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Sammanfattning  

Elevhälsan tar redan i dag stort ansvar för frågor som gäller psykisk ohälsa och har 

stor möjlighet att spela en central roll i det framtida arbetet med att minska psykisk 

ohälsa hos barn och unga. Upplevelsen, både hos de som arbetar inom elevhälsan och 

de som arbetar med utvecklingsfrågor, är att det är svårt att få en samlad bild av hur 

det dagliga arbetet för de olika professionerna ser ut. Ett sådant underlag behövs i 

arbetet med att fundera kring elevhälsans framtida roll när det gäller psykisk hälsa. 

Syftet med det arbete som presenteras i den här rapporten var därför att skapa ett 

underlag som ger en bild av hur vardagen i elevhälsan ser ut med fokus på hur mycket 

tid elevhälsans personal lägger ner på olika aktiviteter. 

Undersökningen genomfördes genom telefonintervjuer med 47 personer som arbetar 

inom elevhälsan där deras arbete dokumenterades under tre veckors tid. Resultaten av 

undersökningen visar att  

 Det åtgärdande arbetet tog upp nästan dubbelt så mycket tid som det 

främjande/förebyggande arbetet.  

 Den största delen av arbetstiden ägnades åt aktiviteter som handlar om 

enskilda elever. Det innebär att elevhälsans personal ägnar en stor del av sin 

tid till insatser som handlar om att stötta enskilda elever genom samtal, interna 

och externa möten och genom att delta i arbetet i klassrummet.  

 En stor majoritet av elevhälsans aktiviteter är planerade. Det gäller både det 

arbete som är främjande/förebyggande och det som är åtgärdande. Den 

vanligast förekommande aktiviteten i elevhälsan var en planerad åtgärdande 

insats. 

 Aktiviteter där elevhälsans personal rörde sig ute bland eleverna, till exempel i 

klassrummet, korridoren eller matsalen, förekom endast i liten utsträckning.  
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Inledning 

Psykisk ohälsa hos barn och unga är en av våra viktigaste utmaningar. Det stora 

antalet barn och unga som drabbas, och de allvarliga följder som psykisk ohälsa kan få 

för enskilda barn och samhället i stort, gör att staten tillsammans med kommuner och 

landsting måste hitta effektiva sätt att främja och förebygga psykisk ohälsa samt att 

erbjuda stöd till de barn och unga som drabbas.  

Elevhälsans roll när det gäller att arbeta förebyggande och främjande samt att erbjuda 

åtgärdande insatser vid behov är något som just nu diskuteras på statlig och lokal nivå. 

Elevhälsan tar redan i dag stort ansvar för frågor som gäller psykisk ohälsa men har 

potential för ett bredare uppdrag och kan spela en central roll i det framtida arbetet 

med att minska psykisk ohälsa hos barn och unga.  

Elevhälsans nuvarande uppdrag när det gäller psykisk hälsa och ohälsa handlar bland 

annat om att uppmärksamma tecken på att en elev inte mår bra, att arbeta främjande 

och förebyggande genom att stärka skyddsfaktorer och minska inflytandet av 

eventuella riskfaktorer och att arbeta med att erbjuda stöd till elever med olika typer 

av problem, symptom och diagnoser.1 Hur långt det stödjande uppdraget ska sträcka 

sig och i vilken utsträckning det ska omfatta även behandlande insatser råder delade 

meningar om. Det finns mycket som talar för att elevhälsans roll bör stärkas och 

utökas:  

 Det tydliga sambandet mellan lärande och hälsa, det vill säga att inte klara av 

skolan ökar risken för psykisk ohälsa samtidigt som psykisk ohälsa ofta har en 

negativ inverkan på skolresultaten, är en av de viktigaste anledningarna. 

 De flesta barn och unga går i skolan vilket innebär stora möjligheter att tidigt 

upptäcka tecken på att en elev inte mår bra och på ett enkelt sätt tillgängliggöra 

insatser där gör att barn själva kan ta kontakt för att få hjälp. 

 Elevhälsan är en befintlig organisation att bygga vidare på. De professioner 

som är viktiga i arbetet med psykisk hälsa, så som skolkurator, psykolog, 

sjuksköterska, läkare och specialpedagog, finns redan som en del i 

organisationen.  

 

Syfte och frågeställningar 

Upplevelsen, både hos de som arbetar inom elevhälsan och de som arbetar med 

utvecklingsfrågor, är att det är svårt att få en samlad bild av hur det dagliga arbetet för 

de olika professionerna ser ut. För att få en bättre bild av hur vardagen i elevhälsan 

                                                 
1 Vägledning för elevhälsan. Socialstyrelsen/Skolverket. 2014:116-152 
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kan se ut genomförde projektet Uppdrag Psykisk Hälsa2 därför under hösten 2016 en 

undersökning. Fem områden, Botkyrka, Motala, Helsingborg, Umeå och Vänersborg, 

som alla tidigare deltagit i olika utvecklingsarbeten tillsammans med Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL) tillfrågades om de vill delta i undersökningen. Totalt 

sett deltog 47 personer som arbetar inom elevhälsan i de fem områdena. Syftet med 

undersökningen var att skapa ett underlag som ger en bild av hur vardagen i 

elevhälsan i de deltagande områdena ser ut med fokus på   

 Vilka aktiviteter genomför elevhälsan och i vilken utsträckning? 

 Hur stor del av arbetet är främjande/förebyggande respektive åtgärdande? 

 Är de aktiviteter som genomförs planerade, uppkommer de spontant eller är de 

akuta insatser? 

Informationen om hur man arbetar samlades in genom intervjuer med personer som 

arbetar i elevhälsan. Personerna som deltog intervjuades dagligen under tre veckors tid 

där de fick berätta hur arbetet sett ut under dagen. Den information som kom fram 

under intervjuerna sammanställdes enligt ett formulär som kategoriserade vilken typ 

av aktivitet som genomförts, hur lång tid aktiviteten tog och om aktiviteten var 

planerad, spontan eller akut. Formulären användes sedan för att skapa statistik som 

kan ge oss en bild över hur elevhälsans arbete ser ut. En mer utförlig beskrivning av 

hur undersökningen genomfördes finns sist i rapporten under rubriken Metod och 

genomförande.  

För att komplettera den bild som statistiken kan erbjuda genomfördes djupintervjuer 

med fem av deltagarna i undersökningen. Djupintervjuerna fokuserade på ett par 

avgränsade områden, dels med fokus på hur man inom elevhälsan ser på det 

främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet, dels på vilka utmaningar och 

tendenser man upplever inom elevhälsan.  

  

Resultat  

De intervjuer som genomfördes med personal i elevhälsan kategoriserades enligt 23 

olika typer av aktiviteter och de resultat som presenteras här utgår från den 

indelningen. I bilaga 1 finns en lista över samtliga kategorier och vilka aktiviteter som 

ingår i respektive kategori. Kategorierna av aktiviteter används nedan för att beskriva  

 Hur mycket tid som användes till olika typer av aktiviteter inom hela 

elevhälsan? 

                                                 
2 Uppdrag Psykisk Hälsa är resultatet av en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL) för 2016. Socialdepartementet finansierar arbetet som har sin 

organisatoriska placering på Sveriges Kommuner och Landsting. 
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 Hur mycket av arbetstiden som består av främjande/förebyggande respektive 

åtgärdande aktiviteter?  

 Hur stor del av elevhälsans arbete som består av aktiviteter som är planerade, 

spontana och akuta? 

 Hur fördelningen av arbetstid ser ut för de vanligaste yrkeskategorierna inom 

elevhälsan och hur stor del av tiden som man arbetar med planerade, spontana 

och akuta aktiviteter? 

 

Fördelning av arbetstid mellan olika aktiviteter  

Direkt till elever 

Lite mindre än hälften av arbetstiden ägnades åt aktiviteter som riktar sig direkt till 

elever.  Till största delen var det aktiviteter som riktades till enskilda elever (44,1%) 

medan en liten del av tiden ägnades åt gruppaktiviteter (4,6 %). Aktiviteter som 

innebär kontakt med föräldrar förekommer men var en relativ begränsad del av 

elevhälsan arbete (5,6 %). 

Administration och övrigt 

Ungefär en femtedel (20,5 %) av arbetstiden gick till administration och cirka en 

fjärdedel (24,9 %) till övriga aktiviteter som till exempel elevhälsomöten (3,1 %), 

möten med samverkanspartners (2,9 %) och konsultationer och handledning (1,3 %) i 

allmänt syfte, det vill säga när det inte handlar om en enskild elev. En översikt över 

hur fördelningen såg ut bland de skolsköterskor, skolkuratorer, skolpsykologer och 

specialpedagoger som deltog i undersökningen finns i diagram 1. En fullständig tabell 

för hur fördelningen av arbetstid såg ut finns i bilaga 2.  
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Diagram 1. Fördelning av arbetstid  

 

Planerade, spontana eller akuta 

Elevhälsan består av många olika aktiviteter och för att bättre förstå hur en arbetsdag 

såg ut ställdes frågor om huruvida de aktiviteter som genomfördes var planerade, 

spontana eller akuta. Med planerade aktivitet menas de aktiviteter som är planerade i 

förväg, spontana aktiviteter är insatser som inte var planerade i förväg så som till 

exempel ett samtal med en elev i korridoren, matsalen eller i klassrummet eller ett 

samtal i lärarrummet som inte var planerade. Akuta aktiviteter var sådana som 

uppstod och som krävde omedelbara insatser, till exempel ett sjukdomsfall eller ett 

bråk mellan elever.  

Planerade aktiviteter är det vanligaste sättet att organisera arbetet på oavsett vilken typ 

av aktiviteter det handlar om. Aktiviteter som riktar sig till enskilda elever och elever i 

grupp är i stor utsträckning planerade. Det var vanligast att aktiviteter som riktar sig 

till föräldrar uppstår spontant.  Akuta insatser är mycket ovanligt och förekommer i 

liten omfattning till enskilda elever och aktiviteter som riktar sig till föräldrar. 

Fördelningen mellan planerade, spontana och akuta insatser per aktivitetsgrupp visas i 

diagram 2.   

Aktivitet med anledning av ett visst barn/ungdom

Gruppaktivtet med barn/unga

Aktivitet med föräldrar

Administration

Övriga aktiviteter
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Diagram 2. Andelen planerade, spontana och akuta aktiviteter 

 

Främjande, förebyggande och åtgärdande arbete  

Att särskilja det främjande och förebyggande arbetet inom elevhälsan är i praktiken 

svårt. Svårigheten består dels av att främjande och förebyggande aktiviteter ofta 

genomförs i kombination med varandra och dels i att definitionen av vad som är en 

främjande respektive förebyggande aktivitet ofta skiljer sig åt beroende på vem man 

frågar, till exempel kan en aktivitet som innebär att man arbetar med mobbing 

definieras olika beroende på vem som beskriver aktiviteten. Därför har vi i den här 

undersökningen valt att lägga samman främjande och förebyggande aktiviteter.  

Elevhälsan har ett uppdrag att arbeta med att främja hälsa och förebygga ohälsa hos 

elever men även att arbeta med åtgärder när problem har uppstått3. Upplevelsen är ofta 

att det främjande och förebyggande arbetet får stå tillbaka för det åtgärdande arbetet4. 

Den upplevelsen bekräftas delvis av undersökningen, där aktiviteterna med ett 

åtgärdande syfte stod för en större andel av arbetstiden än de främjande/förebyggande 

aktiviteterna. Fördelningen i arbetstid mellan de främjande/förebyggande aktiviteterna 

visas i diagram 3. För en fullständig tabell över vilka aktiviteter som definierats som 

främjande/förebyggande respektive åtgärdande se bilaga 3.  

 

                                                 
3 Vägledning för elevhälsan. Socialstyrelsen/Skolverket. 2014:100 
4 Elevhälsa – elevers behov och skolan insatser. Kvalitetsgranskning Rapport 2015: 05. 

Skolinspektionen  
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Diagram 3. Fördelningen mellan främjande/förebyggande, åtgärdande och annan typ av aktivitet 

De flesta aktiviteterna oavsett typ var planerade. Av de främjande/förebyggande 

aktiviteterna var 91,1 procent planerade och 8,7 procent spontana. Av de åtgärdande 

aktiviteterna var 78,6 procent planerade, 18 procent spontana och 3,4 procent akuta. 

Kategorin ”övrigt” innefattar administration och kategorin ”annat”.  

 

 

Diagram 4. Andelen främjande/förebyggande och åtgärdande aktiviteter som var planerade, spontana och akuta 

 

 

 

 

Främjande/förebyggande aktiviteter till enskilda eller grupper av barn/unga 

Främjande/förebyggande aktiviteter var en relativt liten del av det totala arbetet i 

denna studie. Skolsköterskorna var den yrkeskategori med mest 

Främjande/förebyggande Åtgärdande Övrigt
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främjande/förebyggande arbete (ungefär 25 procent), varav en stor del av den tiden 

används till att genomföra hälsoundersökningar. Bland skolkuratorer (1,1 %), 

skolpsykologer (0,5 %) och specialpedagoger (0,5 %) var främjande/förebyggande 

aktiviteter som riktade sig till enskilda elever ovanliga.  Även 

främjande/förebyggande aktiviteter som riktade sig till en grupp av barn eller unga var 

ovanliga. Skolsköterskor (0,1 %) och skolkuratorer (0,5 %) ägnade i princip ingen tid 

alls åt gruppaktiviteter medan det var något vanligare bland skolpsykologer (7,0 %) 

och specialpedagoger (5,2 %).  

 

Främjande/förebyggande aktiviteter föräldrar 

I undersökningen var mötet med föräldrar i främjande/förebyggande syfte ovanligt för 

samtliga yrkeskategorier. Det gäller både aktiviteter som riktas mot föräldrar till 

enskilda eller till föräldrar i grupp. 

 

Tabell 1. Främjande/förebyggande arbete som riktar sig till barn eller föräldrar fördelat på yrkeskategori 

Främjande/förebyggande 

som riktar sig till 

Skolsköterska Skolkurator Skolpsykolog Specialpedagog 

Enskilt barn/ungdom 25,2 % 1,1 % 0,5 % 0,5 % 

Grupp av barn/ungdomar 0,1 % 0,5 % 7,0 % 5,2 % 

Enskild förälder 0,3 % 0,2 % - 0,2 % 

Grupp av föräldrar 0,1 % - 0,2 % - 

 

Åtgärdande aktiviteter till enskilda eller grupp av barn/unga 

Åtgärdande insatser till enskilda elever var i undersökningen något som samtliga 

yrkeskategorier lade ner mycket av sin tid på. Skolkuratorerna i undersökningen var de 

som lade mest av sin tid på det åtgärdande arbetet, runt en femtedel av sin tid. 

Skolsköterskor lade ner 12 procent, skolpsykologer 9 procent och specialpedagoger la ner 

14 procent av sin tid på åtgärdande insatser till enskilda elever.  

Åtgärdande arbete som riktar sig till elever i grupp var inte lika vanligt. Skolkuratorerna 

var även de som oftast arbetade åtgärdande med grupper, ca 5 procent av sin arbetstid. 

Bland skolsköterskorna och specialpedagogerna var åtgärdande gruppaktiviteter ovanliga 

(1,1 % respektive 1,7 %) och bland skolpsykologerna nästan obefintligt (0,1 %).  

  

Åtgärdande aktiviteter till föräldrar 

Åtgärdande arbete som riktade sig till enskilda föräldrar förekom i begränsad 

omfattning bland samtliga yrkeskategorier. Det var något vanligare bland 
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skolkuratorer och skolpsykologer, som lade 6,2 respektive 7,3 procent av sin medan 

skolsköterskorna och specialpedagogerna lade runt 4 procent av sin tid. Åtgärdande 

arbete som riktade sig mot föräldrar i grupp förekom inte alls bland skolsköterskor, 

skolpsykologer och specialpedagoger och någon enstaka gång bland skolkuratorerna.  

 

Tabell 2. Åtgärdande arbete som riktar sig till barn eller föräldrar fördelat på yrkeskategori 

Åtgärdande aktiviteter som 

riktar sig till 

Skolsköterska Skolkurator Skolpsykolog Specialpedagog 

Enskilt barn/ungdom 11,7 % 21,4 % 9,1 % 14,2 % 

Grupp av barn/ungdomar 1,1 % 4,7 % 0,1 % 1,7 % 

Enskild förälder 3,8 % 6,2 % 7,3 % 3,9 % 

Grupp av föräldrar - 0,3 % - - 

 

Nedan följer en beskrivning av hur olika yrkeskategoriers arbete ser ut i denna 

undersökning.  

Skolsköterskornas arbete  

I undersökningen deltog 15 skolsköterskor. Ungefär hälften (51,0 %) av arbetstiden 

för skolsköterskor ägnas åt aktiviteter som handlar om enskilda elever. 

 

 

Diagram 5. Fördelning av arbetstid för skolsköterskor 

 

Aktivitet med anledning av ett visst barn/ungdom

Gruppaktivtet med barn/unga

Aktivitet med föräldrar

Administration

Annat



 

 

12 

 

Arbetet som riktade sig till enskilda elever handlade om främjande/förebyggande 

aktiviteter (25,0 %), åtgärdande aktiviteter (11,7 %), möte inom elevhälsan och/eller 

med rektor (7,7 %), lärarkonsultationer (3,8 %) och externt samarbete (1,9 %). Det 

främjande/förebyggande arbetet handlade i stor utsträckning om att genomföra 

hälsoundersökningar.  

Arbete som innebär att man träffar föräldrar, enskilt eller i grupp, är ovanligt. Det är 

något vanligare att man träffar föräldrar till en enskild elev som behöver stöd (3,8 %). 

Aktiviteter i främjande/förebyggande syfte där man träffar enskilda föräldrar (0,3 %) 

eller grupper av föräldrar (0,1 %) förekommer sällan.    

Skolsköterskorna i undersökningen ägnade 17 procent av sin tid till administration. 

Administrativa arbetsuppgifter handlar oftast om dokumentation och att skriva 

remisser.   

Övriga aktiviteter som skolsköterskorna genomförde är bland annat samverkan i 

allmänt syfte, inte kring en enskild elev, inom elevhälsoteamet (2,4 %) och med 

aktörer utanför skolan (3,1 %). I undersökningen var det ovanligt att skolsköterskorna 

i allmänt (0,4 %) eller i åtgärdande (0,2 %) syfte deltog i arbetet i klassrummet. 

Skolsköterskorna ägnade även en del av sin tid åt ett antal aktiviteter som förekommer 

sällan men som tillsammans tog upp 7 procent av skolsköterskornas tid. Exempel på 

sådana aktiviteter är tid för resor, klasskonferenser och medarbetarsamtal och när 

elever, föräldrar eller kollegor inte dyker upp vid en inplanerad aktivitet. I diagram 6 

visas en översikt över tiden som skolsköterskorna ägnar åt övriga insatser.   

 

 

Diagram 6. Fördelning av arbetstid i kategorin ”annan” för skolsköterskor 
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Skolsköterskans arbete är i stor utsträckning planerat i förväg, cirka 80 procent av 

tiden består av planerade aktiviteter medan 19 procent är spontana och 1 procent 

består av akuta aktiviteter. Det åtgärdande arbetet som riktar sig till enskilda elever 

och föräldrar är det arbete som oftast sker spontant. Nästan hälften av den tid som 

lades på åtgärdande arbete med enskilda föräldrar var spontan och 43 procent av det 

åtgärdande arbetet som riktade sig till enskilda elever uppkom spontant.  

Bland de 15 skolsköterskor som deltog i undersökningen fanns en variation mellan hur 

man fördelade sin arbetstid mellan olika typer av aktiviteter. Den tydligaste skillnaden 

var hur mycket tid som ägnades åt administration, där den skolsköterska som ägnade 

minst tid gav 6,7 % till administration medan den som ägnade mest gav 43,1 % av sin 

tid till administration. För en lista över hur variationen i hur skolsköterskorna 

fördelade sin tid, se bilaga 5.    

 

Skolkuratorernas arbete  

I undersökningen deltog 10 skolkuratorer. Knappt hälften (46,6 %) av arbetstiden för 

skolkuratorerna ägnades åt aktiviteter som handlar om enskilda elever, se diagram 7. 

Fullständig lista över fördelning av arbetstid finns i bilaga 6.  

 

 

Diagram 7. Fördelning av arbetstid för skolkuratorer 

Det arbete som handlar om enskilda elever var bland skolkuratorerna främst 

åtgärdande (21,4 %) medan främjande/förebyggande var ovanligt (1,1 %). Arbetet 

som handlar om enskilda elever innebar för skolkuratorerna även möte inom 

elevhälsan och/eller med rektor (11,2 %), lärarkonsultationer (7,8 %) och externt 

Aktivitet med anledning av ett visst barn/ungdom

Gruppaktivtet med barn/unga

Aktivitet med föräldrar

Administration

Annat
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samarbete (3,8 %). Skolkuratorerna i undersökningen ägnade även en mindre del av 

sin tid åt att genomföra utredningar (1,3 %)  

Arbete som innebär att man träffar föräldrar, enskilt eller i grupp, var ovanligt bland 

skolkuratorerna. Aktiviteter i främjande/förebyggande syfte förekom endast i liten 

utsträckning och ingen aktivitet med grupper av föräldrar (0 %) genomfördes under 

perioden för undersökningen. Det är något vanligare att skolkuratorerna i åtgärdande 

syfte träffar föräldrar enskilt (6,2 %) medan åtgärdande gruppaktiviteter sällan 

förekom (0,3 %).    

Skolkuratorerna i undersökningen ägnade 17,1 procent av sin tid till administration.  

I övriga aktiviteter ingår samverkan i mer allmänt syfte, det vill säga när det inte 

handlade om en enskild elev, inom elevhälsoteamet (2,8 %) och med aktörer utanför 

skolan (3,7 %). I undersökningen var det ovanligt att skolkuratorerna i allmänt (0,4 %) 

eller i åtgärdande (0,1 %) syfte deltog i arbetet i klassrummet. Skolkuratorerna utförde 

i begränsad omfattning konsultation i allmänt syfte till lärare och andra resurspersoner 

(1,2 %). I diagram 8 visas en översikt över tiden som skolkuratorerna ägnade åt övriga 

insatser.   

 

Skolpsykologernas arbete  

Skolpsykologerna i undersökningen använde runt en tredjedel (34,1 %) av arbetstiden 

åt aktiviteter som handlar om enskilda elever. Gruppaktiviteter med elever var relativt 

vanliga (7,0 %) och även aktiviteter som riktade sig till föräldrar (7,5 %). 

Skolpsykologerna ägnade i genomsnitt 18,5 procent av sin arbetstid till administration 

och knappt en tredjedel (33,4 %) åt övriga aktiviteter så som möten, samverkan och 

konsultation. Fullständig lista över fördelning av arbetstid finns i bilaga 8.  

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9%

EHT, allmänt

Lärarkonsultation, allmänt

Klassrumsdeltagande, allmänt

Klassrumsdeltagande, åtgärdande

Externt samarbete utanför skolan, allmänt

Uppsökande/korridormingel

Kompetensutveckling

Akuta insatser

Tagit del av information

Övrigt

Diagram 8. Fördelning av arbetstid i kategorin ”annan” för skolkuratorer 
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Diagram 9. Fördelning av arbetstid för skolpsykologer 

 

När det gällde det övriga arbetet som inte handlade om enskilda elever eller 

administrativt arbete var kompetensutveckling (8,1 %), deltagande på elevhälsomöten 

(4,3 %) och samverkan med aktörer utanför skolan (3,2 %) relativt vanliga aktiviteter 

bland skolpsykologerna. Skolpsykologerna deltog aldrig i arbetet i klassrummet i 

främjande/förebyggande syfte och endast vid något enstaka tillfälle i åtgärdande syfte 

(0,3 %). Skolpsykologerna ägnade även en stor del av sin tid (12,5 %) till övriga 

uppgifter, vilket handlar om sådana aktiviteter som förekommer sällan.  

 

Aktivitet med anledning av ett visst barn/ungdom

Gruppaktivtet med barn/unga

Aktivitet med föräldrar

Administration

Annat
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Diagram 10. Fördelning av arbetstid i kategorin ”annan” för skolpsykologer 

 

 

Bland de skolpsykologer som deltog i undersökningen fanns en viss spridning mellan 

hur de fördelade sin arbetstid. Den största skillnaden fanns i hur mycket tid som 

skolpsykologerna ägnade åt aktiviteter som riktade sig till enskilda elever, där den 

som ägnade mest lade 43,4 procent och den som ägnade minst lade 14,0 procent av sin 

tid. För en lista över hur variationen i hur skolpsykologer fördelade sin tid, se bilaga 9.    

Specialpedagogernas arbete   

Specialpedagogerna i undersökningen använde lite mer än en tredjedel (38,1 %) av sin 

arbetstid till aktiviteter som riktade sig direkt till enskilda elever och en mindre del av 

sin tid till gruppaktiviteter med elever (6,9 %) och möte med föräldrar (4,1 %). 

Knappt en femtedel (19,4 %) av tiden ägnade de åt administration och en tredjedel 

(31,6 %) till övriga aktiviteter. Fullständig lista över fördelning av arbetstid finns i 

bilaga 10. 

 

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%

EHT, allmänt

Lärarkonsultation, allmänt

Klassrumsdeltagande, allmänt

Klassrumsdeltagande, åtgärdande

Externt samarbete utanför skolan

Uppsökande/korridormingel

Kompetensutveckling

Akuta insatser

Tagit del av information

Övrigt
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Diagram 11. Fördelning av arbetstid för specialpedagoger 

 

Det var vanligare att specialpedagogerna arbetade åtgärdande (4,6 %) än 

främjande/förebyggande (0,5 %) i klassrummen. Specialpedagogerna ägnade även en 

del av sin tid till kompetensutveckling (7,1 %), till att erbjuda konsultationer till lärare 

(2,2 %) och till samverkan med aktörer utanför skolan (1,1 %). De använde även en 

större del av sin tid (11,1 %) till ett större antal mindre aktiviteter så som restid, 

planera och samordna aktiviteter, delta i personalmöten och vikariera för lärare.  

 

 

Diagram 12. Fördelning av arbetstid i kategorin ”annan” för specialpedagogerna  

 

Aktivitet med anledning av ett visst barn/ungdom

Gruppaktivtet med barn/unga

Aktivitet med föräldrar

Administration

Övrigt

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%

EHT, allmänt

Lärarkonsultation, allmänt

Klassrumsdeltagande, allmänt

Klassrumsdeltagande, åtgärdande

Externt samarbete utanför skolan

Uppsökande/korridormingel

Kompetensutveckling

Akuta insatser

Tagit del av information

Övrigt
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Bland de specialpedagoger som deltog i undersökningen fanns en viss spridning 

mellan hur de fördelade sin arbetstid. Den tid s specialpedagoger ägnade åt aktiviteter 

med anledning av en enskild elev varierade mellan 24,3 och 51,3 procent. Det fanns 

även en stor variation i hur mycket tid som specialpedagogerna ägnade åt 

administration, där den som ägnade minst tid lade 11,7 procent av sin tid medan den 

som ägnade mest tid lade 41,7 procent av sin tid på administration. För en översikt 

över spridning se bilaga 11.  

Andra yrkeskategorier i elevhälsan 

Skolläkare har tillsammans med skolsköterskan ansvar för elevhälsans medicinska 

insatser och tillgång till skolläkare är reglerad i skollagen. I undersökningen deltog 

endast en skolläkare och det går därför inte att presentera någon statistik över de 

aktiviteter som den deltagande skolläkaren genomförde. Den skolläkare som deltog 

ägnade sin tid främst åt stödjande/behandlande insatser som riktas till barn, externt 

arbete med aktörer utanför skolan och till administration. För en fullständig lista över 

fördelning av aktiviteter se bilaga 12.  

På många ställen i Sverige finns fler yrkeskategorier representerade i elevhälsan än de 

som enligt lag ska finnas tillgängliga. Exempel på sådana yrkeskategorier är 

talpedagoger, arbetsterapeuter och socialpedagoger. I intervjuundersökningen deltog 

två logopeder, en socialpedagog och en studie- och yrkesvägledare. De vanligaste 

insatserna bland de två logopederna var åtgärdande insatser till enskilda barn som 

antingen riktade sig direkt till barn och unga eller i form av möten kring enskilda barn. 

Åtgärdande aktiviteter med en grupp av barn och unga var något som den 

socialpedagog som deltog i undersökningen lade relativt mycket tid på, även 

aktiviteter med fokus på kompetenshöjning var vanligt förekommande. Den studie- 

och yrkesvägledare som deltog lade stor del av sin tid på åtgärdande aktiviteter som 

riktade sig till enskilda barn. För en lista över hur socialpedagog, logopeder och 

studie- och yrkesvägledare fördelade sin arbetstid, se bilaga 12. 

 

Sammanfattande slutsatser  

Genom att följa skolsköterskor, skolkuratorer, skolpsykologer och specialpedagoger, 

totalt 42 personer under tre veckor, skapades ett material som kan ge en inblick i hur 

elevhälsan arbetar med olika aktiviteter. De slutsatser som kan dras av materialet är att 

 Det åtgärdande arbetet tog upp nästan dubbelt så mycket tid som det 

främjande/förebyggande arbetet.  

 Den största delen av arbetstiden ägnades åt aktiviteter som handlar om 

enskilda elever. Det innebär att elevhälsans personal ägnar en stor del av sin 

tid till insatser som handlar om att stötta enskilda elever genom samtal, interna 

och externa möten och genom att delta i arbetet i klassrummet.  
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 En stor majoritet av elevhälsans aktiviteter är planerade. Det gäller både det 

arbete som är främjande/förebyggande och det som är åtgärdande. Den 

vanligast förekommande aktiviteten i elevhälsan var en planerad åtgärdande 

insats. 

 Aktiviteter där elevhälsan personal rörde sig ute bland eleverna, till exempel i 

klassrummet, korridoren eller matsalen, förekom endast i liten utsträckning.  

 

Sammanfattning av djupintervjuerna   

Det främjande/förebyggande och åtgärdande arbetet  

Elevhälsan har enligt skollagen ett uppdrag att arbeta främjande, förebyggande och 

åtgärdande5. Det främjande och förebyggande arbetet framhålls som särskilt viktigt 

och något som bör ges stort utrymme. Under arbetet med den undersökning som 

presenteras här framkom att begreppen i sig, främjande, förebyggande och åtgärdande, 

kan vara svåra att förhålla sig till. Att på ett tydligt sätt definiera vad som är 

främjande, förebyggande respektive åtgärdande insatser inom elevhälsan kan vara 

svårt. 

Vilka insatser som är främjande och vilka som är förebyggande är ofta svåra att 

särskilja. En skolkurator uttrycker svårigheten genom att säga  

 

De (främjande och förebyggande insatserna) glider in i varandra på något 

sätt… Ibland är det svårt att särskilja begreppen. De är (båda) generella (i sitt 

fokus) men blir också specifika för vi ser vilka elever som behöver mera stöd. 

 

En skolsköterska beskriver det på ett liknande sätt 

 

Ganska lika tycker jag nog att de är (främjande och förebyggande insatser), 

om de främjar så kan det förebygga också, de går i (varandra) lite grann.  

 

Att särskilja mellan det främjande/förebyggande och det åtgärdande arbetet var även 

det inte helt enkelt. En skolpsykolog som intervjuades beskriver det som att  

 

Jag ser det främjande och förebyggande som åtgärdande.  

 

En skolsköterska som resonerar om gränsdragningen mellan främjande/förebyggande 

och åtgärdande uttrycker det som att  

 

Jag tycker själv att jag delar upp det så att när jag gör något aktivt så är det 

en åtgärd.   

                                                 
5 Socialstyrelsen/Skolverket, ”Vägledning för Elevhälsan,” Stocksholm, 2014. s 100. 
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En annan aspekt av fördelningen mellan det främjande, förebyggande och åtgärdande 

arbetet är hur tiden fördelas mellan respektive nivå av insatser. Undersökningen som 

presenteras här visar att det åtgärdande arbetet tar nästan dubbelt så mycket tid i 

anspråk som det främjande/förebyggande arbetet. Det tyder på att det finns en 

diskrepans mellan elevhälsans uppdrag och den verklighet som elevhälsan arbetar i. 

En skolsköterska uttrycker det som att 

Ledorden, att vi ska jobba främjande och förebyggande, då är det inte en väg 

att gå att öka elevantalet (för varje anställd i elevhälsan).  

En diskussion om elever ska få tillgång till både främjande/förebyggande och 

åtgärdande insatser behövs. Det kan åstadkommas antingen genom att utöka 

elevhälsans uppdrag att arbeta främjande/förebyggande såväl som åtgärdande och 

tillföra resurser och kompetens som möjliggör att elevhälsan kan klara av det 

uppdraget eller säkerställa att andra aktörer tar ett utökat ansvar för de elever som 

behöver åtgärdande insatser så att det frigörs tid och resurser till det 

främjande/förebyggande arbetet.  

 

Tillgänglighet till elevhälsan  

Materialet som presenteras pekar även på ett till ett behov av att diskutera hur 

tillgänglig elevhälsan är för elever. Elevhälsans unika möjlighet att verka i en miljö 

där man dagligen möter barn och unga lyfts ofta fram som en faktor som möjliggör 

tidig upptäckt och tidiga insatser. En sjuksköterska uttrycker det så här 

 

Jag träffar alla elever (i och med) hälsosamtal och hälsobesök och det tycker 

jag är främjande för då möter jag alla på samma vis och kan se allas läge i 

livet. Då kan jag hitta tidiga signaler på att det är någonting som inte riktigt 

stämmer.  

 

Skolsköterskan fortsätter genom att beskriva den fördelen, som hon upplever, 

gentemot andra yrkeskategorier inom elevhälsan 

 

Fördelen med att vara skolsköterska, trots att jag vandrar runt på olika skolor, 

så är jag ändå här mitt i verksamheten. Tillgängligheten är ändå det som jag 

ser som en väldigt viktig faktor för arbetet. Jag har fördelen (framför andra 

yrkeskategorier inom elevhälsan) att jag är här och träffar alla barnen. De vet 

när jag är här, jag har närheten, och det tror jag är väldigt viktigt.   

 

En skolpsykolog som resonerar kring att ta vara på skolans möjligheter att tidigt 

upptäcka säger att  
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Mycket ser man och känner igen och kan definiera potentiella problem långt 

innan de bli det (ett problem). 

 

Elevhälsans möjligheter att tidigt upptäcka och kunna erbjuda stöd i barn och ungas 

närmiljö lyfts fram som centralt och viktigt. Dock lyfts det även fram att begränsade 

resurser gör att man upplever att man inte kan ta tillvara på den möjligheten. En 

psykolog beskriver vilka möjligheter som finns genom att befinna sig i skolan men 

som idag inte genomförs på grund av tidsbrist 

 

Kunde man komma ut i tid i klassrummet och följa över tid kan man göra 

insatser utan att det hinner blir ett problem för barnet. 

 

Slutsatser av djupintervjuerna  

Begreppen främjande, förebyggande och åtgärdande är centrala för hur man 

organiserar och utvärderar elevhälsans arbete. Om det råder en begreppsförvirring kan 

det försvåra arbetet med att utveckla elevhälsan. Det kan till exempel innebära att 

 Det försvårar arbetet med att planera vilka metoder och insatser som bör 

användas vid främjande, förebyggande respektive åtgärdande arbete om det 

finns en osäkerhet kring vad arbetet ska leda till.  

 Det kan även vara svårt att avgöra vilka kompetenser som krävs för att kunna 

utföra arbetet om det finns en otydlighet kring vad som ska göras.  

 Det kan vara svårt att skapa en tydlig ansvarsfördelning inom elevhälsan och 

gentemot andra aktörer. 

 Det kan vara svårt att utvärdera om man uppnår de mål man vill uppnå med 

främjande, förebyggande och åtgärdande insatser om syftet med arbetet inom 

respektive område inte är tydligt.  

 

En diskussion om vad främjande, förebyggande och åtgärdande arbete, på individ- och 

gruppnivå, innebär skulle sannolikt gynna elevhälsans framtida arbete. Det skulle 

stärka diskussionen om vilka metoder som bör användas för att planera, genomföra 

och följa upp insatser.   

Den bild som framträder i materialet är att det finns aspekter som kan antas påverka 

tillgängligheten.  

 Elevhälsans personal ägnar stor del av sin tid till att arbeta med planerade 

insatser som riktar sig till enskilda elever. Den grupp elever som nås via dessa 

insatser är troligen ett mindre antal elever, vilket skulle innebära att 

elevhälsans personal lägger stor del av sin tid på ett begränsat antal elever. Det 

gör att de har begränsat med tid till att finnas tillgängliga för övriga elever.  

 Att elevhälsans arbete i stor utsträckning är planerad och lite utrymme finns 

för spontana aktiviteter skulle kunna påverka tillgängligheten för elever att när 

behov uppstår söka upp elevhälsan.  
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 Den begränsade tid som elevhälsans personal har till att röra sig där eleverna 

finns, i klassrummen, i korridorerna eller i matsalen kan antas påverka 

tillgängligheten.  

 

Resultaten från telefonintervjuerna och djupintervjuerna tyder på att det finns 

anledning att diskutera hur tillgängligheten för eleverna ser ut. I skolinspektionens 

senaste granskning av elevhälsan lyfts även där vikten av att arbeta för att öka 

tillgängligheten till elevhälsan6.   

När det gäller ansvaret för barn och unga med psykisk ohälsa går meningarna isär om 

vilket uppdrag elevhälsan har när det kommer till att erbjuda stöd. Materialet visar att 

en stor del av det arbete som genomfördes är åtgärdande insatser med fokus på 

enskilda elever. Det är svårt att avgöra hur stor del av de åtgärdande aktiviteterna som 

är en följd av problem med psykisk ohälsa men det kan antas vara en av de vanligare 

orsakerna. Den bild som framkommer under intervjuerna är att det finns en upplevelse 

av att det begränsade ansvarat för åtgärdande insatser vid psykisk ohälsa inte alltid 

stämmer med hur deras vardag ser ut där ansvaret för eleverna i stor utsträckning ändå 

faller på de som arbetar i skolan. En diskussion krävs som förtydligar vilka åtgärdande 

insatser som bör kunna erbjudas inom elevhälsan.  

 

Metod och genomförande  

Syfte och frågeställningar 

Den övergripande frågeställningen är: hur ser vardagen ut för de olika professionerna 

som arbetar i elevhälsan? För att kunna svara på den övergripande frågeställningen 

ställdes frågor kring: 

 Vilka aktiviteter som genomförs? 

 Om de genomförda aktiviteterna var planerade, uppstod spontant eller var 

akuta åtgärder? 

 Hur mycket tid som ägnades åt respektive aktivitet?  

Beskrivning av deltagande områden 

Enligt skollagen ska alla barn och unga som går i grundskolan och på gymnasiet ha 

tillgång till en elevhälsa. Det innebär att det ska finnas sjuksköterska, kurator, läkare, 

psykolog och specialpedagog tillgänglig för de elever som har behov av det. Hur man 

väljer att organisera elevhälsan är upp till varje kommun att avgöra. När SKL år 2014 

frågade samtliga kommuner hur deras elevhälsa var organiserad svarade 50,8 procent 

                                                 
6 Kvalitetsgranskning Rapport 2015:05. Elevhälsa - Elevers behov och skolans insatser. 

Skolinspektionen 2015. 
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av kommunerna att den var organiserad på förvaltningsnivå, 35,2 procent svarade på 

skolnivå och 14,0 procent svarade både skolnivå och förvaltningsnivå7.  

 

De fem områden som deltog i undersökningen skiljer sig åt när det gäller hur de är 

organiserade, vissa är centralt placerade på förvaltningsnivå och vissa är organiserade 

lokalt på skolor:  

 I Umeå är elevhälsan organiserad centralt på förvaltningsnivå i kommunen. 

Skolsköterskor, skolkuratorer och skolpsykologer är anställda centralt inom 

kommunen. När det gäller specialpedagoger är en del anställda centralt i 

elevhälsan och en del direkt på skolan. Skolläkare köps in på timme via ett 

privat företag.  

 Elevhälsan i Helsingborg är centraliserad och samtliga professioner är 

anställda på förvaltningsnivå.  

 I Motala är elevhälsan decentraliserad och alla yrkeskategorier som ingår i 

elevhälsan är anställda direkt på skolorna. Elevhälsan är uppdelad i sex 

elevhälsoteam, fem som arbetar på grundskolan och ett som arbetar på 

gymnasiet. Grundskoleteamen arbetar mot ett flertal skolor inom ett 

geografiskt område. Varje elevhälsoteam leds av en rektor från en av de skolor 

som elevhälsoteamet arbetar i, rektorn kallas då för elevhälsorektor.  

 I Vänersborg är elevhälsans skolkuratorer, skolpsykologer, skolsköterskor och 

skolläkare organiserade centralt medan specialpedagogerna är anställda direkt 

av skolorna.  

 I Botkyrka är de som arbetar i elevhälsan anställda direkt på skolorna.  

 

 

Insamling och bearbetning av information  

Information samlades in via telefonintervjuer med personer som arbetar i elevhälsan i 

fem olika områden. Sammanlagt intervjuades 47 personer. Se fördelning mellan olika 

professioner i tabell 3.  

Tabell 3. Deltagare i undersökningen fördelat på yrkeskategorier  

Yrkeskategori Antal personer  

Skolsköterska 15  

Kurator 10  

Skolläkare 1  

Skolpsykolog 10  

Specialpedagog 6  

                                                 
7 Sveriges Kommuner och Landsting, ”Nuläge och utmaningar i elevhälsan,” Sveriges Kommuner och 

Landsting, Stockholm, 2015. 
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Speciallärare 1  

Logoped 2  

Socialpedagog 1  

Studie- och yrkesvägledare  1  

Totalt 47  

 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes av ett team av medarbetare på SKL. 

Intervjupersonerna blev uppringda varje, varannan eller var tredje dag, beroende på 

om personen arbetade heltid eller deltid, och fick berätta om de senaste 

dagen/dagarna. Arbetet pågick under sex veckor under hösten 2015. Målet var att 

samla information om 15 dagars arbete för varje enskild person. För de personer som 

inte arbetade heltid eller där det uppstod omständigheter som förhindrade att 15 dagar 

uppnåddes saknas dagar. I tabell 5 finns en sammanställning som visar hur många 

intervjudagar som genomfördes fördelat på antalet intervjupersoner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 5. Antal intervjudagar fördelat på deltagare 

Intervjudagar Antal personer Procent 

15 23 48,9 % 

14 9 19,1 % 

13 5 10,6 % 

12 1 2,1 % 

11 2 4,3 % 

10 0 0,0 % 

9 0 0,0 % 

8 0 0,0 % 

7 2 4,3 % 

6 1 2,1 % 

Tabell 4. Antal intervjudagar per yrkeskategori 

Yrkeskategori Antal dagar per 

intervjuperson 

Antal intervju-

dagar totalt 

Skolsköterska 11,2 179 

Kurator 14,6 146 

Skolpsykolog 9,5 104 

Specialpedagog 10,0 90 

Skolläkare 13,0 13 

Speciallärare 14,0 14 

Annan 14,8 59 

Totalt 11,6 605 
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5 2 4,3 % 

4 1 2,1 % 

3 1 2,1 % 

Totalt 47 100,0 % 

  

Informationen om de aktiviteter som samlades in under intervjuerna kategoriserades 

enligt 23 förutbestämda typer av aktiviteter (bilaga 1). Information om hur lång tid 

varje aktivitet tog och huruvida den var planerad, uppstod spontant eller uppkom akut 

samlades även in.  

Information från de enkäter som användas för att sammanställa intervjuerna fördes in i 

Excel och analyserades statistiskt med hjälp av Excel och SPSS. 

Djupintervjuer  

Under telefonintervjuerna framkom ibland information som inte fångades genom den 

semistrukturerade mallen. Som ett komplement till telefonintervjuerna genomfördes 

därför djupintervjuer med fem av deltagarna i undersökningen. I djupintervjuerna 

ställdes frågor om hur intervjupersonen ser på det främjande, förebyggande och 

åtgärdande arbetet, vilka utmaningar som personalen upplever, hur de upplever 

tillgången till resurser och vilka tendenser som de upplever i elevhälsoarbetet. 

Djupintervjuerna spelades in och sammanfattades skriftligen.    
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Bilagor 

Bilaga 1. Lista över kategorier och exempel på aktiviteter 

Träffat barn/ungdomsgrupp 

främjande/förebyggande 

Till exempel: 

 info/arbete med droger, alkohol eller tobak, 

 aktiviteter för att främja goda vanor (mat, sömn, stress, fysisk aktivitet) 

 arbete för att förebygga mobbing  

 arbeta gruppstärkande  

 

stödjande/behandlande 

Till exempel:  

 särskilt stöd i lärandet 

 riktade gruppinsatser vid t.ex. aggression, stress, normbrytande beteende (vid tecken 

på eller bekräftade problem) 

 antimobbingarbete 

 vid kriser (dödsfall, olycka) 

 

Träffat barn/ungdom enskilt 

främjande/förebyggande 

Till exempel: 

 Hälsoundersökningar 

 psykoedukation vid medicinska och psykiska besvär 

stödjande/behandlade  

Till exempel:  

 medicinska insatser (mot huvudvärk, magont, ta hand om sår etc.) 

 stöd för att underlätta inlärningen (särskild undervisning, hjälp att hantera svårigheter 

att koncentrera sig) 

 stödjande och behandlande insatser vid psykiska besvär (oro/ångest/nedstämdhet, 

ätproblematik, självskadebeteenden) 

 vid kriser så som dödsfall eller en skilsmässa 

 vid svåra sociala problem så som svåra hemförhållanden 

 vid problem med kamrater 

 vid mobbing  

 

Pratat med föräldrar i grupp 

främjande/förebyggande 

Till exempel:  

 Allmän psykoedukation om fysisk och psykisk hälsa 

 allmän info om situationen på en skola (stökig, stressad, mobbing) 
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allmänt föräldrastöd  

 Föräldramöte  

 stödjande/behandlande syfte 

Till exempel:  

 Riktat föräldrastöd till föräldrar med behov av stöd i föräldraskapet (t.ex. COPE, 

Komet etc.) 

 riktat föräldrastöd till riskgrupper så som barn med ADHD, inlärningssvårigheter, 

sociala problem etc. 

  

Pratat med föräldrar till ett enskilt barn 

främjande/förebyggande 

Till exempel:  

 Följa upp frågor/info som kommer fram i samband med hälsoundersökningar 

 följa upp skolfrånvaro eller fallande/otillräckliga skolprestationer 

 följa upp om barn inte äter, verkar trötta, har somatiska besvär eller på annat sätt inte 

verkar må bra 

 följa upp situationer som uppstått under skoldagen (mobbing, bråk etc.).  

stödjande/behandlande syfte 

Till exempel:  

 Upprätta åtgärdsprogram 

 riktat individuellt stöd i föräldraskapet genom samtalsstöd eller behandling 

 psykoedukation vid t.ex. diagnoser (ADHD, kognitiva funktionsnedsättningar etc.) 

 

Haft möte med elevhälsopersonal eller rektor 

I allmänt syfte (info, samarbete) 

Till exempel: 

 Löpande information/arbetsplanerande/uppföljande arbete 

 

om enskild elev/er 

Till exempel: 

 Information om enskilt barn 

 Ta fram åtgärdsplan  

 EHT (med eller utan rektor)  

Konsulterat lärare eller resurspersoner  

I allmänt syfte (info, samarbete) 

Till exempel:  

 Hur man kan jobba för att få en bra miljö i klassrummet  

 Arbete mot mobbing 

 Hur man kan förebygga stress 

 Hur man kan jobba med barn med t.ex. inlärnings- eller koncentrationssvårigheter 

 Hur man ser tecken på att ett barn inte mår bra 
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 Sprida ny kunskap/evidens för arbetsmetoder 

Om enskild elev/er 

Till exempel: 

 Hur man kan stödja ett barn med diagnos (ADHD, ätstörningar, självskada, 

depression, fobi etc.) eller annan problematik såsom sociala problem, barn i kris etc. i 

klassrummet  

 Hur man kan hjälpa barn med svåra hemförhållanden 

 Hur man kan hjälpa barn som är placerade eller nyanlända i Sverige 

 Hur man kan hantera barn som är aggressivt eller bryter mot normer 

 Hur man kan hjälpa ett barn som inte trivs i gruppen, pga. t.ex. mobbing, ensamhet 

eller annat 

 Lärarrumsmingel 

 

Deltagit i arbetet i klassrummet 

främjande/förebyggande 

Till exempel: 

 Deltagit i sex- och samlevnadsundervisningen 

 Frågor som rör sånt som brukar sammanfattas som ”livskunskap” 

 Arbete med att kartlägga grupprocesser inför t.ex. en delning av en klass eller för att 

allmänt arbeta med att stärka gruppen. 

 Arbete med normkritik  

 Arbetsmiljörelaterat arbete  

 Vid initierande tecken på att en klass inte fungerar (stök, bråk, mobbing) 

stödjande/behandlande 

Till exempel:  

 Arbete med att ta tag i en stökig klass (stök, bråk, mobbing, svårigheter i gruppen) 

 Stöd för elever som behöver stöd i undervisningen 

Uppsökande/korridormingel 

Den tid då elevhälsans personal befinner sig ute bland eleverna eller i lärarrummet med syfte 

att vara synlig och möjliggöra en dialog med barn och vuxna.  

 

Samarbetat med aktörer utanför skolan (socialtjänsten, BUP, polisen) 

I allmänt syfte 

Till exempel:  

 Gemensamma satsningar 

 Utbyte av information 

Om enskild elev/er 

Till exempel: 

 Arbetet med SIP eller annan form av samverkan 

 Anmälan till socialtjänsten 

 Utbyte av information och handlingsplan/åtgärdsplan för barnet 

 Gemensamma kontakt med föräldrar  
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Administration  

Tiden framför datorn eller i telefon. 

Till exempel 

 Dokumentation av en insats 

 Inhämtande av information från andra aktörer 

 Skriva remisser   

 Planering av aktiviteter 

 E-post 

 

Kompetensutveckling 

Till exempel 

 Tid för kurs 

 Tid för information om nya arbetsmetoder 

 Tid för information om hur andra jobbar 

 Tid för att läsa nya rön 

 

Akuta insatser 

Situationer som kräver att man släpper allt annat.  

Till exempel: 

 Om ett barn gör sig illa eller blir akut sjuk 

 Vid en kris (dödsfall, olycka) 

 Bråk eller mobbing på skolan 

 

Annat 

Situationer eller arbetsuppgifter som inte faller under någon av de andra kategorierna ovan. 

Bör användas endast i undantagsfall. Om möjligt, utan att vara för detaljerad, ange vad 

”annat” är.    
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Bilaga 2. Fördelning av arbetstid för skolsköterskor, skolkuratorer, 

skolpsykologer och specialpedagoger som deltog i undersökningen.  

Aktivitet Andel av tid 

01=främjande/förebyggande (Barn-/ungdomsaktivitet Enskilt) 8,8 % 

02=stödjande/behandlade (Barn-/ungdomsaktivitet Enskilt) 14,5 % 

03=främjande/förebyggande (Barn-/ungdomsaktivitet Grupp) 2,5 % 

04=stödjande/behandlande (Barn-/ungdomsaktivitet Grupp) 2,1 % 

05=utredning 1,0 % 

06=främjande/förebyggande (Föräldraaktivitet Enskilt) 0,2 % 

07=stödjande/behandlade (Föräldraaktivitet Enskilt) 5,2 % 

08=främjande/förebyggande (Föräldraaktivitet Grupp) 0,1 % 

09=stödjande/behandlande (Föräldraaktivitet Grupp) 0,1 % 

10=allmänt syfte (Möte inom elevhälsa/rektor) 3,1 % 

11=om enskild elev/er (Möte inom elevhälsa/rektor) 9,7 % 

12=allmänt (Lärarkonsultation (inkl. resursperson)) 1,3 % 

13=om enskild elev/er (Lärarkonsultation (inkl. resursperson)) 7,0 % 

14=främjande/förebyggande syfte (Klassrumsdeltagande) 0,3 % 

15=stödjande/behandlade syfte (Klassrumsdeltagande) 1,0 % 

16=allmänt (Externt samarbete (utanför skolan)) 2,9 % 

17=om enskild elev/er (Externt samarbete (utanför skolan)) 3,1 % 

18=Uppsökande/korridormingel (Annat) 0,6 % 

19=Administration (dokumentation, remisser) (Annat) 20,5 % 

20=Kompetensutveckling (Annat) 6,0 % 

21=Akuta insatser (Annat) 0,5 % 

22=Tagit del av information (Annat) 0,6 % 

23=Annat (Annat) 8,9 % 

Total 100,0 % 
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Bilaga 3. Kategorier av aktiviteter fördelade på främjande/förebyggande, 

åtgärdande eller annat.  

  

Främjande/förebyggande  Andel av tid   

1=främjande/förebyggande (Barn-/ungdomsaktivitet Enskilt) 8,8 % 

3=främjande/förebyggande (Barn-/ungdomsaktivitet Grupp) 2,5 % 

6=främjande/förebyggande (Föräldraaktivitet Enskilt) 0,2 % 

8=främjande/förebyggande (Föräldraaktivitet Grupp) 0,1 % 

10=allmänt syfte (Möte inom elevhälsa/rektor) 3,1 % 

12=allmänt (Lärarkonsultation (inkl resursperson)) 1,3 % 

14=främjande/förebyggande syfte (Klassrumsdeltagande) 0,3 % 

16=allmänt (Externt samarbete (utanför skolan)) 2,9 % 

18=Uppsökande/korridormingel (Annat) 0,6 % 

20=Kompetensutveckling (Annat) 6,0 % 

22=Tagit del av information (Annat) 0,6 % 

Åtgärdande   

2=stödjande/behandlade (Barn-/ungdomsaktivitet Enskilt) 14,5 % 

4=stödjande/behandlande (Barn-/ungdomsaktivitet Grupp) 2,1 % 

5=utredning 1,0 % 

7=stödjande/behandlade (Föräldraaktivitet Enskilt) 5,2 % 

9=stödjande/behandlande (Föräldraaktivitet Grupp) 0,1 % 

11=om enskild elev/er (Möte inom elevhälsa/rektor) 9,7 % 

13=om enskild elev/er (Lärarkonsultation (inkl resursperson)) 7,0 % 

15=stödjande/behandlade syfte (Klassrumsdeltagande) 1,0 % 

17=om enskild elev/er (Externt samarbete (utanför skolan)) 3,1 % 

21=Akuta insatser (Annat) 0,5 % 

Ej inkluderade   

19=Administration (dokumentation, remisser) (Annat) 20,5 % 

23=Övrigt  8,9 % 
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Bilaga 4. Fördelning av arbetstid för skolsköterskor  

 

Aktivitet Andel av tid 

1=främjande/förebyggande (Barn-/ungdomsaktivitet Enskilt) 25,2 % 

2=stödjande/behandlade (Barn-/ungdomsaktivitet Enskilt) 11,7 % 

3=främjande/förebyggande (Barn-/ungdomsaktivitet Grupp) 0,1 % 

4=stödjande/behandlande (Barn-/ungdomsaktivitet Grupp) 1,1 % 

5=utredning 0,7 % 

6=främjande/förebyggande (Föräldraaktivitet Enskilt) 0,3 % 

7=stödjande/behandlade (Föräldraaktivitet Enskilt) 3,8 % 

8=främjande/förebyggande (Föräldraaktivitet Grupp) 0,1 % 

9=stödjande/behandlande (Föräldraaktivitet Grupp) -   

10=allmänt syfte (Möte inom elevhälsa/rektor) 2,4 % 

11=om enskild elev/er (Möte inom elevhälsa/rektor) 7,7 % 

12=allmänt (Lärarkonsultation (inkl resursperson)) 0,4 % 

13=om enskild elev/er (Lärarkonsultation (inkl resursperson)) 3,8 % 

14=främjande/förebyggande syfte (Klassrumsdeltagande) 0,4 % 

15=stödjande/behandlade syfte (Klassrumsdeltagande) 0,2 % 

16=allmänt (Externt samarbete (utanför skolan)) 3,1 % 

17=om enskild elev/er (Externt samarbete (utanför skolan)) 1,9 % 

18=Uppsökande/korridormingel (Annat) 0,3 % 

19=Administration (dokumentation, remisser) (Annat) 25,3 % 

20=Kompetensutveckling (Annat) 4,1 % 

21=Akuta insatser (Annat) 0,3 % 

22=Tagit del av information (Annat) 0,6 % 

23=Annat (Annat) 6,5 % 

Total 100,0 % 
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Bilaga 5. Variation i hur skolsköterskorna fördelar sin arbetstid 

  

Aktivitet Totalt (medel) Min Max 

Aktivitet med anledning av ett visst barn/ungdom 51,1 % 37,5 % 61,0 % 

Gruppaktivitet med barn/unga 1,1 % 0,0 % 13,4 % 

Aktivitet med föräldrar 4,2 % 0,0 % 7,0 %  

Övriga aktiviteter 18,3 % 2,0 %  35,7 % 

Administration 25,3 % 6,7 %  43,1 % 

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 % 



 

 

34 

 

Bilaga 6. Fördelning av arbetstid för skolkuratorer 

Aktivitet Andel av tid 

1=främjande/förebyggande (Barn-/ungdomsaktivitet Enskilt) 1,1 % 

2=stödjande/behandlade (Barn-/ungdomsaktivitet Enskilt) 21,4 % 

3=främjande/förebyggande (Barn-/ungdomsaktivitet Grupp) 0,5 % 

4=stödjande/behandlande (Barn-/ungdomsaktivitet Grupp) 4,7 % 

5=utredning 1,3 % 

6=främjande/förebyggande (Föräldraaktivitet Enskilt) 0,2 % 

7=stödjande/behandlade (Föräldraaktivitet Enskilt) 6,2 % 

8=främjande/förebyggande (Föräldraaktivitet Grupp) - 

9=stödjande/behandlande (Föräldraaktivitet Grupp) 0,3 % 

10=allmänt syfte (Möte inom elevhälsa/rektor) 2,8 % 

11=om enskild elev/er (Möte inom elevhälsa/rektor) 11,2 % 

12=allmänt (Lärarkonsultation (inkl resursperson)) 1,2 % 

13=om enskild elev/er (Lärarkonsultation (inkl resursperson)) 7,8 % 

14=främjande/förebyggande syfte (Klassrumsdeltagande) 0,4 % 

15=stödjande/behandlade syfte (Klassrumsdeltagande) 0,1 % 

16=allmänt (Externt samarbete (utanför skolan)) 3,7 % 

17=om enskild elev/er (Externt samarbete (utanför skolan)) 3,8 % 

18=Uppsökande/korridormingel (Annat) 1,0 % 

19=Administration (dokumentation, remisser) (Annat) 17,1 % 

20=Kompetensutveckling (Annat) 6,0 % 

21=Akuta insatser (Annat) 0,4 % 

22=Tagit del av information (Annat) 0,5 % 

23=Annat (Annat) 8,1 % 

Total 100,0 % 
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Bilaga 7. Variation i hur skolkuratorerna fördelar sin tid 

 

Aktivitet Totalt (medel) Min Max 

Aktivitet med anledning av ett visst barn/ungdom 46,6 % 34,9 % 63,6 % 

Gruppaktivitet med barn/unga 5,2 % 0,2 % 9,9 % 

Aktivitet med föräldrar 6,8 % 0,2 % 14,8 % 

Övriga aktiviteter 24,3 % 9,6 % 38,0 % 

Administration 17,1 % 11,6 % 37,2 % 

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
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Bilaga 8. Fördelning av arbetstid för skolpsykologer  

 

Aktivitet Andel av tid 

1=främjande/förebyggande (Barn-/ungdomsaktivitet Enskilt) 0,5 % 

2=stödjande/behandlade (Barn-/ungdomsaktivitet Enskilt) 9,1 % 

3=främjande/förebyggande (Barn-/ungdomsaktivitet Grupp) 7,0 % 

4=stödjande/behandlande (Barn-/ungdomsaktivitet Grupp) 0,1 % 

5=utredning* - 

6=främjande/förebyggande (Föräldraaktivitet Enskilt) - 

7=stödjande/behandlade (Föräldraaktivitet Enskilt) 7,3 % 

8=främjande/förebyggande (Föräldraaktivitet Grupp) 0,2 % 

9=stödjande/behandlande (Föräldraaktivitet Grupp) - 

10=allmänt syfte (Möte inom elevhälsa/rektor) 4,3 % 

11=om enskild elev/er (Möte inom elevhälsa/rektor) 11,3 % 

12=allmänt (Lärarkonsultation (inkl resursperson)) 2,4 % 

13=om enskild elev/er (Lärarkonsultation (inkl resursperson)) 8,6 % 

14=främjande/förebyggande syfte (Klassrumsdeltagande) - 

15=stödjande/behandlade syfte (Klassrumsdeltagande) 0,3 % 

16=allmänt (Externt samarbete (utanför skolan)) 3,2 % 

17=om enskild elev/er (Externt samarbete (utanför skolan)) 4,6 % 

18=Uppsökande/korridormingel (Annat) 0,3 % 

19=Administration (dokumentation, remisser) (Annat) 18,5 % 

20=Kompetensutveckling (Annat) 8,1 % 

21=Akuta insatser (Annat) 1,1 % 

22=Tagit del av information (Annat) 0,5 % 

23=Annat (Annat) 12,5 % 

Total 100,0% 

* Definitionen för vad som hade varit   
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Bilaga 9. Variation i hur skolpsykologerna fördelar sin arbetstid  

 

Aktivitet Totalt (medel) Min Max 

Aktivitet med anledning av ett visst barn/ungdom 33,6 % 14,0 % 43,4 % 

Gruppaktivitet med barn/unga 7,0 % 1,2 % 14,1 % 

Aktivitet med föräldrar 7,5 % 0,0 % 14,2 % 

Övriga aktiviteter 33,4 % 14,0 % 61,9 % 

Administration 18,5 % 11,9 % 25,2 % 

Totalsumma 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
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Bilaga 10. Fördelning av arbetstid för specialpedagoger  

 

Aktivitet Andel av tid 

1=främjande/förebyggande (Barn-/ungdomsaktivitet Enskilt) 0,5 % 

2=stödjande/behandlade (Barn-/ungdomsaktivitet Enskilt) 14,2 % 

3=främjande/förebyggande (Barn-/ungdomsaktivitet Grupp) 5,2 % 

4=stödjande/behandlande (Barn-/ungdomsaktivitet Grupp) 1,7 % 

5=utredning 2,5 % 

6=främjande/förebyggande (Föräldraaktivitet Enskilt) 0,2 % 

7=stödjande/behandlade (Föräldraaktivitet Enskilt) 3,9 % 

8=främjande/förebyggande (Föräldraaktivitet Grupp) - 

9=stödjande/behandlande (Föräldraaktivitet Grupp) - 

10=allmänt syfte (Möte inom elevhälsa/rektor) 3,7 % 

11=om enskild elev/er (Möte inom elevhälsa/rektor) 8,8 % 

12=allmänt (Lärarkonsultation (inkl resursperson)) 2,20 % 

13=om enskild elev/er (Lärarkonsultation (inkl resursperson)) 9,9 % 

14=främjande/förebyggande syfte (Klassrumsdeltagande) 0,5 % 

15=stödjande/behandlade syfte (Klassrumsdeltagande) 4,6 % 

16=allmänt (Externt samarbete (utanför skolan)) 1,1 % 

17=om enskild elev/er (Externt samarbete (utanför skolan)) 2,2 % 

18=Uppsökande/korridormingel (Annat) 0,6 % 

19=Administration (dokumentation, remisser) (Annat) 19,4 % 

20=Kompetensutveckling (Annat) 7,1 % 

21=Akuta insatser (Annat) 0,1 % 

22=Tagit del av information (Annat) 0,6 % 

23=Annat (Annat) 11,1 % 

Total 100,0 % 
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Bilaga 11. Variation i hur specialpedagogerna fördelar sin arbetstid  

 

Aktivitet Totalt (medel) Min Max 

Aktivitet med anledning av ett visst barn/ungdom 37,4 % 24,3 % 51,3 % 

Gruppaktivitet med barn/unga 3,7 % 0,0 % 7,8 % 

Aktivitet med föräldrar 2,6 % 0,0 % 5,1 % 

Övriga aktiviteter 35,9 % 6,2 % 59,9 % 

Administration 20,4 % 11,7 % 41,1 % 

Totalsumma 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
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Bilaga 12. Fördelningen av arbetstid för skolläkare, speciallärare, 

logoped, studie- och yrkesvägledare samt socialpedagog.  

 

Skolläkare (N=1)  

Aktivitet Andel av tid 

02=stödjande/behandlade (Barn-/ungdomsaktivitet Enskilt) 16,8 % 

06=främjande/förebyggande (Föräldraaktivitet Enskilt) 0,4 % 

07=stödjande/behandlade (Föräldraaktivitet Enskilt) 0,4 % 

10=allmänt syfte (Möte inom elevhälsa/rektor) 1,5 % 

11=om enskild elev/er (Möte inom elevhälsa/rektor) 6,6 % 

16=allmänt (Externt samarbete (utanför skolan)) 16,3 % 

19=Administration (dokumentation, remisser)  (Annat) 36,3 % 

20=Kompetensutveckling (Annat) 1,9 % 

22=Tagit del av information (Annat) 0,5 % 

23=Annat (Annat) 19,3 % 

Totalsumma 100,0 % 

 

Speciallärare (N=1)   

Aktivitet Andel av tid 

01=främjande/förebyggande (Barn-/ungdomsaktivitet Enskilt) 0,5 % 

02=stödjande/behandlade (Barn-/ungdomsaktivitet Enskilt) 21,0 % 

05=utredning 14,7 % 

07=stödjande/behandlade (Föräldraaktivitet Enskilt) 2,2 % 

10=allmänt syfte (Möte inom elevhälsa/rektor) 2,5 % 

11=om enskild elev/er (Möte inom elevhälsa/rektor) 8,3 % 

12=allmänt (Lärarkonsultation (inkl resursperson)) 0,5 % 

13=om enskild elev/er (Lärarkonsultation (inkl resursperson)) 18,1 % 

17=om enskild elev/er (Externt samarbete (utanför skolan)) 3,2 % 

18=Uppsökande/korridormingel (Annat) 12,6 % 

19=Administration (dokumentation, remisser)  (Annat) 2,1 % 

20=Kompetensutveckling (Annat) 5,4 % 

23=Annat (Annat) 9,0 % 

Totalsumma 100,0 % 
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Logoped (N=2)  

Aktivitet Andel av tid 

02=stödjande/behandlade (Barn-/ungdomsaktivitet Enskilt) 14,9 % 

03=främjande/förebyggande (Barn-/ungdomsaktivitet Grupp) 5,2 % 

04=stödjande/behandlande (Barn-/ungdomsaktivitet Grupp) 0,5 % 

05=utredning 2,0 % 

07=stödjande/behandlade (Föräldraaktivitet Enskilt) 2,4 % 

10=allmänt syfte (Möte inom elevhälsa/rektor) 8,5 % 

11=om enskild elev/er (Möte inom elevhälsa/rektor) 10,5 % 

12=allmänt (Lärarkonsultation (inkl resursperson)) 4,6 % 

13=om enskild elev/er (Lärarkonsultation (inkl resursperson)) 5,4 % 

16=allmänt (Externt samarbete (utanför skolan)) 2,9 % 

17=om enskild elev/er (Externt samarbete (utanför skolan)) 0,5 % 

18=Uppsökande/korridormingel (Annat) 1,8 % 

19=Administration (dokumentation, remisser)  (Annat) 15,4 % 

20=Kompetensutveckling (Annat) 7,3 % 

21=Akuta insatser (Annat) 0,1 % 

22=Tagit del av information (Annat) 2,1 % 

23=Annat (Annat) 15,9 % 

Totalsumma 100,0 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studie- och yrkesvägledare (N=1) 

Aktivitet  Andel av tid 

02=stödjande/behandlade (Barn-/ungdomsaktivitet Enskilt) 36,0 % 

04=stödjande/behandlande (Barn-/ungdomsaktivitet Grupp) 7,4 % 

10=allmänt syfte (Möte inom elevhälsa/rektor) 0,4 % 

11=om enskild elev/er (Möte inom elevhälsa/rektor) 8,7 % 

13=om enskild elev/er (Lärarkonsultation (inkl resursperson)) 5,2 % 

19=Administration (dokumentation, remisser)  (Annat) 19,3 % 

20=Kompetensutveckling (Annat) 4,2 % 

23=Annat (Annat) 19,0 % 

Totalsumma 100,0 % 
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Socialpedagog (N=1) 

Aktivitet Andel av tid 

01=främjande/förebyggande (Barn-/ungdomsaktivitet Enskilt) 0,3 % 

02=stödjande/behandlade (Barn-/ungdomsaktivitet Enskilt) 2,2 % 

04=stödjande/behandlande (Barn-/ungdomsaktivitet Grupp) 12,4 % 

05=utredning 1,4 % 

07=stödjande/behandlade (Föräldraaktivitet Enskilt) 3,2 % 

09=stödjande/behandlande (Föräldraaktivitet Grupp) 0,5 % 

10=allmänt syfte (Möte inom elevhälsa/rektor) 3,6 % 

11=om enskild elev/er (Möte inom elevhälsa/rektor) 8,1 % 

12=allmänt (Lärarkonsultation (inkl resursperson)) 4,3 % 

13=om enskild elev/er (Lärarkonsultation (inkl resursperson)) 6,4 % 

14=främjande/förebyggande syfte (Klassrumsdeltagande) 5,7 % 

15=stödjande/behandlade syfte (Klassrumsdeltagande) 0,9 % 

16=allmänt (Externt samarbete (utanför skolan)) 8,4 % 

17=om enskild elev/er (Externt samarbete (utanför skolan)) 2,1 % 

18=Uppsökande/korridormingel (Annat) 4,8 % 

19=Administration (dokumentation, remisser)  (Annat) 18,4 % 

20=Kompetensutveckling (Annat) 15,3 % 

23=Annat (Annat) 2,0 % 

Totalsumma 100,0 % 

 

 


