klasslärare inte når ut till alla elever 

som lider av dålig självkänsla, psykiskohälsa samt attityds- och beteendesvårigheter. En av 

informanterna pratar om att hen kan känna sig otillräcklig flera gånger i veckan: 

 

Jag kan känna att flera gånger oavsett hur mycket jag anstränger mig så det ändå inte tillräckligt. 

Man försöker verkligen men det är så stora barngrupper så att det nästan blir omöjligt. 

Undervisningen påverkas då många eleverna faller mellan stolarna. Några eleverna kan 
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misslyckas, några elever får tyvärr inte med sig de grunder som är så extremt viktiga i de yngre 

åldrar (Klasslärare 4). 

 

De stora elevgrupperna bidrar till att klasslärare känner att de inte räcker till med den tiden och 

de resurser de har för att möta varje elevs behov och det är något som klasslärare 4 nämner. 

Risken med detta som många informanter också talar om är att många elever inte får det stöd 

och den hjälp de behöver. Detta leder till att elevernas kunskap och utveckling hämmas. 

 

En av informanterna hävdar att tvålärarsystem anses vara gynnande för elevers behov och 

svårigheter. Klasslärare 8 berättar att ibland får två lärare undervisa i klassrummet. Informanten 

menar att det gynnar eleverna att de är två lärare i klassen och bemöter elevernas behov på ett 

bättre sätt genom att dela upp elevgruppen i mindre grupper. Klasslärare 8 berättar: 

 

Ibland är vi 2 lärare i skolan, då har vi möjlighet att dela klassen och de eleverna i behov går i 

mindre sammanhang. Det gör att de får mer av uppmärksamheten som de är i behov av och får 

hjälp under studiens gång. Vi har den möjligheten någon gång under veckan. Det fungerar bättre 

i mindre sammanhang med färre elever (Klasslärare 8). 

 

Klasslärare 8 nämner att på sin arbetsplats finns det möjlighet att en annan klasslärare kan 

komma och stötta eleverna i undervisningen. Informanten betonar att det är gynnande då 

klasslärare når alla elevers behov genom att arbeta i mindre grupper. Detta upplevs som 

värdefullt därför att tiden och resurserna inte räcker till i vanliga fall. 

Elevernas bakgrund och förutsättningar  

Flera av informanterna belyser att elevernas sociala svårigheter har en negativ påverkan på 

elevhälsan i undervisningen, vilket i det fallet hämmar elevernas lärande. Informanterna 

berättar vikten av att bemöta dessa svårigheter, då det påverkar hela undervisningen. Förutom 

att det påverkar eleven själv påverkas även klasskamraterna, vilket i sin tur tar tid från lärarens 

undervisningstid. Klasslärare 3 talar om hur en undervisning kan se ut med elever med sociala 

svårigheter. Klasslärare 3 konstaterar: 

 

Det finns elever som är extremt olydiga, inte vill följa regler, och visar våld i skolan. Det finns 

många former av elevhälsoaspekter i skolvardagen och dessa påverkar lärarens undervisning 

på olika sätt. Främst är det elever med beteendeproblem som skapar stor problematik i 

undervisningen (Klasslärare 3). 

 

Klasslärare 3 lyfter att undervisningen påverkas av elever med beteende- och attitydsvårigheter. 

Hen betonar att lärandet hos den enskilda eleven som har dessa svårigheter hämmas. Hen 

nämner att klimatet i klassrummet och klasskamraterna påverkas negativt, då tid från 

undervisning går till att bemöta dessa utmaningar. 

 

Informanterna redogör för hur elevernas självkänsla påverkar undervisningen på ett negativt 

sätt, då dålig självkänsla hos elever påverkar deras hälsa. Det i sin tur kan vara utmanande i 
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undervisningen. Klasslärare 1 talar om att det oftast finns en koppling till elever som har en 

dålig självkänsla och beteendesvårigheter. Klasslärare 1 berättar: 

 

Många elever som kommer hit har dålig självkänsla från början, så de har ett beteende där de 

kopierar mycket negativa beteenden själva. Då blir det svårt ibland att undervisa. Så man lägger 

fokus på fel saker om man tittar på hur andra eleverna har det i andra klassen (Klasslärare 1). 

 

Klasslärare 1 menar att elever som har dålig självkänsla påverkas negativt av andra elevers 

dåliga beteende, vilket i sin tur leder till att undervisningen och andra klasskamrater påverkas. 

Informanten talar om att klasskamraterna imiterar de negativa beteenden och det gör 

undervisningen utmanande. Informanten jämför då hur andra klasslärare fokuserar på elevers 

lärande i undervisningen, då hen fokuserar på att möta elevernas svårigheter i undervisningen 

i stället för att lära ut kunskap. Vidare är nästan alla informanter överens om att en dålig hälsa 

hos eleverna påverkar deras skolmotivation, vilket i sin tur speglas på deras prestation i 

undervisningen. Klasslärare 3 betonar: 

 

Elever som mår dåligt är inte lika motiverade att jobba i skolan. De ifrågasätter oftare varför 

man ska göra någonting (Klasslärare 3). 

 

Utifrån klasslärarens 3 erfarenhet berättar hen att elevers skolmotivation påverkas när de inte 

mår bra, vilket många informanter kan intyga. Vidare nämner hen att elevers prestation i 

undervisningen försämras när de har en dålig hälsa, vilket påverkar deras lärande och 

utveckling. 

Elevhälsa - analys av möjligheter och utmaningar  

Det pedagogiska ramsystemet 

Imsen (1999, s. 309) presenterar olika ramfaktorer utifrån det pedagogiska ramsystemet, såsom 

styrdokument, lagar och förordningar. I studiens resultat förklarar klasslärarna hur de förhåller 

sig till läroplanen i undervisningen i relation till elevers lärande. Inom detta ramsystem ingår 

klasslärarnas uppfattningar om hur de tolkar begreppet elevhälsa i undervisningen i förhållande 

till styrdokument och läroplanen. Informanterna redogör för vilka ramfaktorer som påverkar 

utmaningar och möjligheter de stöter på. Informanterna talar om att det är gynnande att 

elevhälsan inkluderas i undervisningen för de yngre åldrarna. Resultatet visar att klasslärare 

planerar innehållet i sin undervisning utifrån läroplanens värdegrund, för att skapa goda 

relationer, trygghet i klassrummet, förhindra kränkningar och diskrimineringar som kan hämma 

elevernas välbefinnande och lärande. Klasslärarna anser att det är viktigt att erbjuda en 

undervisning som skapar lust och nyfikenhet hos eleverna för att vilja utveckla sitt lärande. 

Eftersom informanterna talar om att klasslärare planerar sin undervisning utifrån läroplanen 

för att skapa en lustfylld undervisning betraktas därför läroplanen som en yttre faktor. Den inre 

faktorn i det fallet handlar om att informanterna kan vara fria i sin planering för vad 

undervisningen ska innehålla. Vidare beskriver informanterna att arbete med bland annat 

värdegrunden och kamratrelationerna i klassrummet gynnar de yngre åldrarna och främjar 

elevernas välmående, hälsa och lärande. 
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De administrativa ramarna 

Enligt Imsen (1993, s. 309) handlar de administrativa ramarna om skolans struktur och ledning. 

Det innefattar även lärarnas arbetstid, schema och klasstorlek. Utifrån informanternas utsagor 

finns det flera ramfaktorer som anses vara utmanande i undervisningen, såsom tid, 

elevgrupperna storlek och resurser. Klasslärarna menar att tiden inte räcker till för att bemöta 

alla elevers behov, i form av beteendesvårigheter och uppmärksamhet samtidigt som de ska 

undervisa alla andra elever i klassen. Det påverkar elevernas lärande när undervisningstiden 

går åt att bemöta och lösa konflikter för att eleverna ska må bra. Resultatet i studien visar även 

att klasslärarnas tid inte räcker till för att nå alla elever, utan vissa elever prioriteras medan 

andra bortprioriteras. Det medför att de bortprioriterade eleverna blir utmanande och faller 

mellan stolarna, eftersom läraren inte bemöter deras svårigheter och det påverkar i sin tur deras 

lärande. Tiden anses därför som en yttre faktor för att klasslärare måste förhålla sig till 

undervisningstiden som eleverna har rättighet till. Något informanterna upplyser om är 

storleken på elevgruppen samtidigt som behoven ökar, vilket i sin tur också är en ramfaktor 

som hämmar elevers hälsa och lärande. Då klasslärare upplever att de inte räcker till. En av 

informanterna förklarar att elevgruppen brukar delas in i mindre grupper när den upplevs 

utmanande. Eftersom det kan vara nyttigt för elevernas mående att läraren kan bemöta de olika 

behoven samt nyttja undervisningstiden till att utveckla elevernas lärande, anses elevgruppen 

och resurser i det fallet som inre faktorer. Då läraren kan påverka dessa situationer i vissa fall, 

blir det möjligt att dela upp elevgruppen när en annan lärare befinner sig i klassrummet, på så 

sätt kan läraren nå och stötta eleverna på ett bättre sätt. 

De organisationsrelaterade ramarna 

Imsen (1999, s. 309) beskriver att de organisationsrelaterade ramarna handlar om skolans 

sociala klimat där relationer mellan elever och lärare samt skolpersonalen är viktiga. I det fallet 

innefattar de organisationsrelaterade ramarna hur klasslärares struktur och genomförande av 

elevhälsa ser ut i undervisningen. Informanterna talar om hur viktigt det är med lärar-elev-

relation för att nå eleverna och kunna hjälpa dem att skapa ett gott klimat i undervisningen som 

i sin tur gynnar elevhälsan och elevers lärande. Utifrån informanternas utsagor är lärar-elev-

relationen en viktig ramfaktor när eleverna mår dåligt, eftersom det är då eleverna behöver 

känna trygghet och förtroende till skolpersonalen. Eleverna blir då mottagliga till hjälp i olika 

utmaningar när läraren skapar en tilltro och genuin god relation till eleverna. I enlighet med 

detta anses lärar-elev-relationer som en inre faktor, då klasslärarna och skolpersonal har 

möjligheten att påverka sin relation till eleverna då de får eleverna att känna sig trygga. 

Ramar med anknytning till eleverna och deras kulturella bakgrund 

Imsens (1999, s. 309) ramar med anknytning till eleverna och deras kulturella bakgrund är 

väldigt framträdande i utmaningarna som klasslärare möter på i undervisningen. Studiens 

resultat visar olika ramfaktorer bland annat: hemförhållanden, sociala svårigheter och dålig 

självkänsla som medför bristande motivation och koncentration hos eleverna i undervisningen 

och lärandet. Utifrån informanternas utsagor påverkar dessa ramfaktorer elevernas 

koncentration och det framkommer beteendesvårigheter samt attityder där eleverna upplevs 

som extremt olydiga och att de inte vill följa regler. 
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Informanterna talar även om att samarbete med vårdnadshavare är en betydelsefull ramfaktor. 

I resultatet framkommer det att elevernas välbefinnande, hälsa och lärande gynnas av att skola 

och hem samarbetar då klasslärarna blir mer medvetna om elevernas svårigheter, vilket gör det 

enklare att nå eleverna och kunna hjälpa dem. I resultatet talar informanterna om hur dåliga 

hemförhållanden kan påverka elevernas hälsa på ett negativt sätt. Det visar att vårdnadshavare 

kan ha en dålig inverkan på elevhälsan, vilket i sin tur påverkar elevernas välbefinnande och 

lärande. Med ett gott samarbete kan informanterna då förmedla vikten av att en god elevhälsa 

i undervisningen gynnar eleverna. I sin tur ökar detta medvetenhet hos vårdnadshavare om 

varför elevhälsan är viktig samt hur det påverkar elevens mående och lärande. Det kommer i 

sin tur leda till att hemmet och skolan har ett gemensamt mål och elevens välmående och 

lärande sätts i fokus. Elevernas individuella förutsättningar och bakgrund ses som en yttre 

ramfaktor, då klasslärare inte kan påverka det. Däremot skulle klasslärare kunna hitta strategier 

för att utveckla ett bättre samarbete med vårdnadshavare utifrån sin profession och därför kan 

det ses som en inre faktor. I vissa fall finns det riktlinjer för samarbetet mellan klasslärare och 

vårdnadshavare såsom utvecklingssamtal, men oftast kan klassläraren styra och påverka 

mötens innehåll. 

Sammanfattning  

Sammanfattningsvis lyfter informanterna begreppet elevhälsa i undervisningen i relation till 

elevers lärande. Informanterna redogör för om hur elevhälsa påverkar elevers lärande och vilka 

ramfaktorer som kan vara gynnande eller hämmande för elevers välmående, lärande och 

utveckling. Informanterna talar om elevhälsans möjligheter i undervisningen. Möjligheterna 

grundar sig i att läraren kan med hjälp av elevhälsan stötta elevernas svårigheter för att nå 

kunskapsmålen. Genom att erbjuda en lustfylld undervisning uppfattas elevhälsan som 

gynnande och motiverande för elevernas sociala klimat och lärmiljö. De utmaningar som 

nämns av klasslärarna handlar om relationer mellan elever och skolpersonal, som kan påverka 

elevernas tillit då de blir icke mottagliga för hjälp. Informanterna lyfter även att dåliga 

hemförhållanden påverkar elevernas beteendesvårigheter och koncentrationsproblem. 

Informanterna redogör för att ett gott samarbete mellan klasslärare och vårdnadshavare gynnar 

elevhälsan, då alla parter arbetar mot samma mål. Det som informanterna upplever som en 

utmaning är att klassläraren inte räcker till för att stötta och möta elevers behov, därför att tid 

och resurser inte räcker till för dem stora elevgrupperna. En annan utmaning som framträder i 

detta avsnitt är att elevernas självkänsla kan påverka undervisningen då elevernas 

beteendesvårigheter har inverkan på bland annat klasskamraterna. 

Strategier och mål för elevhälsa 

I detta avsnitt presenteras informanternas utsagor som talar om att det finns tydliga strategier i 

form av riktlinjer och rutiner för hur skolan arbetar med elevhälsan för att möta elevers behov. 

De riktlinjerna och rutinerna som empirin visar handlar om hur klasslärare går till väga när de 

identifierar svårigheter eller problem hos eleverna, för att i sin tur kunna bemöta elevernas 

behov. Dock finns det otydliga riktlinjer i hur klasslärare ensamma i klassrummet ska möta 

elevernas behov för att skapa en god elevhälsa i undervisningen. 
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Skolans tydliga riktlinjer och rutiner  

Alla informanter talar om de rutiner klasslärare har och hur de ska gå till väga för att identifiera 

problem eller svårigheter hos eleverna i undervisningen, som i sin tur kan försvåra eller påverka 

elevers lärande. Rutinerna om klasslärares tillvägagångssätt anses vara gynnande då alla 

informanter är överens om tillvägagångssättet för hur läraren ska göra vid oro kring elevers 

hälsa eller svårigheter och problem. Klasslärare 6 konstaterar: 

 

Det finns riktlinjer med olika steg som vi gör när vi ser problem hos elever. Vi har åtgärder med 

pedagogisk utredning. Skolan har ett åtgärdsprogram där det finns exempel på anpassningar i 

undervisningen. Det är som en checklista för skolpersonalen om vad barnen behöver 

(Klasslärare 6). 

 

Ovan nämner klasslärare 6 att det i deras skola finns tydliga riktlinjer för hur klasslärare ska gå 

till väga om de identifierar eller känner oro för elevers hälsa och lärande. Informanten lyfter 

även att de arbetar med pedagogiskt åtgärdsprogram som innehåller olika anpassningar som 

skolpersonalen kan använda sig av för att möta elevers behov. 

 

De flesta av informanterna talar om att det finns tydliga riktlinjer för hur klassläraren kan ta 

hjälp av elevhälsoteamets profession (specialpedagogen). De tydliga riktlinjerna för samarbetet 

mellan klasslärare och specialpedagogen stödjer elevernas behov i undervisningen. Flera av 

informanter talar om att klasslärare kan vända sig till specialpedagogen ifall de behöver stöd i 

hur de kan bemöta en elev med sociala svårigheter eller hur klassläraren kan förbättra och 

anpassa sin undervisning: 

 

Vi har specialpedagogen på lågstadiet som har bra tips och idéer. Jag kan vända mig till hen 

och bolla tankar, om det är något särskilt som man vill som själv inte kan sätta finger på eller 

hur man ska hantera i undervisningen kan hen komma i klassen och observera och ge förslag 

(Klasslärare 4). 

 

Jag vet att jag är väldigt bra på att ta in tips och råd av specialpedagogen och våga testa och 

inte tror att jag vet bäst. Jag tar konstruktivt kritik vilket gör att vi har ett bra samarbete 

(Klasslärare 7). 

 

Klasslärare 4 och klasslärare 7 lyfter vikten av att ta emot specialpedagogens tips och råd för 

att få samarbetet att fungera väl. Informanterna menar att specialpedagogen besitter kunskapen 

och har kompentens till att ge tips, råd och metoder som fungerar för att möjliggöra att 

klasslärare kan bemöta elevers behov. De redogör för att specialpedagoger och klasslärarna är 

välmedvetna om att de har olika kompetenser och kunskaper för att tillsammans kunna bemöta 

elevers behov. 

Otydliga riktlinjer för klasslärare i undervisningen 

Många av informanterna talar om att det saknas riktlinjer om hur klasslärare ska arbeta med 

elevhälsan i undervisningen för att främja elevers hälsa och lärande. Klasslärarna upplever att 

det blir svårt att möta elevers behov när de är ensamma i klassrummet då de saknar riktlinjer 
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kring det. Klasslärare 2 förklarar att det inte framgår om vad och hur klasslärare förväntas att 

arbeta med elevhälsa i undervisningen: 

 

Jag gissar att det finns riktlinjer, men jag vet faktiskt inte hur de ser ut, det har inte varit 

kommunicerat. Jag vet att det är en kanske ledningsfråga som jag kan ta med mig, om att det 

inte är tydligt för oss lärare (Klasslärare 2). 

 

Klasslärare 2 nämner att skolan möjligtvis har riktlinjer, men däremot saknas det tydlighet från 

skolanledningens sida om vilka riktlinjer som gäller för klasslärare. 

Några av informanterna förklarar att det finns riktlinjer i dokument, men att det saknas 

grundläggande riktlinjer som fungerar i praktiken på hur klasslärare ska möta elevers 

svårigheter och dåliga hälsa. Klasslärare 8 konstaterar: 

 

Det kan saknas tydliga grundläggande riktlinjer för hur man kan arbeta med barn med vissa 

svårigheter eller har en dålig elevhälsa för att det påverkar deras utveckling. På pappret finns 

det tydliga riktlinjer, men när det kommer till verkligheten så funkar det inte lika bra på grund 

av de stora elevgrupperna. Jag tycker inte att skolan uppfyller det som står på papper 

(Klasslärare 8). 

 

Ovan nämner klasslärare 8 att det finns grundläggande riktlinjer i hur klasslärare ska arbeta 

och möta elevers svårigheter. Informanten lyfter att de grundläggande riktlinjerna som skolan 

har är otydliga och inte går att utföra i klassrummet. 

 

Alla informanter hävdar att det inte finns riktlinjer eller anpassningar i undervisningen för 

elevhälsan som täcker alla elevers behov, för att klassläraren ska kunna stödja elevernas behov 

på rätt sätt. Nästan alla informanter talar om att det mestadels är klassläraren själv som måste 

komma på snabba lösningar. Klasslärare 2 förklarar hur hen gör i sin undervisning och vad hen 

saknar för att bemöta elevernas behov i undervisningen, för att främja elevernas lärande i 

undervisningen. Klasslärare 2 konstaterar: 

 

Det kan jag känna att jag blir överlämnad själv med min egen fantasi och kreativitet. Det finns 

inga tydliga riktlinjer på vilket mitt ansvar som klasslärare, för att varje barn har sin egen unika 

svårighet som man måste anpassa individuellt (Klasslärare 2). 

 

Klasslärare 2 förklarar att hen utgår från sin kompetens och fantasi i bemötandet av elevernas 

behov i undervisningen. Informanten betonar att det saknas riktlinjer för klasslärarens ansvar 

och uppdrag i elevhälsoarbetet, för att skapa en hälsofrämjande och förebyggande undervisning 

för eleverna. Flera av informanterna håller med om att alla elever har olika behov och 

anpassningar, vilket kan vara en utmaning för klassläraren som ska bemöta alla elevers behov 

utan några riktlinjer. 

Skolans mål för elevhälsan 

Det framkommer i empirin vilka tydliga mål som skolan arbetar för i elevhälsan. Tre av 

informanterna talar om att skolan har tydliga mål i hur klasslärare ska arbeta med elevhälsan i 
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undervisningen. Deras arbetssätt byggs på olika dokument som handlar om vad som förväntas 

av klassläraren tillsammans med elevhälsoteamet, hur elevhälsoarbetet i skolan ska arbetas 

samt vad som är målet. Klasslärare 4 berättar: 

 

Det finns ett gemensamt mål. Vi har ett förväntansdokument som vi jobbar hos barnen. 

Elevhälsoteamet brukar införa enkäter för att vi ska nå fler elever i undervisningen (Klasslärare 

4). 

 

Klasslärare 4 lyfter att skolan arbetar mot ett gemensamt mål utifrån ett förväntansdokument. 

I dokumentet framgår det vad som förväntas av eleverna och vad klasslärare kan arbeta med i 

undervisningen. Informanten talar om att samarbetet med elevhälsoteamet hjälper klassläraren 

att identifiera elever med svårigheter eller dålig hälsa genom enkäter som eleverna får fylla i. 

En annan informant talar om att skolan har en elevhälsotrappa som skolpersonalen kan följa 

för att kunna erbjuda eleverna en hälsofrämjande och förebyggande undervisning. Klasslärare 

5 konstaterar: 

 

Vi har en elevhälsotrappa som skolan följer. Den visar utförligt vilka steg vi ska ta för att på 

bästa sätt kunna stötta elevernas välmående och utveckling (Klasslärare 5). 

 

Ovan nämner klasslärare 5 att på sin skola har de en så kallad elevhälsotrappa som är tydlig för 

klasslärare att följa. Elevhälsotrappan visar steg för steg hur klassläraren ska göra för att 

identifiera elevers svårigheter och mående, för att kunna bemöta och stödja eleverna i deras 

utveckling. Vidare talar flera informanter om att skolledningen har en avsatt tid för att prata om 

elevhälsan i deras skola. Den avsatta tiden som klasslärare och specialpedagogen anses 

gynnande, då klasslärare tillsammans med sitt arbetslag och specialpedagog diskuterar om 

elevhälsans mål. I möten kartlägger de hur klasslärare ska arbeta med elevhälsan i 

undervisningen för att ha en gemensam samsyn på varför och hur de kan arbeta och möta 

elevernas svårigheter och hälsa. Klasslärare 4 berättar: 

 

Dessa möten är väldigt viktiga när man sitter med sina kollegor och diskuterar tillsammans. 

Man får bästa tipsen och idéer. Vi diskuterar tillsammans om man vågar testa olika metoder, 

anpassningar och säger det här fungerar för mig, testa det här, det anser jag är värdefullt för att 

vi ska nå ett hälsofrämjande undervisning (Klasslärare 4). 

 

Klasslärare 4 lyfter även att skolan har avsatt tid för arbetslaget och specialpedagogen, för att 

de tillsammans ska arbeta mot ett gemensamt mål. Informanten förklarar att dessa möten är 

värdefulla därför att alla i arbetslaget får stöd och idéer från sina arbetskamrater, i hur de ska 

bemöta elevers olika behov. De andra informanter instämmer i att den avsatta tiden ger dem 

idéer och arbetsmetoder som fungerar bra i liknande situationer. 
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Analys av strategier och mål för elevhälsa 

Det pedagogiska ramsystemet  

Imsen (1999, s. 309) redogör för att skolans uppdrag i förhållande till styrdokument ingår i det 

pedagogiska ramsystemet, vilket visas tydligt i studiens resultat. Informanterna talar om att det 

finns tydliga strategier i form av riktlinjer och rutiner som skolpersonalen kan använda sig av 

när arbetar med elevhälsan i undervisningen. Studiens resultat visar att klasslärare vet hur de 

ska agera när de upptäcker att en elev mår dåligt eller har en svårighet som påverkar dess 

lärande. Därför anses tydliga rutiner och riktlinjer som ramfaktorer, som ger en positiv 

framgång för klasslärare att kunna agera när de identifierar en svårighet eller problem som kan 

hämma elevernas hälsa, lärande och utveckling. Riktlinjer och rutiner anses vara yttre faktorer, 

då informanterna inte kan styra över att det finns styrdokument på hur elevhälsoarbetet ska 

utföras. I det pedagogiska ramsystem framträder även styrdokument om skolans uppdrag om 

hur klasslärare ska erbjuda en hälsofrämjande undervisningen för alla elever. Studiens resultat 

visar att klasslärare saknar tydliga och utförbara riktlinjer för hur de ska möta elevers behov 

när de är ensamma i klassrummet. De saknade riktlinjerna anses som en begränsande ramfaktor. 

Rektorn kan påverka dessa riktlinjer för att klasslärares uppdrag och ansvar bestäms av 

skolledningen (rektorn). Därför anses dessa otydliga riktlinjer i hur klasslärare ska möta elevers 

behov när de är ensamma som inre faktorer. 

De administrativa ramarna 

I de administrativa ramarna ingår skolans regler för samarbete mellan personalen (Imsen, 1999, 

s. 309). Resultatet i studien visar att det finns tydliga strategier och mål för hur klasslärare och 

specialpedagoger ska samarbeta för att bemöta elevers behov. Samarbetet mellan klasslärare 

och specialpedagoger anses därför som en framgångsrik ramfaktor. Resultaten visar utifrån 

informanternas utsagor att specialpedagogens roll är viktig i undervisningen, då det kan hjälpa 

klasslärare genom observation, dokument och utbyte av tankar samt förslag för att kunna 

hantera och möta elevernas svårigheter och behov i undervisningen. Därför anses samarbetet 

mellan klasslärare och specialpedagogen som en inre faktor. 

 

Resultatet i denna studie visar även att i de flesta skolor avsätter skolledningen tid för att det 

ska ske ett bra samarbete mellan klasslärare och specialpedagogerna, för att skolan ska ha ett 

gemensamt mål om varför och hur elevhälsoarbetet ska utföras. Detta kopplas till de 

administrativa ramfaktorerna. Informanterna hävdar att tiden är värdefull för att de ska få hjälp 

och idéer om deras arbetssätt för att de ska kunna bemöta elevers behov. Tiden som avsätts till 

samarbetet mellan klasslärare och specialpedagogen anses vara en gynnande ramfaktor då det 

är positivt att skolor har ett gemensamt mål. Utifrån informanternas utsagor anses den avsatta 

tiden som en inre faktor, för att informanterna kan använda den värdefulla tiden till att kunna 

diskutera och reflektera över elevers svårigheter och få stöd av elevhälsoteamets profession i 

hur de ska bemöta elevers behov. 
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Sammanfattning  

Sammanfattningsvis visar resultat och analysavsnitten att det finns ramfaktorer som delvis kan 

vara gynnande men också hämmande för vilka strategier och mål som skolorna arbetar för att 

möta elevers behov. Informanterna talar om att det finns tydliga riktlinjer och rutiner för vilket 

tillvägagångssätt klasslärare kan använda sig av för att identifiera svårigheter hos eleverna. 

Dessa riktlinjer och rutiner handlar bland annat om pedagogiska åtgärdsprogram som 

innehåller anpassningar som skolpersonalen kan använda sig av för att bemöta elevers behov i 

undervisningen. Studien visar även att klasslärare och specialpedagoger har tydliga riktlinjer 

för hur samarbetet ska gå till väga för att stödja elevernas behov. Informanterna konstaterar 

vikten av att ta emot specialpedagogens förslag och råd om hur de ska arbeta med elevernas 

behov, därför att de besitter kompetensen och kunskapen. Informanterna förklarar att det saknas 

tydliga riktlinjer på hur klasslärare ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande med stora 

elevgrupper. En del informanter talar om att det finns grundläggande riktlinjer men att de inte 

är utförbara i praktiken och är otydliga i vad klasslärarens roll (ansvar och uppdrag) är i 

elevhälsoteamet. I resultatet och analysen uppmärksammas de ramfaktorer som är gynnande 

för hur skolan arbetar för ett gemensamt mål för att möta elevers behov. Informanterna talar 

bland annat om förväntansdokument och enkäter som klasslärare och elevhälsoteamet arbetar 

med i undervisningen, för att upptäcka fler elever som behöver stöd. Informanterna lyfter även 

att deras skolor har en avsatt tid där klasslärare, arbetslag och specialpedagogen kan diskutera 

och reflektera över elevhälsoarbetet i skolan för att ha en samsyn om ett gemensamt mål. 

Samverkan mellan klasslärare och elevhälsoteam 

Informanterna nämner i föregående avsnitt att det finns riktlinjer för samarbetet mellan 

klasslärare och specialpedagogerna som anses vara välfungerande. Däremot lyfter 

informanterna i detta avsnitt att det samverkan mellan klasslärare och elevhälsoteam i relation 

till elevernas lärande behöver utvecklas inom vissa områden. Dessa områden handlar om 

tydlighet angående vilka kunskaper och kompetenser de olika professionerna i elevhälsoteamet 

besitter, tillgänglighet och samverkan med kurator som klasslärare efterfrågar, för att få rätt 

stöd i elevers mående och hälsa i relation till elevers lärande. Klasslärare talar även om hur 

samverkan kan förbättras och utvecklas för att erbjuda eleverna en hälsofrämjande och 

förebyggande undervisning. 

Tillgänglighet, tydlighet och samverkan med kurator  

Flera av informanterna lyfter att tillgängligheten och samverkan med elevhälsoteamet saknas i 

helhet. Informanterna uttrycker att de saknar en roll i elevhälsoteamet, då klasslärarnas uppdrag 

endast är att skapa ett ärende när de upptäcker svårigheter eller oroligheter hos en elev. 

 

De flesta av informanterna upplever att samverkan och tillgängligheten av elevhälsoteamets 

profession (kuratorn) brister. Klasslärare 2 konstaterar: 

 

Jag känner att elevhälsoteamet är någonstans men inte med mig i alla fall. Ibland handlar det 

om de större problem som vi inte kan lösa i klassrummet kanske hemförhållanden som påverkar 

elevens undervisning. Då önskar man att kurator kunde sitta och samverka med oss och man få 
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helhetsbegrepp om det, så att det blir tydligt. Det som saknas påverkar elevernas undervisning 

för att deras sociala hälsa inte är bra. Det påverkar deras förmåga att ta emot information och 

kunskap (Klasslärare 2). 

 

Klasslärare 2 lyfter vikten av kuratorns roll och betydelse för elevers mående och lärande. 

Informanten hävdar att kuratorns kunskap och kompetens är viktig, för att stötta elever med 

sämre hemförhållanden samt klargöra hur det kan påverka deras hälsa och utveckling. 

 

En del informanter redogör för att samverkan mellan klasslärare och elevhälsoteamet är 

bristande och att det finns rum för utveckling för ett elevhälsofrämjande arbete i 

undervisningen. Informanterna lyfter att professionernas kompetens behöver förtydligas för att 

klasslärare ska kunna ta hjälp och nyttja det i undervisningen. Därför anses tydligheten vara en 

faktor, då skolpersonalen inte känner till vilken av elevhälsoteamets professioner de ska vända 

sig till när klasslärare behöver stöd för elevernas välmående och lärande. Klasslärare 6: 

 

Elevhälsoteamet har det så stängt jag vet knappast vem som sitter där, det blir svårt att fråga 

om hjälp. Jag saknar den tydlighet så att jag vet vem jag ska gå till och har mest kompetens och 

kunskap om området (Klasslärare 6). 

 

Ovan nämner klasslärare 6 att det är otydligt vilka professioner som arbetar i elevhälsoteamet 

på skolan, vilket hindrar hen att kunna samverka med dem. Flera av informanterna kan intyga 

att de olika professionernas uppdrag behöver förtydligas, för att kunna veta vem de ska gå till 

för att få rätt hjälp. Däremot önskar flera av informanterna att de olika professionerna fanns 

tillgängliga i undervisningen för de eleverna som är i behov av deras stöd. Klasslärare 1 

betonar: 

 

Om kuratorn har en möjlighet att vara i klassrummet mer kontinuerligt i stället för att komma 

just när vi har anmält ett ärande, men i optimala fall hade det varit bra om hen kunde vara med 

och lära känna eleverna innan det blir ett problem. För det kan vara svårt för kuratorn att hjälpa 

eleverna för att de har ingen relation (Klasslärare 1). 

 

Enligt klasslärare 1 är kuratorns roll viktig för eleverna med svårigheter eftersom eleverna är i 

behov av professionens stöd. Informanten talar om att idag är kuratorn endast tillgänglig när 

klassläraren initierar en anmäla om en elev. Klassläraren menar att kuratorn bör vara tillgänglig 

i undervisningen utöver anmälan, för att skapa en relation till alla elever och särskilt de elever 

som är i behov av professionens hjälp. Samverkan blir lidande när kuratorn inte har en relation 

till eleverna. Informanten redogör för att elever med särskilda behov drar sig till vuxna som de 

har en relation till. 

Utredningar och stöd för alla elever tar lång tid 

Flera av informanterna uttrycker att det vid vissa tillfällen kan ta tid med utredningar som är 

betydelsefulla och har en stor påverkan på elevernas lärande samt utveckling i undervisningen. 

Därför hindrar tiden en fungerande samverkan mellan klassläraren och elevhälsoteamet, vilket 

i sin tur hindrar att eleverna får det stöd som behövs. Klasslärare 4 beskriver att det tar tid innan 
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elever får hjälp med sina läs- och skrivsvårigheter och redogör för hur det påverkar samverkan 

mellan klassläraren och elevhälsoteamet: 

 

Men elever med behov av särskilt stöd och utredningar det kan ta tid, så framför allt barn som 

visar på dyslexi till exempel som har väldigt tydliga tecken på det. Så ska man vänta till årskurs 

3, det kan vara frustrerande för att man ska vänta vilket försvårar elevens lärande och utveckling 

(Klasslärare 4). 

 

Klasslärare 4 redogör för de svårigheter eleverna har samt att hen behöver hjälp i samverkan 

med elevhälsoteamet. Hen menar att en del elever behöver vänta flera år innan de kan få den 

hjälp de behöver. Klasslärare 4 beskriver en känsla frustration över att elevhälsoteamet inte 

möter elevernas svårigheter i tid, vilket i sin tur leder till att elevernas kunskap och lärande 

försvåras. I enlighet med det som klasslärare 4 nämner har flera av informanterna ett önskemål. 

De önskar att elevhälsoteamet regelbundet ska vara i klassrummet eller planera in tid för att 

kunna prioritera de elever som i vanliga fall inte får det stöd de behöver. I och med att 

elevhälsoteamet prioriterar en del elever som är i behov av stöd påverkas klasslärare och 

elevhälsoteamets samverkan. Klasslärare upplever samverkan då som icke-fungerande. 

Klasslärare 6 och klasslärare 7 berättar: 

 

Det skulle vara stöttande om man har regelbundna träffar med oss, men jag förstår att de inte 

har tid (Klasslärare 6). 

 

Jag önskar de var med i praktiken och hinner träffa fler elever. Då kommer eleverna som 

bortprioriteras få den tiden, för att man ser resultat för de elever som träffar till exempel 

specialpedagogen (Klasslärare 7). 

 

Klasslärare 6 och klasslärare 7 lyfter vikten av elevhälsoteamets professioners tillgänglighet i 

klassrummet. Informanterna redogör för att elevhälsoteamets stöd i undervisningen skulle 

gynna eleverna, men har förståelse för att tiden inte räcker till för att till exempel 

specialpedagogerna ska stödja fler elever på skolan. Klasslärare 7 menar att en del elevers 

svårigheter och mående tar mer tid än andra, vilket leder till att vissa elever bortprioriteras. 

Analysen av samverkan mellan lärare och elevhälsoteam 

Det pedagogiska ramsystemet 

Det pedagogiska ramsystemet infattar bland annat hur skolpersonalen ska tolka Skollagen 

(2010:800) utifrån sitt uppdrag som formar undervisningen och skolmiljön (Imsen, 1999, s. 

309). Studiens resultat belyser att en del av informanterna saknar tydlighet i vad för kompetens 

och kunskap de olika professionerna i elevhälsoteamet besitter, för att klasslärare ska kunna 

nyttja rätt hjälp utifrån de behov som eleverna har. Därför anses bristen på tydlighet av 

elevhälsoteamets professioners kompetenser och kunskaper som en begränsande ramfaktor för 

klasslärare att forma en hälsofrämjande och förbyggande undervisning. Den bristande 

tydligheten anses som inre faktor där klasslärare har möjlighet till att ta del av den 
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informationen hos skolledningen, för att vidare kunna söka rätt stöd och hjälp av 

elevhälsoteamet och utveckla samverkan med dem. 

De administrativa ramarna 

Enligt Imsen (1999, s. 309) ingår samverkan mellan skolpersonal, arbetstid och schema i de 

administrativa ramarna. Resultatet i studien visar att det oftast brister i samverkan mellan 

informanterna och elevhälsoteamets profession (kuratorn). Eftersom informanterna efterfrågar 

samverkan med kuratorn då de anser att behovet finns hos eleverna i undervisningen, anses den 

bristande samverkan mellan klasslärare och tillgängligheten av kuratorn som en begränsande 

ramfaktor som påverkar elevers välmående och lärande. Studien visar att kuratorn på skolorna 

enbart samverkar när klassläraren initierar ett ärende, vilket kan vara utmanande då det kan 

handla om elevernas hemförhållanden. Informanterna upplever att eleverna inte får den hjälp 

de är i behov av, vilket kan bero på att kuratorn inte har en relation till eleverna vilket i sin tur 

leder till att kuratorn inte når eleverna. Detta leder även till att informanterna upplever 

samverkan med kurator som bristande. Samverkan utifrån studiens resultat ses därför som en 

inre faktor, därför att klasslärare och skolledningen har möjlighet att påverka kuratorns 

tillgänglighet i undervisningen. På så sätt kan kuratorn skapa ett band till dem elever med 

svårigheter, för att vidare kunna nå och hjälpa de utifrån sin kunskap och kompetens. 

 

Resultatet visar att tiden är en ramfaktor som påverkar klasslärares samverkan med 

elevhälsoteamet. Informanterna uttrycker att de utredningar som utförs på elevernas läs- och 

skrivsvårigheter pågår under en längre tid, utan en återkoppling om vilka åtgärder och stöd 

klasslärare ska erbjuda eleverna. Resultatet visar även att begränsningen med tiden gör att 

elevhälsoteamet inte kan erbjuda alla elever som behöver stöd för sitt välmående och lärande. 

Tiden anses vara en inre faktor då klasslärare och elevhälsoteamet möjligtvis kan påverka 

genom att önska ytterligare tid, där elevhälsoteamet kan vara närvarande i klassrummet och 

delaktiga i planeringen i hur de ska kunna främja elevers hälsa och lärande. 

Ramar med anknytning till eleverna och deras kulturella bakgrund 

Ramar med anknytning till eleverna och deras kulturella bakgrund innefattar elevernas egna 

förutsättningar (Imsens, 1999, s. 309). Elevernas svårigheter är framträdande för hur klasslärare 

uppfattar samverkan med elevhälsoteamet. Studien visar utifrån informanternas utsagor att alla 

elever som är i behov av stöd för deras välmående och lärande inte får den hjälpen de behöver 

därför prioriteras en del av eleverna. Informanterna hävdar att svårigheterna hos eleverna 

kvarstår i undervisningen, därför att elevhälsoteamet inte prioriterar alla elever som är i behov 

av hjälp och stöd. Elevers svårigheter anses som en ramfaktor som påverkar klasslärarnas 

uppfattningar om att samverkan brister, eftersom alla elever har rätt till att få det stöd de 

behöver. Elevernas svårigheter anses vara inre faktorer då elevhälsoteamet kan bemöta 

elevernas svårigheter då de besitter kunskapen och kompetensen. 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar resultatet utifrån informanternas utsagor hur samverkan mellan 

klasslärare och elevhälsoteamet ser ut i relation till elevernas lärande. Analysen visar att det 
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finns flera faktorer som påverkar samverkan. Ramfaktorerna handlar om elevhälsoteamets 

tillgänglighet i undervisningen samt tydlighet på vilka kunskaper och kompetenser de olika 

professioner besitter. Informanterna lyfter även kuratorns tillgänglighet då det efterfrågas för 

att många av eleverna behöver kuratorns kunskap och kompetens för att främja elevers 

välmående och lärande. Elevernas svårigheter och tid framträder som ramfaktorer i resultatet 

och analysavsnittet, då det försämrar samverkan mellan klasslärare och elevhälsoteamets 

professioner. Många av informanterna upplever att elevhälsoteamet prioriterar vissa elever med 

svårigheter medan andra inte får det stöd de behöver, för att tiden inte täcker upp alla elevers 

behov. 
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Sammanfattning och diskussion 

I detta kapitel diskuteras studiens resultat mer övergripande utifrån syfte, samtliga 

frågeställningar, teoretiska utgångspunkter, bakgrund och tidigare forskning. Inledningsvis i 

detta kapitel kommer klasslärarnas uppfattningar om möjligheter och utmaningar i elevhälsan 

i undervisningen att diskuteras. Vidare kommer författarna diskutera strategier och mål i 

skolorna samt samverkan mellan klasslärare och elevhälsoteamet i relation tills elevers lärande 

att presenteras. I detta kapitel kommer även metoden i studien och förslag till vidare forskning 

att diskuteras och presenteras. 

Resultatdiskussion  

Elevhälsa - möjligheter och utmaningar  

Rossen och Cowan (2014, ss. 8 – 9) redogör för i sin studie att elevers svårigheter kan bero på 

dåliga hemförhållanden. Forskarna i studien förklarar att det påverkar elevernas humör, tankar 

och beteende- och koncentrationssvårigheter. Detta kan kopplas till denna studie som visar 

likhet med tidigare forskning. Resultatet visar att mer än hälften av informanterna anser att 

dåliga hemförhållanden påverkar elevers välmående, beteende- och koncentrationsproblem i 

undervisningen, vilket även har en negativ påverkan på elevernas lärande. Hemförhållanden 

beskrivs som en hindrande ramfaktor som påverkar elevers intresse och motivation att ta till 

sig ny kunskap. Det som även framkom i samband med dåliga hemförhållanden som tidigare 

forskning inte talar om är att samarbetet med vårdnadshavare är en begränsande ramfaktor som 

kan försvåra klasslärarnas relation till eleverna, då klasslärarna inte kan erbjuda eleverna rätt 

hjälp och stöd för att eleverna ska kunna nå kunskapsmålen. Klasslärare behöver få rätt resurser 

från elevhälsoteamet, för att kunna bemöta och hjälpa eleverna och föräldrarna i att arbeta mot 

samma mål som främjar elevers lärande. 

Blomqvists (2012, s. 25) studie visar positiva resultat när vårdnadshavare är engagerade i deras 

barns skolgång. Ett nära samarbete mellan skola och hem anses vara en framgångsrik faktor 

för att klasslärare och vårdnadshavare tillsammans kan identifiera elevernas svårigheter. Detta 

stärker studiens resultat som visar utifrån informanternas utsagor att samarbetet mellan skola 

och hemmet är svagt om eleven har en jobbig hemsituation, vilket i sin tur påverkar elevers 

hälsa och lärande på ett negativt sätt. Däremot nämner flera klasslärare att samarbetet fungerar 

väl när vårdnadshavare är medvetna om deras barns svårigheter. Klasslärarna hävdar att det 

underlättar då elevernas svårigheter kan identifieras av ett välfungerande samarbete mellan 

skola och hemmet, för att främja elevers lärande och välmående i undervisningen. 

Backlund (2007, s. 51) samt Kostenius och Warne (2020, ss. 853–855) lyfter i sina studier att 

en god elevhälsa är kompletterande till elevernas lärande. En faktor som skapar en 

hälsofrämjande skolgång är goda relationer, bland annat lärar-elev-relationer (Kostenius & 

Warne, 2020, ss. 853–855). Även i denna studie talar majoriteten av informanterna att lärar-

elev-relationer är betydelsefulla för elevernas välmående och lärande i undervisningen. Utifrån 

informanternas utsagor beskrivs en dålig lärar-elev-relation (som ingår i de 

organisationsrelaterade ramarna där relationer mellan lärare och elever är viktiga i det sociala 
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klimatet i skolan) som en begränsande ramfaktor som påverkar elevernas tillit till 

skolpersonalen. Eftersom det skapar i sin tur bekymmer då eleverna inte blir mottagliga till att 

få den hjälp som främjar deras lärande. I enlighet med detta kan skolpersonalen bemöta dessa 

elever och skapa goda relationer till dem, för att både nå och erbjuda dem den hjälp som gynnar 

deras hälsa och lärande. 

Rossen och Cowan (2014, ss. 9–10, 13) studie visar att det kan vara avgörande för elevers 

lärande om de inte får rätt stöd, då eleverna påverkas när de inte kan följa instruktioner, vara 

engagerade eller motiverade. Det påverkar även andra klasskamrater att bli engagerade i ett 

saboterande beteende. Detta kan kopplas till informanternas utsagor i denna studie att elevers 

dåliga självkänsla kan påverka undervisningen på ett negativt sätt, då eleverna påvisar 

beteendesvårigheter där klasskamraterna imiterar de negativa beteenden som gör att 

undervisningen blir ineffektivt. Klasslärarna i denna studie upplever att elevernas självkänsla 

(som ingår i ramar med anknytning till eleverna och deras kulturella bakgrund) anses vara en 

hindrande ramfaktor som hämmar elevers mående och lärande i undervisningen. Möjligheter 

som klasslärare kan behöva i dessa situationer är att få stöd och resurser som kan vara 

främjande, för att kunna bygga elevernas självkänsla och hantera elevers beteendesvårigheter 

som påverkar klassrumsklimatet. 

Thorntons (2018, s. 388) studie visar att lärare har brist på resurser då de fokuserar på elevernas 

svårigheter i undervisningen, vilket påverkar att undervisningstiden går åt att hantera dessa 

utmaningar. Detta förstärker informanternas utsagor gällande att de saknar både tid och resurser 

för att hantera och ge stöd till eleverna i undervisningen. Informanterna lyfter de stora 

elevgrupper de har och vilka behov som finns i klassrummet. Informanterna menar att de inte 

har resurser som täcker alla elevers behov, vilket leder till att klasslärare känner sig otillräckliga 

i undervisningen. Tid, resurser och stora elevgrupper beskrivs som flera begränsade 

ramfaktorer. Det innebär att klasslärare behöver resurser för att kunna hantera alla elevers 

svårigheter och fokusera på elevers lärande i undervisningen. 

Farshchi Tabrizi och Sheikholeslamis (2020, ss. 639–640) studie visar vikten av lärmiljön för 

eleverna eftersom det kan ha en dålig effekt på deras mentala hälsa. Forskarna redogör för att 

lärmiljön i klassrummet kan det påverka elevernas lärande och mentala hälsa, eftersom det 

skapa ångest och stress hos eleverna. Det stämmer överens med denna studie där informanterna 

arbetar med värdegrundsfrågor och kamratrelationer i sociala sammanhang. De arbetar på så 

vis för att erbjuda en hälsofrämjande och förebyggande sociallärmiljö för eleverna, vilket anses 

vara en framgångsrik ramfaktor för elevers känslor och mående. Genom att låta elever i yngre 

åldrar få tala om sina känslor och sitt mående skapar klasslärarna en god grund för en god 

elevhälsa i undervisningen redan i tidig ålder. 

Strategier och mål för elevhälsa  

Larsliden och Nilholms (2021, s. 3) studie visar att klasslärare initierar ett ärende genom att 

uttrycka en oro kring elevernas svårigheter till skolans ledning, för att vidare samverka med 

elevhälsoteamet. Genom att elevhälsoteamet erbjuder läraren stöd och strategier i 

undervisningen, kan läraren bemöta elevernas svårigheter. Detta kan kopplas till studiens 
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resultat som visar att det idag finns det tydliga riktlinjer på hur klasslärare kan ta hjälp av 

specialpedagoger i undervisningen. Dessa riktlinjer ses som en gynnande ramfaktor till varför 

samverkan mellan klasslärare och specialpedagoger har utvecklats. Denna studie visar 

tillskillnad från tidigare forskningen vikten av att klasslärarna är öppna med att ta emot 

specialpedagogens tips och råd för en fungerande samverkan, även att de har förståelse för 

varandras kunskaper och kompetenser. Informanterna talar även om att skolledningen har en 

avsatt tid för att samverkan med specialpedagogerna ska fungera. Genom att kunna diskutera, 

reflektera och planera kan de tillsammans arbeta med elevhälsan i undervisningen. Detta 

stärker studien resultat som visar att den avsatta tiden är en gynnande ramfaktor för att 

klasslärare och specialpedagoger har samsyn och arbetar mot samma mål. Klasslärare talar om 

att den tiden som de har med specialpedagogerna är värdefull, då de kan ta del av kunskapen 

och erfarenheten som professionen besitter. Klasslärare upplever att specialpedagogerna ger 

rätt stöd och underlättar anpassningen av undervisningen, för att bemöta elevers behov på rätt 

sätt. Därför anser klasslärarna att den avsatta tiden är främjande för elevers lärande och 

välmående. Larsliden och Nilholms (2021, ss. 2–3) studie visar även att skolor saknar 

gemensamma mål och strategier som påverkar samverkan mellan olika professioner i 

elevhälsoteamet, vilket har lett till att det har varit svårt att identifiera elevers svårigheter och 

problem. Till skillnad från tidigare forskningen visar denna studies resultat att klasslärare idag 

vet hur de ska gå till väga för att identifiera ett problem eller svårighet hos elever. Rutinerna 

som fungerar i skolan beskrivs som en gynnande ramfaktor för klasslärares tillvägagångsätt 

när de upptäcker svårigheter hos eleverna. Denna utveckling visar att tydliga strategier är 

gynnande för att skolor kan arbeta mot ett gemensamt mål för att möta elevers behov. 

 

I bakgrundskapitlet fastställer Lgr22 (Skolverket, 2022, ss. 18–19) att det är rektorns ansvar 

hur undervisningen och elevhälsoarbetet ska utformas, för att eleverna kan få det stöd som de 

är i behov av. Larsliden och Nilholm (2021, s. 10) beskriver att skolledningen har ansvar om 

elevhälsans uppdrag i skolorna. Larsliden och Nilholms (2021, s. 10) studie visar att klasslärare 

efterfrågar handledning om hur de ska bemöta elevers behov, därför att klasslärare har få 

strategier och saknar kompetens i hur de ska hantera och bemöta svårigheter i klassrummet 

(Backlund, 2007, s. 40). Detta stärker informanternas utsagor i denna studie då de beskriver att 

det saknas riktlinjer i hur klasslärare ska anpassa undervisningen, för att bemöta alla elevers 

behov och ge rätt stöd. Klasslärare skulle behöva en professionell handledning för att de ska 

kunna anpassa och bemöta elevers behov på bästa sätt, för att undervisningen ska vara 

gynnande för eleverna. Eftersom informanterna poängterade att de känner sig ensamma och 

behöver snabbt komma på lösningar, för att undervisningen ska vara hälsofrämjande och 

förebyggande. Klasslärare beskriver dessa saknade riktlinjer och strategier som påverkande 

ramfaktorer som hämmar elevers lärande och välmående i undervisningen. Eftersom det inte 

har skett en utveckling är det viktigt att klasslärare får tydligare riktlinjer av skolledningen i 

form av handledning när de är ensamma i klassrummet, för att de ska kunna möta elevers behov 

på rätt sätt. 

 

Backlund (2007, s. 172) redogör för att klasslärarens roll är liten i elevhälsoarbetet, utan 

elevhälsoteamet har det stora ansvaret i uppdraget om elevhälsan. Detta kan kopplas till 

studiens resultat som visar att det fortfarande saknas riktlinjer på vad klasslärare har för ansvar 
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och uppdrag i elevhälsoarbetet, vilket påverkar elevers lärande i undervisningen. De saknade 

riktlinjerna beskrivs som ramfaktorer som hindrar klasslärare att erbjuda eleverna rätt stöd för 

deras behov. Därför behöver skolledningen förtydliga klasslärares roll och uppdrag i 

elevhälsoarbetet för att de ska kunna möta elevers behov på ett bättre sätt.  

Samverkan mellan klasslärare och elevhälsoteam 

I Skollagen (SFS 2010:800, 2 kap. 25 §) föreslås att elevhälsoteamet och övrig skolpersonal 

har ett ansvar om att samverka, för att bemöta och stödja elevers svårigheter som hämmar deras 

lärande och utveckling. Lane m.fl. (2003, ss. 149–150) förklarar att de flesta av lärarna inte får 

den stöttning de behöver från elevhälsoteamet. Även i denna studie talar informanterna om att 

elevernas skolresultat påverkas när klassläraren inte besitter kunskapen och saknar resurser för 

att hjälpa elevernas hälsa och svårigheter. Informanterna betonar att det krävs en god 

samverkan mellan klassläraren och elevhälsoteamet för ett framgångsrikt arbete. Enligt Höög 

(2014, s. 23) är de verksamma lärarna engagerade och har viljan att bilda en god elevhälsa i 

undervisningen, men att de inte besitter kunskapen och verktygen för att kunna ge rätt stöd. 

Tidigare forskning visar att elevhälsoteamet har ett ansvar att hitta lösningar för elevers 

svårigheter genom en samverkan med klasslärare. Elevhälsoteamets professioner besitter 

kunskap och kompetens som har en god effekt på elevernas utveckling (Bennett m.fl., 2012, 

ss. 187–188). Tillskillnad från tidigare forskning visar denna studies resultat att det finns 

tydliga strategier för klasslärare och specialpedagoger, som har idag en god samverkan genom 

handledning. Däremot saknas kuratorns närvaro för att hen är en viktig del i elevers välmående 

och lärande. Kuratorns tillgänglighet beskrivs som en begränsande ramfaktor då hen inte har 

en god relation till eleverna, vilket försvårar arbetet i att nå eleverna för att sedan ge rätt stöd 

som kan främja deras hälsa och lärande. Kuratorn skulle behöva vara mer närvarande i 

undervisningen för att eleverna ska må bra och utvecklas i sitt lärande. 

 

Truscotts m.fl. (2005, ss. 130–131) studie visar att flera skolor saknar elevhälsoteam som har 

en gemensam syn kring målen i hur elevhälsan ska vara hälsofrämjande och förebyggande i 

skolorna. Höög (2014, ss. 16–17) belyser att det kan vara utmanande för elevhälsoteamet att 

enas om ett gemensamt mål, då personalen är begränsande i kunskapen om arbetets mål. Detta 

förstärker denna studie som visar att klasslärare saknar strategier kring tydlighet angående 

professionernas kompetens i elevhälsoteamet, vilket leder till att samverkan brister i 

effektivitet. Professionernas otydlighet beskrivs som en ramfaktor, då klasslärare inte vet vem 

de ska vända sig till när det handlar om elevers olika svårigheter, för att få rätt stöd och hjälp i 

undervisningen. Utifrån informanternas utsagor beskrivs samverkan som ett misslyckande när 

klasslärare och elevhälsoteamet inte kan ha samma uppfattning och mål om elevers svårigheter 

och problem som behöver lösas. Truscotts (2005) studie visar även att samverkan mellan 

elevhälsoteamet och lärare saknas, då tiden är otillräcklig vilket leder till att skolan inte kan 

arbeta hälsofrämjande och förebyggande (Truscott, 2005, ss. 130–131). Denna studie visar 

även att tiden beskrivs som en begränsande ramfaktor då samverkan mellan elevhälsoteamet 

och klasslärare inte är välfungerande. Informanterna i denna studie talar om att det kan finnas 

tillfällen då elevernas utredningar tar tid, vilket resulterar i att eleverna inte får rätt hjälp och 

stöttning i sitt lärande och utveckling i undervisningen. Informanterna menar att en del elever 
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behöver vänta flera år innan de kan få den hjälp de behöver. I informanternas utsagor 

framkommer en känsla av frustration för att elevhälsoteamet inte möter elevers svårigheter i 

tid. 

 

Gregorys (2010, s. 614) studie visar att klasslärare har ett önskemål om att samverka 

tillsammans med elevhälsoteamet, för att kunna identifiera problem och sedan stötta eleverna 

utifrån deras behov. Detta förstärker studiens resultat som visar att klasslärares önskemål om 

att elevhälsoteamet regelbundet ska närvara i undervisningen, för att identifiera svårigheter och 

prioritera de elever som i vanliga fall inte får stödet de behöver, inte hörsammas. I enlighet med 

detta anses tiden och elevernas svårigheter som en hindrade ramfaktor som påverkar 

klasslärares uppfattningar om att samverkan mellan elevhälsoteamet och klasslärare behöver 

förbättras och utvecklas. Genom ett gott samarbete mellan alla inblandade professioner kan 

samverkan utvecklas och upplevas som väl fungerande. Skolledning, klasslärare och 

elevhälsoteam har ett gemensamt ansvar för att denna utveckling ska möjligtvis kunna ske. 

Metoddiskussion 

Författarna har använt sig av kvalitativ datainsamling för att studera klassläraresuppfattningar 

om elevhälsan i undervisningen. I denna studie genomfördes semistrukturerade intervjuer, 

därför att metoden ansågs vara relevant för just denna studie då författarna undersöker om 

klasslärares uppfattningar om elevhälsa i undervisningen. En del av intervjuerna genomfördes 

på informanternas arbetsplats och andra via Zoom. Zoom möten anses vara en styrka som 

författarna kopplar till Eriksson- Zetterquist et al. (2022) som menar att användningen av Zoom 

är lätt tillgängligt. Däremot kan nackdelen med digitala intervjuer påverka informanternas svar 

till skillnad från när de befinner sig på arbetsplatsen då svaren på frågorna blir mer formella 

(Eriksson- Zetterquist et al., 2022, ss. 71–72). Fördelarna har med försiktighet övervägts för 

hur intervjuerna ska utföras utifrån informanternas önskemål. Alla intervjuer spelades in av 

författarna för transkribering. Nackdelen med inspelningarna som transkriberades var att det 

kunde ta en del tid, däremot besparade författarna tid genom att utföra Zoom-möten, då 

transkriberingarna kunde skrivas omedelbart efter intervjuerna. 

Vidare forskning 

Utifrån denna studie anser författarna att det skulle vara intressant att studera rektorernas 

perspektiv kring elevhälsa i undervisningen, eftersom rektorn har en stor roll i hur 

elevhälsoarbetet i skolan ska utformas. Dessutom vore det relevant att ta reda på vilka 

ramfaktorer som påverkar rektorer att utforma elevhälsans uppdrag i relation till elevers 

välmående och lärande. Därför skulle det även vara intressant att ge exempel på en studie som 

visar hur skolorna arbetar mer hälsofrämjande med elevers lärande i undervisningen. 

 

Utifrån författarnas kommande yrkesroll som klasslärare finns det stora utmaningar i 

elevhälsoarbetet i grundskolan. Denna studie framhäver även möjligheter som finns och är 

något författarna kommer ta med sig i framtida undervisning. Det studien även belyser är att 

arbeta proaktivt för att prioritera elevers samlade hälsa för att de ska kunna utvecklas i sitt 

lärande. Författarna kommer att vara medvetna om hur elevhälsoarbetet ska kunna förbättras 
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och utvecklas, för att kunna erbjuda alla elever en hälsofrämjande och förebyggande 

undervisning som främjar elevers lärande. 
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Slutsatser 

Författarna i denna studie har undersökt klasslärares uppfattningar om vilka möjligheter och 

utmaningar som påverkar elevhälsan i undervisningen i relation till elevers lärande, vilka 

strategier och mål som skolorna arbetar för att möta elevers behov samt hur klasslärares 

samverkan med elevhälsoteamet fungerar i relation till elevers välmående och lärande. I detta 

kapitel kommer slutsatser att presenteras utifrån studiens resultat, analys, teori och diskussion. 

 

En första slutsats är att studien visar att det finns ramfaktorer som möjliggör och utmanar 

klasslärarens elevhälsoarbete i relation till elevers lärande i undervisningen. Ramfaktorerna 

som påverkar elevhälsan är: elevens hemförhållande, lärar-elev-relation, elevers självkänsla, 

lärmiljön och samarbetet med vårdnadshavare. Detta är faktorer som framkommer även i 

tidigare forskning. Det finns flera faktorer som klasslärare kan påverka genom att exempelvis 

utveckla sin relation till eleverna. Vidare identifieras flera ramfaktorer (tid, resurser och stora 

elevgrupper) som påverkar elevhälsoarbetet negativt. Studien visar att elevgrupperna idag är 

stora vilket gör att elevers behov ökas och att det råder brist på tid och resurser. Detta leder till 

att många klasslärare inte hinner möta alla elever som behöver stöd, vilket påverkar elevers 

lärande och gör att klasslärare känner sig otillräckliga. Skolledningen kan påverka dessa 

utmaningar genom att se över elevgruppsstorleken och resurser till elevhälsa samt erbjuda 

tvålärarsystem, för att klasslärare ska kunna erbjuda en hälsofrämjande och 

kunskapsutvecklande undervisning för eleverna. 

 

En andra slutsats handlar om strategier och mål i hur skolan arbetar för att bemöta elevers 

behov. Denna studie visar flera ramfaktorer där skolorna kan utvecklas och inom vilka 

områden. Det saknas strategier och mål för att elevhälsoarbetet ska bli framgångsrikt som 

möjligt. Studien visar att informanterna lyfter fram att det finns tydliga riktlinjer för ett gott 

samarbete mellan klasslärare och specialpedagogerna. Genom att de arbetar tillsammans för att 

bemöta elevers behov och stötta elevers lärande och utveckling. Denna studie framhäver även 

vikten av att klasslärarna är öppna och mottagliga för specialpedagogernas tips och råd, då de 

besitter särskild kunskap och kompetens för att eleverna ska få rätt hjälp. Skolledningen har en 

stor påverkan i denna utveckling, då de möjliggör att samverkan mellan klasslärare och 

specialpedagogerna är välfungerande för att främja elevers lärande. 

 

En tredje slutsats visar att klasslärare efterfrågar strategier i hur klasslärare ska hantera elevers 

svårigheter när de är ensamma i klassrummet. Detta stämmer överens med lärarnas 

uppfattningar i tidigare forskningsstudier. Det finns en möjlighet till utveckling för att skapa 

tydligare strategier för hur klasslärare ska bemöta elevers behov i undervisningen. Det är 

skolledningen som kan påverka och genomföra detta genom att förtydliga dessa strategier för 

skolpersonalen. Vidare bidrar denna studie med att visa att de flesta skolor har en avsatt tid för 

klasslärare och några professioner som sitter i elevhälsoteamet, för att tillsammans skapa ett 

gemensamt synsätt och mål när det gäller att bemöta elevers svårigheter och för att avlägsna 

hinder som kan påverka elevers lärande i undervisningen. 
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En fjärde slutsats visar flera ramfaktorer som påverkar samverkan mellan klasslärare och 

elevhälsoteamet, vilket kan vara hämmande för elevers lärande. Detta visas även i tidigare 

forskning. Denna studie visar olika ramfaktorer: brist på tydlighet inom elevhälsoteamets 

professioner kompetens, kuratorns tillgänglighet i undervisningen samt den långa väntetiden 

som påverkas elevers pågående utredningar av diagnoser, för att de i tid ska få rätt hjälp för att 

kunna nå kunskapsmålen. Detta är något som även framkommit i tidigare studier. Studien visar 

att klasslärare, elevhälsoteam och skolledning kan försöka påverka detta genom en bättre 

samverkan mellan klasslärare och elevhälsoteamets professioner. Studien visar även att ökade 

resurser till elevutredningar bidrar till en bättre samverkan som främjar elevers lärande. 
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Till lärare på__________ 

Bilaga 1. Information om en studie av klasslärarnas (F-3) uppfattningar om 

elevhälsa 

 

Vi är lärarstudenter som går sista terminen på lärarprogrammet och har påbörjat ett 

examensarbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 

universitet. 

 

Studien handlar om klasslärares uppfattningar om elevhälsa. Vi kommer sammanlagt att 

intervjua 6–8 verksamma klasslärare. 

 

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att träffa dig under vecka: 46–47. Vi kommer att 

samla in data genom att intervjua dig. Intervjuerna beräknas att ta mellan 30–40 minuter. Vi 

kommer att anteckna under intervjun och spela in under tiden om du godkänner det. 

 

Materialet kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, 

samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien (publikationer och på seminarier) 

kommer alla personuppgifter att vara borttagna. Materialet kommer inte att användas för annat 

än forskning och presentationer av studiens resultat. 

 

Är du positiva till att delta i denna studie? Om du går med på att delta i studien skriver du under 

blanketten och lämnar den till oss när vi ses. Om du har ytterligare frågor angående studien går 

det bra att kontakta oss eller vår handledare (se nedan för kontaktuppgifter). 

 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår. 

 

Studiens handledare: Maria Håkansson Ramberg. 
 

Uppsala 14 november 2022 

 

Jean Mingungu 

 

Dalya Reheme 
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Till lärare på__________ 

Bilaga 2. Medgivande till deltagande i en studie 

 

Studien, som kommer att handla om klasslärares (F-3) uppfattningar om elevhälsa, kommer att 

utföras inom ramen för ett examensarbete. Studien utförs av Jean Mingungu och Dalya Reheme 

som går sista terminen på lärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

 

Jag ger härmed mitt medgivande till att medverka i ovan nämnda studie. 

 

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att jag kommer att 

intervjuas och spelas in. Jag är medveten om att det jag säger kommer att analyseras och citeras 

i studien. Jag vet vad studien innebär och jag har uppfattat detta och vill delta i studien. 

 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är frivillig 

och när som helst kan avbrytas av mig. Jag vet att jag kan begära att forskning inte utförs på 

insamlade data som jag deltar i, även efter att datainsamlingen har genomförts. 

 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt 

att deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning och 

forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål. 

 

Namn: ……………………………………………. Födelsedatum: …………………… 

 

Adress: ……………………………………………………………………………. 

 

Telefon: …………………………………………………………………………… 

 

 

....................................................................... 

Ort och datum    

 

 

.......................................................................  

Underskrift  
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Bilaga 3. Intervjufrågor 

Grundfrågor 

• Namn? 

• Vilken utbildning / behörigheter har du?  

• Hur länge har du arbetat som (F-3) lärare? 

• Vad betyder begreppet “Elevhälsa” för dig?  

• Vad är din roll och uppdrag/ uppgift inom elevhälsan? 

Elevhälsa i undervisningen 

• Hur upplever du att elevers välmående och hälsa på skolan har förändrats över tid? Vad 

är dina tankar kring detta? 

• Hur påverkar elevhälsan elevers välmående och hälsa i undervisningen och lärandet?  

Positivt / negativt, motivera. 

• Möter du utmaningar relaterat till elevers välmående och hälsa i din undervisning Om 

ja, vilka utmaningar möter du i undervisningen gällande elevhälsan? ge flera förslag 

och motivera. 

• Finner du möjligheter relaterat till elevers välmående och hälsa i din undervisning Om 

ja, vilka möjligheter finner du i undervisningen gällande elevhälsan? ge flera förslag 

och motivera. 

Strategier och utformning av elevhälsoarbete 

• Upplever du att skolan har gemensamma mål och strategier i hur arbetet kring elevers 

hälsa och välmående ska utföras? om ja, hur? om nej, motivera. 

• Finns det tydliga riktlinjer hur man kan arbeta kring undervisningens anpassning för 

exempel elever i behov av stöd/ elever som mår dåligt/ elever som har 

beteendesvårigheter? 

• Upplever du att utformningen av arbetet kring elever som är i behov av stöd / dålig 

hälsa är tydliga i förhållande till undervisningen? 

• Känner du till vilket stöd du som lärare kan få när det gäller elever som är i behov av 

stöd/ elever som mår dåligt/ eller elever som har beteendesvårigheter? 

• Känner du att du har tillräcklig kunskap och kompetens för att hantera och stödja elever 

i behov av stöd /elever som mår dåligt i undervisningen/elever som har 

beteendesvårigheter? 

Samverkan mellan klasslärare och elevhälsoteam 

• Hur upplever du elevhälsoteamets lättillgänglighet? 

• Hur upplever du samarbetet med elevhälsan/elevhälsoteamet? 

• Vilket stöd får du som lärare av elevhälsoteamet när det gäller frågor som rör elevers 

välmående och hälsa i relation till elevers lärande? 

• Vilket stöd och hjälp önskar du att du skulle få av elevhälsoteamet gällande elever i 

behov av stöd/elever som mår dåligt/elever som har beteendesvårigheter? 
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• Kan samverkan mellan dig och elevhälsoteamet förbättras eller utvecklas på något sätt? 

• När åtgärder behöver vidtas, sker det på direkten? Hur ofta brukar det följas upp? Vem 

initierar samarbetet? 

• Om du arbetat på någon annan skola tidigare, har ni arbetat annorlunda då? 

• Skulle du vilja tillägga något? Går det bra att kontakta dig för kompletterande frågor 

vid behov? 

 

 

 

 


