
 

Användarstöd för sammanställning av aktiviteter inom elevhälsan 
För att få en bättre bild av vilka aktiviteter som elevhälsan arbetar med genomförs just nu en 

sammanställning av aktiviteter. Syftet är att få ett underlag som kan användas för att förstå hur 

elevhälsan arbetar idag och vid planering av hur man ska arbeta framöver.  

Sammanställningen innebära att du som arbetar i elevhälsan under en period kommer att fylla i vilka 

aktiviteter du genomför. I det här användarstödet finns information om hur du fyller i den enkät som 

kommer att användas för att samla in informationen. Tanken är att du tar med dig enkäten och fyller 

i den kontinuerligt under dagen. Det kan  vara svårt att minnas vilka aktiviteter och hur lång tid dessa 

tog om du väntar för länge med att fylla i.  

Vilken information ska fyllas i?   
Varje dag genomför du flera olika aktiviteter. Det kan både vara större aktiviteter som tar längre tid 

och mindre aktiviteter som tar kortare tid. För att ge en rättvis bild av hur du arbetar ska du i enkäten 

fylla i alla aktiviteter. Det betyder att du ibland behöver dela upp möten eller besökstider i flera olika 

aktiviteter som du fyller i enkäten. För att ge ett exempel: på ett temamöte diskuteras flera olika 

typer av aktiviteter, till exempel en kommande tema dag för ANDT, hur man ska ge stöd till en klass 

som är stökig samt hur en enskild elev mår och fungerar. I det fallet ska de tre olika punkterna på 

mötet delas upp och fyllas i som tre olika aktiviteter i enkäten.  

För varje aktiviteter du genomför fyller du i information om typ av aktivitet, syfte, om aktiviteten var 

planerad, spontan eller akut och hur lång tid aktiviteten tog.  

Typ av aktivitet  
Typ av aktivitet. Här fyller du i vilken aktivitet du genomfört genom att välja bland alternativen  

a. Aktivitet som riktar sig till elever i grupp 

b. Aktivitet som riktar sig till enskild elev  

c. Aktivitet som riktar sig till föräldrar i grupp 

d. Aktivitet som riktar sig till förälder till enskild elev  

e. Aktiviteter i klassrummet  

f. Uppsökande aktiviteter/korridorsmingel  

g. Möte med elevhälsopersonal och/eller rektor 

h. Möte med lärare eller annan personal i skolan  

i. Konsultation/handledning till lärare eller annan personal på skolan 

j. Aktiviteter tillsammans med andra verksamheter 

k. Administration  

l. Planering  

m. Kompetensutveckling  

n. Annat  

 

 

Du fyller i enkäten genom att fyll i den bokstav som representerar den aktivitet du genomfört. Till 

exempel: Om du träffat ett barn eller ungdom så fyller du i ett B i kolumnen för typ av aktivitet. Du 

kan bara välja ett alternativ.  



 
 

 

Alternativen A-L är kategorier som rymmer flera olika typer av aktiviteter. I bilaga 1 hittar du en lista 

med alla aktiviteter som ska sorteras in under de olika aktiviteterna. Innan du börjar fylla i enkäten 

bör du läsa igenom listan, du kan också gå tillbaka till listan kontinuerligt för att få hjälp med hur du 

ska kategorisera de aktiviteter du genomför.  

Syfte med aktiviteten  
När du fyllt i vilken aktivitet du genomfört ska du också fylla i vilket i det övergripande syftet med 

aktiviteten.  

För aktivitet A-E fyller du i om det övergripande syftet var 1. Främjande, 2, förebyggande, 3 

stödjande/behandlande eller 4. Kartläggning/utredning/bedömning. Du kan bara välja ett syfte, om 

fler alternativ skulle pass så fyller du i det som var det främsta syftet med aktiviteten.  

Du fyller i syftet i enkäten genom att fylla i siffran i kolumnen för Syfte. 

 

Främjande, förebyggande, stödjande och behandlande är begrepp som kan vara svåra att definiera 

och olika personer kan använda olika definitioner. För att sammanställningen av olika personers svar 

ska spegla verkligheten är det viktigt att alla som fyller i använder samma definitioner av de olika 

begreppen. I bilaga 2 finns den definition som ska användas när du fyller i syfte med aktiviteten. Läs 

igenom definitionerna innan du börjar fylla i och diskutera gärna med dina kollegor så att ni är säkra 

på att det finns en samsyn när det gäller definitioner.  

Planerade, spontana och akuta aktiviteter 
I enkäten fyller du också i om aktiviteten du genomfört var planerad, spontan eller akut.  

En planerad aktivitet är en aktivitet som är inbokad i kalendern på förhand. Även aktiviteter som sker 

’spontant’ i samband med drop-in tider räknas som planerade.   

Spontan aktivitet är där det uppstår ett behov av en aktivitet under en arbetsdag, till exempel då en 

elev knackar på dörren oanmäld, då en lärare ber om råd i personalrummet eller då en förälder 

ringer upp och ber att få tala med någon i elevhälsan.  



 
I enkäten skriver du med text om aktiviteten var planerad, spontan eller akut.  

 

 

Akuta aktiviteter är sådana aktiviteter som innebär att man måste ta tag i det som hänt direkt. Det 

kan till exempel vara att någon gör sig illa och behöver vård, att det händer en olycka eller uppstår en 

krissituation, att det uppstår stök eller bråk eller att någon blir utsatt för kränkande behandling. 

Hur lång tid tog aktiviteten?  
När du fyllt i alla annan information om aktiviteten så ska du fylla i hur lång tid aktiviteten tog. I 

kolumnen för ’tid’ så fyller du i hur många minuter du ägnade åt aktiviteten. Ibland vet du exakt hur 

många minuter det tog men ibland måste du i efterhand uppskatta hur många minuter det handlar 

om.  

Kom ihåg att inte klumpa ihop flera aktiviteter utan uppskatta hur lång tid varje aktivitet tog. För att 

ge ett exempel: Vid öppen mottagning kommer fem olika elever med fem olika 

frågeställningar/problem då ska du uppskatta hur lång tid de fem olika besöken tog var och en för 

sig.  

 

  



 

Bilaga 1. Typ av aktivitet 
Nedan finner du en lista över vilka aktiviteter som ska sorteras under vilken kategori. Listan är inte 

uttömlig men ger en vägledning hur du ska tänka. Om du känner dig osäker på hur en aktivitet ska 

kategoriseras kan du diskutera med dina kollegor men du får också gärna ta kontakt med Uppdrag 

Psykisk Hälsa som är det projekt som utformat enkäten för frågor och kommentarer.  

 

Elever och föräldrar  
Aktivitet som riktar sig till elever i grupp 
Exempel på aktiviteter: 

 I samband med temadagar 

 Föreläsningar inför en grupp elever 

 Psykoedukativa/psykopedagogiska aktiviteter i grupp,  

 Stödjande aktiviteter i grupp 

 Behandlande insats i grupp 

Exempel på aktiviteter som inte ingår: 

 Aktiviteter som handlar om att observera eller delta i arbetet i klassrummet. Aktiviteter som 

handlar om klassrummet sorteras in under en egen kategori.  

Aktivitet som riktar sig till enskild elev  
Exempel på aktiviteter: 

 Skolsköterskans elevhälsosamtal 

 Samtalsstöd  

 Pedagogiska utredningar 

 Kartläggande samtal 

 Åtgärdande insatser  

Aktivitet som riktar sig till föräldrar i grupp 
Exempel på aktiviteter: 

 I samband med föräldramöten 

 Psykoedukativa/psykopedagogiska aktiviteter till föräldrar i grupp  

 Föreläsningar  

 Samtal med flera föräldrar i samband med en händelse, till exempel ett bråk mellan elever på 

skolan 

Aktivitet som riktar sig till förälder till enskild elev  
Med förälder menas en eller flera föräldrar. Även kontakt med andra än föräldrarna, som tex bonus 

föräldrar förmyndare, familjehemsföräldrar , annan vårdnadshavare eller far- eller morföräldrar.  

Exempel på aktiviteter: 

 Telefonkontakt med förälder  

 Mailkontakt med föräldrar  



 
 Möte med förälder  

 

Aktiviteter i klassrummet  
Med klassrum menas här den lokal som används i samband med undervisning. 

Exempel på aktiviteter: 

 Klassrumsobservation 

 Delta i undervisningen 

 Stöd till enskild elev  

 Stöd till en grupp av elever 

Uppsökande aktiviteter/korridorsmingel  
Aktiviteter i syfte att göra sig synlig och tillgänglig för elever.  

Exempel på aktiviteter: 

 Aktiviteter på raster 

 Aktiviteter i uppehållsrum 

 Aktiviteter i matsal  

 Aktiviteter i samband med friluftsdagar  

Arbetet tillsammans med andra 
Möte med elevhälsopersonal och/eller rektor 
Exempel på aktiviteter: 

 EHT 

 Andra möten där alla eller en del av elevhälsan deltar 

 

Möte med lärare eller annan personal i skolan  
Exempel på aktiviteter: 

 Återkommande generella möten så som APT eller veckomöten   

 Möten som uppstår vid behov, till exempel en händelse eller situation. Kan gälle enskilda 

elever eller en grupp elever.   

 

Konsultation/handledning till lärare eller annan personal på skolan 
Exempel på aktiviteter: 

 Ansvara för eller delta kompetenshöjande insatser till pedagoger eller annan personal på 

skolan  

 Stöd till enskilda lärare/pedagoger allmänt eller i enskilda fall 

 Stöd till rektor och/eller skolledning allmänt eller i enskilda fall  

 



 
 

Aktiviteter tillsammans med andra verksamheter 
Exempel på andra verksamheter är socialtjänsten, hälso-och sjukvården, habiliteringen, 

arbetsförmedlingen och polisen. Det kan också handla om aktiviteter tillsammans med civilsamhället.  

 Temadagar eller andra allmänna aktiviteter tillsammans med andra som riktar sig till elever 

 Kompetenshöjande eller informativa aktiviteter som riktar sig till lärare eller andra som 

arbetar på skolan 

 Informationsutbyte   

 SIP- möten 

 

Administration och kompetensutveckling 
Administration  
Exempel på aktiviteter: 

 Dokumentation av insatser 

 Skriva remisser  

Planering  
Exempel på aktiviteter: 

 Planering av främajnde aktiviteter, tex temadagar 

 Planering av hur man ska arbeta med förebyggande aktiviteter, tex för att förhindra 

skolfrånvaro 

 Planering av aktiviteter som riktar sig till enskilda elever 

 Arbetet med att ta fram strategier/handlingsplaner för elevhälsan/skolan  

Kompetensutveckling  
Exempel på aktiviteter: 

 Delta i kurser/föreläsningar 

 Ta del av ny kunskap, till exempel genom att läsa nya riktlinjer eller forskningsartiklar.   

 

Övrigt 
Annat  
Under annat fyller du i sånt som inte passar in i det övriga kategorierna. Kategorin bör endast 

användas i undantagsfall och efter att noga ha övervägt om aktiviteten kan passa in under någon av 

de andra kategorierna.  

 

 

  



 

Bilaga 2.  Definitioner av begrepp 
Det kan vara svårt att definiera vilka aktiviteter som är främjande, förebyggande eller åtgärdande och 

olika personer kan göra på olika sätt. Det kan också vara svårt att avgöra eftersom en aktivitet kan 

upplevas både som åtgärdande och som främjande.  I den här kartläggningen är det viktigt att alla 

som deltar gör på samma sätt och att man skiljer ut vilket som är det främsta syftet med den aktivitet 

som genomförts.  

Definitionerna nedan är de som står angivna i Vägledningen för elevhälsan.  

Främjande 
”Hälsofrämjande arbete syftar till att stärka eller bibehålla människors fysiska, psykiska och sociala 

välbefinnande. Hälsofrämjande åtgärder fokuserar på människors självskattade bedömning av 

fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande.”  

Det främjande arbetet pågår alltid och utan att något särskilt har hänt. Det bedrivs långsiktigt, gäller 

alla, sker kontinuerligt både på och utanför lektionstid och det är målinriktat 

Förebyggande 
”Förebyggande arbete handlar om att minska risken för ohälsa. Målet med det förebyggande arbetet 

är att minska riskfaktorers inflytande över individen och samtidigt stärka skyddsfaktorerna. 

Planeringen av det förebyggande arbetet utgår från kunskapen om vad som orsakar ohälsa, och vilka 

miljöfaktorer som kan leda till ohälsa eller svårigheter med att nå utbildningens mål.” 

I det förebyggande arbetet ligger fokus på att identifiera och avvärja risker för som kan finnas eller 

riskerar att uppstå.  

Åtgärdande/stödjande  
”Åtgärdande insatser är insatser för att hantera problem och situationer som har uppstått i en 

organisation, i en grupp eller hos en individ. För elevhälsan är åtgärdande insatser till exempel det 

arbete som sker inom ramen för ett särskilt stöd- och åtgärdsprogram. Elevhälsans insatser kan även 

behövas vid akut kris- och konflikthantering.” 

Kartläggning/utredning/bedömning  
Inom elevhälsan arbetar man med att göra olika typer av kartläggningar och utredningar. Det kan till 

exempel handla om att kartlägga skolmiljön eller ta reda på mer om en situation eller händelse. Det 

kan också handla om att ta reda på mer hur grupper av elever eller enskilda elever mår och/eller 

upplever sin skolsituation. Olika professioner inom elevhälsan använder olika metoder och arbetssätt 

för att kartlägga och utreda. Det kan också handla om att göra en bedömning av en situation, en 

grupp eller en enskild elev som kan ligga till grund för vad som bör göras framöver.  

 

 

 

 

 

 


