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Förord  
Tack vare Erasmus+, Staff mobility for training har vi, Annette 
Byström, Catarina Grahm och Helena Sjunnesson, haft för-
månen att få åka till Vasa i Finland, och där besöka Åbo aka-
demi, två grundskolor i Vasa samt träffa en jurist som arbetar 
på statlig nivå. 

Målet med vårt besök var att vi ville se hur Åbo Akademi utbil-
dar blivande speciallärare med fokus på elevhälsa/elev-
stödjande insatser. Vi ville även få möjlighet till skolbesök för 
att samtala kring speciallärarens funktion, samt organisationen 
kring den elevstödjande verksamheten. Vi ville även knyta kon-
takter och byta erfarenheter mellan lärosätena gällande 
utbildning av speciallärare och specialpedagoger. Allt i avsikt 
att låta besöket utgöra en del i utvecklingen av specialpedagog- 
och speciallärarprogrammen vid Högskolan Kristianstad, med 
fokus på elevhälsa/elevstödjande verksamhet utifrån ett inter-
nationellt perspektiv. 

Ett stort tack till universitetslektor Daniel Östlund, som läst 
våra texter, och stöttat oss under processen! 
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Inledning 
 

Sedan 2010 finns begreppet Elevhälsa inskrivet i den svenska 
skollagen (2010:800). Till grund för den nu aktuella lagtexten 
ligger utredningen Från dubbla spår till elevhälsa: i en skola som 
främjar lust att lära, hälsa och utveckling (Elevvårdsutred-
ningen, 2000). Uppdraget för elevhälsan ska kretsa kring lä-
rande, hälsa och skolmiljö och arbeta förebyggande och hälso-
främjande. För att möta det föreskrivna uppdraget, anges i 
skollagen (2010:800) att elevhälsan ska omfatta kompeten-
serna skolhälsovård (skolläkare och skolsköterska), kurator, 
skolpsykolog samt personal med specialpedagogisk kompe-
tens. I elevhälsan möts därmed kompetenser med grund i olika 
teorier och utgångspunkter.  

Intresset för elevhälsa som fenomen har väckts hos oss dels ut-
ifrån våra tidigare erfarenheter som klasslärare och specialpe-
dagoger, där vi både tagit del av och varit en del av såväl elev-
vård som elevhälsa, och dels utifrån vårt arbete som adjunkter 
inom speciallärar- och specialpedagogprogrammen vid Hög-
skolan Kristianstad. Vi ser det som angeläget att studenterna 
på speciallärar- och specialpedagogprogrammen förbereds för 
att vara en del av elevhälsoarbetet, vilket kan innebära att vara 
en del av elevhälsoteamet.  

Genom att belysa den svenska elevhälsan och sätta den i relat-
ion till hur ett annat land arbetar med motsvarande frågor är 
avsikten med denna rapport att skapa ett underlag för diskuss-
ion, där olika sätt att arbeta med, och förhålla sig till, elevhälsa 
lyfts fram.  

Landet vi valt att relatera till är Finland. Valet har gjorts dels 
utifrån den debatt som förts i media om PISA-resultat och de 
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goda resultat Finland visar där och dels utifrån att det i Finland 
endast utbildas speciallärare. Finland har dessutom sedan 
2014 infört en ny modell för stöd, kallad trestegsmodellen.  

Via Erasmus+, Staff mobility for training har vi haft möjlighet 
att göra studiebesök i Vaasa i Finland, där vi besökt Åbo Aka-
demi och två grundskolor. Vid besöket samtalade vi med skol-
personal, men också med en jurist på den finska motsvarig-
heten till det svenska Skolverket. I samband med besöken i 
Vaasa skrevs fältanteckningar som sammanställts och används 
i denna rapport.   

I rapporten kommer följande teman att belysas: 

• Skolans uppdrag  
• Elevhälsa, dess organisation och styrdokument i Sverige 

och Finland  
• Elevhälsa i förhållande till speciallärare och specialpe-

dagoger 
• Eleven och elevhälsa  
• Elevhälsa i förhållande till undervisande lärare  
• Personliga betraktelser om fenomenet elevhälsa 
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Skolans uppdrag 
Skolans uppdrag och därmed vad det huvudsakliga syftet med 
utbildningen i respektive land regleras i olika styrdokument 
såsom skollag och läroplaner. Syftet med utbildningen i Sverige 
anges vara:  

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och 
elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. 
(…). Utbildningen ska också förmedla och förankra re-
spekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläg-
gande demokratiska värderingar som det svenska sam-
hället vilar på. I utbildningen ska hänsyn tas till barns och 
elevers olika behov. (…). Utbildningen syftar också till att 
i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsi-
diga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompe-
tenta och ansvarskännande individer och medborgare. 
(SFS 2010:800) 

Aspelin, Jederlund och Anéer (2017) menar utifrån lagtexten 
om skolans syfte att skolan har ett mångdimensionellt syfte 
som omfattar såväl kunskapsutveckling, demokratisk fostran 
som elevers allsidiga, personliga utveckling. Med stöd i Nel 
Noddings teori om omsorgsetik tolkar författarna lagtexten om 
skolans syfte att ”hela barnet” ska utbildas.  

Skrivningen om skolans syfte i den svenska skollagen 
(2010:800) stämmer väl överens med finsk skollag (Lag om 
grundläggande utbildning, 1998:628).  

Målet för den utbildning som avses i denna lag är att 
stödja elevernas utveckling till humana människor och 
etiskt ansvarskännande samhällsmedlemmar samt att ge 
dem sådana kunskaper och färdigheter som de behöver i 
livet. Målet för förskoleundervisningen är dessutom att 
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som en del av småbarnsfostran förbättra barnens förut-
sättningar för inlärning. 

Utbildningen skall främja bildningen och jämlikheten i 
samhället och elevernas förutsättningar att delta i utbild-
ning och i övrigt utveckla sig själva under sin livstid. 

Utbildningens mål är vidare att säkerställa att undervisning ges 
på lika villkor i tillräcklig utsträckning i hela landet (Lag om 
grundläggande utbildning, 1998:628).  

Med skrivningar om utveckling till humana människor och 
etiskt ansvarskännande samhällsmedlemmar parallellt med 
kunskaper och färdigheter, kan även syftet med den finska sko-
lan anses vara mångdimensionellt. Detta mångdimensionella 
syfte som skrivs fram i både Sverige och Finland påverkar inte 
minst elevhälsoarbete och elevhälsans uppdrag och arbete. I 
Sverige ska en samlad elevhälsa med dess olika professioner 
bidra till skolans mångdimensionella syfte att utbilda ”hela bar-
net”. I Finland har man istället för en samlad elevhälsa valt att 
dela upp arbetet med elevhälsa i två delar, en individuell och en 
generell elevhälsa, som båda ska bidra i arbetet med skolans 
uppdrag. 

Elevhälsa, dess organisation och 
styrdokument i Sverige och Finland 
Sverige har gått från en elevhälsa som tidigare byggde på elev-
vårdande arrangemang i form av hälsokontroller och hälsofost-
ran till en samlad elevhälsa. Syftet är att skapa möjligheter för 
en ökad samverkan mellan den särskilda elevvården, skolhäl-
sovården och det samlade ansvaret för specialpedagogiska in-
satser. Det finns ett särskilt påpekande av det hälsofrämjande 
och förebyggande arbetet. Elevhälsans mål är bland annat att 
skapa en positiv lärandesituation, vilket är av stort värde för 
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den enskilda eleven utifrån ett hälsofrämjande förhållningssätt 
och ett salutogent perspektiv (Socialstyrelsen & Skolverket, 
2014). 

Skollagen (2010:800) uttrycker att elevhälsa ska finnas för ele-
verna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, same-
skolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. 
Elevhälsan ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Ele-
vernas utveckling mot skolans mål ska stödjas. För detta arbete 
ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog 
och kurator. Det ska också finnas tillgång till personal med spe-
cialpedagogisk kompetens. Vidare låter skollagen göra gällande 
att anmälan till rektor ska göras om det befaras att en elev ej 
kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, rektors 
skyldighet är att se till att elevens behov av särskilt stöd utreds. 
Samråd med elevhälsan ska ske, om det inte bedöms som obe-
hövligt.  
 
När det svenska tvärprofessionella elevhälsoteamet förändra-
des och skrevs in i Skollagen (2010:800) var det som följd av re-
geringens utredning Från dubbla spår till Elevhälsa (SOU 
2000:19). Det framhölls att lärande, hälsa och skolmiljö hänger 
intimt samman, och beslutet blev en sammanhållen elevhälsa 
som därmed inkluderar skolhälsovården (Hjörne & Säljö, 2008).  
I förarbetena uttrycks det att samverkan ska ske mellan den 
särskilda elevvården, kurator och psykolog, skolhälsovården 
och de specialpedagogiska insatserna  (2010:800; Utbildnings-
departementet, 2009). 
 
Men hur sker samverkan, berikar de olika professionerna 
varandra?  
 
Hjörne och Säljö (2008) framhåller att ingen tydlig skillnad går 
att finna i samtalen som sker mellan de olika professionerna, 
utan samtalen och de föreslagna åtgärderna är de samma oav-
sett vilken profession som uttalar sig. Således bekräftar pro-
fessionerna varandra utan att ställa nya frågor. 
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Det är institutionella ramar som styr elevhälsans arbete, styr-
dokumenten blir den sanning som elevhälsan förhåller sig till, 
och inga nya frågor ställs utan enighet råder mellan profession-
erna och på så sätt konstrueras dessutom en gräns mellan elev-
hälsoteamets medlemmar och undervisande lärare (Grahm, 
2014). 
  
Elevhälsan omfattas av flera regelverk som dess professioner 
måste förhålla sig till. Skollagen och skolans styrdokument ut-
gör en del av regelverket. De professioner som arbetar med 
elevhälsofrågor ska även beakta hälso- och sjukvårdslagen, pa-
tientsäkerhetslagen och patientdatalagen (Socialstyrelsen & 
Skolverket, 2014).  

Det finns betydligt fler lagar, förordningar och föreskrifter som 
elevhälsans professioner måste uppmärksamma. Det är Skol-
verket och Socialstyrelsen som ger vägledning och information. 
Dessa myndigheter ger ut allmänna råd för att arbetet ska ut-
vecklas i en viss riktning och utföras enhetligt utifrån rätts-
praxis. Staten bedriver styrning genom tillsyn och inspektion. 
Skolinspektionen har ansvaret för tillsyn av elevhälsan utifrån 
skollagen, och Inspektionen för vård och omsorg har ansvaret 
för tillsyn i elevhälsan utifrån hälso- och sjukvårdsfrågor (Soci-
alstyrelsen & Skolverket, 2014). 

Skolläkare och skolsköterskor har i elevhälsoarbetet ett defini-
erat uppdrag som gäller elevers hälsa i form medicinska insat-
ser, såsom hälsokontroller och enklare sjukvårdsinsatser samt 
att bevaka elevers vaccinationer enligt Socialstyrelsens vacci-
nationsprogram. Uppdraget innebär även att arbeta förebyg-
gande gentemot ohälsa (Socialstyrelsen & Skolverket, 2014). 
Den psykologiska insatsen är att på rektors uppdrag utföra 
psykologiska utredningar och bedömningar och på så sätt bidra 
med psykologisk kunskap om elevers möjligheter för lärande 
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och utveckling samt behov av stöd. Vidare uttrycks hur profess-
ionen ska bidra med psykologisk kompetens i det pedagogiska 
arbetet. Däri ingår stödjande samtal och handledning, både 
gentemot personal, men även gentemot vårdnadshavare och 
elever. Insatserna består även av att arbeta förebyggande med 
elevers psykiska hälsa. 

Elevhälsans psykosociala insats består huvudsakligen av att ge-
nomföra rådgivande samtal med familjer och med enskilda ele-
ver. På rektors uppdrag utreda och bedöma elevers sociala si-
tuation inför beslut om särskilt stöd samt inför mottagande i 
grundsärskola. Vidare ska insatsen vara att bistå elevhälsotea-
met och skolpersonalen i frågor som är av psykosocial karak-
tär, såsom att bidra med kunskaper om samhällets stödfunkt-
ioner, utveckling av skolans likabehandlingsarbete och värde-
grundsfrågor samt förbyggande arbete om elevers psykosoci-
ala hälsa (Socialstyrelsen & Skolverket, 2014). 
Specialpedagogiska insatser inom elevhälsoarbetet är att till-
föra den specialpedagogiska kompetensen som stöd i elevarbe-
tet utifrån pedagogiska frågor, såsom att kartlägga hinder och 
möjligheter i skolmiljön. Inom ramen för de specialpedagogiska 
insatserna genomförs dessutom pedagogiska utredningar samt 
åtgärdsprogram.  Elevhälsan kan även ge handledning till sko-
lans personal, och vara ett stöd i utvecklingen av lärandemil-
jöer (Socialstyrelsen & Skolverket, 2014). 

Sammanfattningsvis är den svenska elevhälsans uppdrag att 
arbeta för att främja elevers lärande, utveckling och hälsa, ar-
beta förebyggande, skapa goda lärmiljöer. Det mer individuellt 
riktade arbetet är att se till att varje enskild elev ges möjlig-
heter att utvecklas i riktning mot utbildningens mål, och där-
med undanröja hinder, samt på rektors uppdrag utföra utred-
ningar för att därigenom finna orsaker till inlärningsproblem. 
Därutöver handlar det om att bidra med åtgärder för enskilda 
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elever i behov av särskilt stöd (Socialstyrelsen & Skolverket, 
2014).  

Elevhälsa i Finland  
I Finland utgörs elevhälsan av två delar, den individuella elev-
hälsan och den generellt riktade elevhälsan. Det är flera omfat-
tande regelverk som styr dess verksamheter. Den individuella 
elevhälsan/elevvården är separerad från den ordinarie under-
visningen. Då de specialpedagogiska insatserna bedöms till-
höra den ordinarie undervisningen separeras den individuella 
elevhälsan även från de specialpedagogiska insatserna. 

Den andra delen som benämns den generellt inriktade elevhäl-
san avser åtgärder och en verksamhetskultur inom läroanstal-
ten som angår alla som arbetar med eleverna. Åtgärderna plan-
eras inom läroanstalten. Exempelvis kan det innebära att 
främja och upprätthålla elevens studieframgång, goda psykiska 
och fysiska hälsa, sociala välbefinnande och verksamhet som 
ökar förutsättningarna för att lyckas i skolan. Den generella 
elevhälsan/elevvården ska i första hand bestå av förebyggande 
arbete och vara en gemensam elevvård som stödjer hela sko-
lan. Insatser genomförs av alla aktörer inom elevhälsan, men 
det är alltså läroanstaltens personal som bär det primära an-
svaret för välbefinnandet och det arbete som görs inom läroan-
stalten (Grunderna för läroplanerna, 2014;96; T. Sundell, per-
sonlig kommunikation, Vaasa Finland, 2015).  

 
Till skillnad från Sverige arbetar den generella elevhälsan end-
ast på grupp- och skolnivå, och individärenden hanteras på 
kommunnivå inom den individuella elevhälsan. Kommunnivån 
kan betraktas såsom organisationsnivå. Utifrån Socialstyrelsen 
och Skolverket (2014) är den svenska elevhälsans uppdrag att i 
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första hand främja och förbygga, därefter finns det ett individu-
ellt riktat arbete som utgår från individnivå.  

Den individuella elevhälsan i Finland som utgörs av en mer be-
gränsad krets såsom psykolog, kurator och skolhälsovårdare, 
och finns på kommunnivå, ska ha en styrgrupp för elevhälsa. 
Därutöver ska varje läroanstalt ha en egen elevhälsogrupp. Det 
är i lagen skrivit att det är elevers rätt till individuell elevvård 
(Lagen om elev- och studerandevård, 2013). Den individuella 
elevhälsan i Finland kan alltså beskrivas såsom tydligt separe-
rad från undervisning. Anledningen till detta är dels att sekre-
tessen har luckrats upp mellan aktörerna inom elevhälsan, men 
däremot är sekretessen stark gentemot läroanstalten, dels att 
specialundervisning skulle innebära samtycke av elev och 
vårdnadshavare. Det som benämns intensifierat stöd och sär-
skilt stöd kan ej vårdnadshavare säga nej till och därför behövs 
inte samtycke av elev och vårdnadshavare för dessa insatser. 
Däremot är insatserna från den individuella elevhälsan avhäng-
igt elev och/eller vårdnadshavares samtycke av åtgärder (T. 
Sundell, personlig kommunikation, Vaasa Finland, 2015). 

Inom ramen för läroanstaltens arbete ska allmänt stöd, intensi-
fierat stöd och särskilt stöd ges vid behov till enskilda elever 
enligt en trestegsmodell. Det allmänna stödet ges av klasslärare 
eller ämneslärare och sker i första hand i klassen. Om denna 
stödform inte är tillräcklig sätts intensifierat stöd in, vilket in-
nebär rätten till ett mer regelbundet stöd eller flera olika stöd-
former. Innan denna form av stöd sätts in ska en pedagogisk 
bedömning göras och behandlas i en yrkesövergripande elev-
vårdsgrupp. Därefter görs en plan tillsammans med vårdnads-
havare. Om eleven trots dessa stödinsatser ej når de aktuella 
målen för den allmänna lärokursen ska särskilt stöd träda in. 
Initialt måste ett förvaltningsbeslut om särskilt stöd fattas och 
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därefter görs en pedagogisk utredning som behandlas i elev-
vårdsgruppen. En individuell plan upprättas tillsammans med 
vårdnadshavare för hur undervisningen ska anordnas (P. Va-
taja, personlig kommunikation, Pia Vataja, Vaasa Finland, 
2017). Inom den individuella elevhälsan fokuseras elevens 
hälsa/ohälsa. Det är eleven själv, vårdnadshavare eller perso-
nal från skolan som kontaktar den individuella elevhälsan. Där-
efter sätts en expertgrupp ihop, beroende av ärendets art, samt 
att elevs och vårdnadshavares samtycke krävs.   

 
Expertgruppens sammansättning är beroende av ärendets art. 
Detta innebär att expertgrupperna ej är fasta utan sammansätt-
ningen skiftar utifrån ärendets karaktär. De aktörer som kan 
ingå i en expertgrupp, förutom de professioner som nämnts ti-
digare, är personer som bedöms behövliga, till exempel från 
skolan, ungdomsverksamheter, socialtjänsten eller polisen (La-
gen om elev- och studerandevård, 2013). 

Inom den individuella elevvården genomförs även omfattande 
och regelbundna hälsoundersökningar. Det innefattar även an-
svar för mun- och tandvården hos eleverna.  Den individuella 
elevvården förväntas också kunna stödja föräldrar i fostrings-
arbetet (Hälso- och sjukvårdslagen, 2010). Behandlingen av en 
enskild elevs ärende i en expertgrupp ska dokumenteras i en 
elevvårdsjournal. 

Trots sekretessbestämmelserna har de som deltar i anordnan-
det och genomförandet av individuell elevvård för en elev rätt 
att lämna och ta emot uppgifter som är nödvändiga för att de 
åtgärder som behövs ska kunna genomföras. Likaså har de som 
anordnar och genomför den individuella elevvården rätt att 
hämta och/eller lämna ut nödvändiga uppgifter till elevens lä-
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rare, rektor och utbildningsanordnare för att elevens undervis-
ning ska kunna ordnas så ändamålsenligt som möjligt. Det be-
tyder att den som lämnar ut information måste ta ställning till 
nödvändigheten i detta. Informationens karaktär som bedöms 
som nödvändig är om det handlar om att garantera elevens el-
ler de övriga elevernas säkerhet. Det kan också gälla en sjuk-
dom som måste beaktas i undervisningssituation. 

Verksamheten inom elevhälsan genomförs inom undervis-
ningsväsendet samt social- och hälsovårdsväsendets sektorsö-
vergripande systematiska samarbete med de studerande och 
deras vårdnadshavare samt vid behov med andra samarbets-
parter (Lagen om elev- och studerandevård, 2013) 

I Sverige har skolläkare och skolsköterska en sträng sekretess 
och får inte lämna uppgifter om en elev de behandlar om det 
inte står klart att eleven eller de närstående inte lider men av 
att uppgifterna lämnas ut. Om det är nödvändigt att lämna en 
sådan uppgift för att eleven ska kunna få det stöd hon eller han 
behöver får skolhälsovården ändå lämna uppgiften till resten av 
elevhälsans team, eller den särskilda elevstödjande verksam-
heten. Sträng sekretess gäller också inom den del av elevhälsan 
som rör uppgifter hos kurator och psykolog. Men för särskild 
elevstödjande verksamhet gäller svag sekretess, det vill säga 
sekretessen gäller bara om man kan anta att eleven eller någon 
anhörig till henne eller honom lider men om man lämnar ut 
uppgiften (Socialstyrelsen & Skolverket, 2014).  

  

Elevhälsa i förhållande till speciallä-
rare och specialpedagoger 
Hur kan då speciallärarens och specialpedagogens uppdrag i 
elevhälsoarbete formuleras? Över tid har detta uppdrag sett 
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väldigt olika ut och än idag tycks det inte finnas ett tydligt for-
mulerat uppdrag för dessa skolprofessioner. 

Från elevvårdande till elevhälsofrämjande ar-
bete i Sverige – en historisk tillbakablick 
Att specialpedagogisk kompetens utgör en viktig del av elevhäl-
san i Sverige är egentligen inte ett nytt fenomen. Däremot har 
uppdragets innehåll väsentligt förändrats genom åren. Skolhäl-
sovård i form av skolläkare började så smått att anställas redan 
under början av 1800-talet. Fokus i hälsoarbetet låg på sjuk-
domsbild, men också på frågor som hygien, belysning och ven-
tilation (Elevvårdsutredningen, 2000) och skolläkarna hade ett 
stort inflytande på folkskolans utveckling. Skolsköterskans in-
tåg i skolans värld skedde under 1920-talet och fram till dess 
hade lärarna ett ansvar för hälsovårdande uppgifter såväl soci-
alt som medicinskt, såsom exempelvis hörselkontroller, hem-
besök (sociala och ekonomiska hjälpbehov) samt fattade beslut 
om vilka elever som skulle skickas till läkare. Ungefär samtidigt 
växte det s.k. hjälpklassystemet fram som ett svar på det stöd-
behov som fanns bland elever och varje skoldistrikt fattade be-
slut om inrättande av hjälpklass.  

Enligt Bladini (1990) skulle hjälpklassen även haft elevvår-
dande uppgifter då den hade en social funktion i form av fost-
ran, stöd i problemsituationer och ”hjälp till fortsatt utbildning 
och/eller anställning” (s. 243) och hjälpklassläraren/speciallä-
raren skulle då kunna betraktas som ett ”elevvårdsteam i en 
person” (s. 243). Det var dennes uppgift att via intelligenstest 
sortera ut de elever som skulle ges möjlighet att undervisas i 
dessa hjälpklasser (Tinglev, 2013). Anledningen till att hjälp-
klassläraren/specialläraren fick detta uppdrag tros ha varit 
brist på ”professionellt utbildad personal för denna verksamhet” 
(Bladini, s. 238, 1990). Speciallärarbeteckning var dock inte 
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riktig uppfunnen utan det var lärare som gått kortare kurser 
och så småningom terminskurser kring hur hjälpklassundervis-
ning skulle läggas upp samt i testförfarande. Speciallärarutbild-
ningen inrättades först 1962. Hjälpklassläraren kan dock be-
traktas som en förlaga till specialläraren och enligt läropla-
nerna 1943 och 1955 skulle hjälpklassläraren bl. a. ha: 

Förmåga till individuellt anpassa, konkret undervisning, 
knuten till barnens erfarenhetsvärld 

Kännedom om elevernas förutsättningar för inlärning 
(Bladini, 1990, s. 231) 

Under 1950-talet och framåt ersatte skolpsykologen hjälpklass-
läraren/specialläraren vad gällde intelligensbedömningar av 
barn/elever och de tog även över uppgiften att göra skolmog-
nadsbedömningar, vilket legat inom ramen för speciallärarens 
uppdrag. Skolpsykologen skulle diagnosticera, genomföra 
prövningar vid skolövergångar samt arbeta med elever med 
s.k. beteenderubbningar (Elevvårdsutredningen, 2000). Hjälp-
klassystemet försvann till förmån för särskild specialundervis-
ning eller kliniker under 1960-talet till följd av en förändrad 
syn på just intelligens som urvalssystem. Speciallärarens upp-
gift påverkades i riktning från klasslärarroll till stöd av en-
skilda elever i samordnad specialundervisning. Fokus i denna 
undervisning var s.k. basfärdigheter och då i synnerhet läsning 
och stavning.  

Speciallärarens uppgifter som kliniklärare speglade en mer 
teknisk och psykologisk syn på undervisning än under hjälp-
klassperioden. Tidens teknologiskt utformade pedagogik pas-
sade väl för en uppsplittrad träning av delmoment i form av 
stödundervisning i kliniken. Speciallärarens expertroll profile-
rades genom att denne kom att ingå som en naturlig del i elev-
vårdsteamet (Bladini, 1990). 
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Urvalet av elever skedde dock fortfarande utifrån diagnostice-
rande utredningar med hjälp av tester reglerat i Lgr 62 (Ting-
lev, 2014) skillnaden bestod i ett flyttat fokus från elevernas 
egenskaper (urval till hjälpklass) till elevernas färdigheter (ur-
val till specialundervisning). Elevvårdens fokus skulle enligt 
Lgr 69 vara ett förebyggande arbete med angelägenhet för hela 
skolan. I detta arbete användes eleviakttagelser som grund för 
elevvårdens insatser såsom medicinsk och psykoterapeutisk 
behandling (Skolöverstyrelsen, 1969). Elevernas funna brister 
utgjorde sålunda riktning för dels en tillrättalagd specialunder-
visning, men också för utvecklingen och användandet av färdig-
hetstränande material. Den medicinska förklaringsmodellen till 
elevers svårigheter var sålunda dominerande och stärktes yt-
terligare med Lgr 69. Behovet av diagnos ökade i och med dia-
gnosens direkta koppling till specialiserade undervisnings-, 
tränings- och behandlingsprogram.  

Hittills hade alltså enskilda elevers brister varit i fokus, men 
detta bryts i och med den s.k. SIA-utredningen (Utredningen 
om skolans inre arbete, 1974). SIA-utredningen lyfter fram so-
ciala och skolrelaterade omständigheter, där ett samspel mel-
lan individ och omgivande faktorer tillsammans orsakar uppvi-
sade svårigheter. Elevvårdskommittén fick 1978 uppdraget att 
utreda elevvårdens uppdrag och utredningen menade att det 
fanns två slag av elevproblem (Elevvårdsutredningen, 2000). 
Dels problem hos den enskilda eleven och dels problem som 
orsakas av skolans sätt att utforma verksamheten och bedriva 
undervisning. Även arbetsmiljöfaktorer för lärare lyfts fram 
och att både lärare och elever bör uppmärksammas av elevvår-
dande professioner (Elevvårdskommittén, 1980:50).  

Speciallärarens individfokuserade och behandlande yrkesroll 
börjar nu ifrågasättas (DSU 1986:13). Utifrån denna kritik er-
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sätts därför speciallärarutbildningen av specialpedagogisk på-
byggnadsutbildning med start 1990. Specialpedagogen får ge-
nom sin utbildning en mer övergripande funktion med fokus på 
såväl individ- som grupp- och organisationsnivå. Förutom 
undervisning är rådgivning till och handledning av personal i 
pedagogiska frågor en viktig del i specialpedagogens nya roll 
(UHÄ, reg nr D1-1452-90). Specialpedagogen skulle också 
kunna leda förändringsarbete d.v.s. initiera, leda och genom-
föra lokala utvecklingsarbeten. Skolans organisation blir där-
med föremål för problematisering och förklaringsmodell för 
elevers svårigheter och därmed elevvårdande insatser. En revi-
derad examensordning utformas efter några år i Högskolelagen 
(SFS 2001:23) och nu tillkommer utredningsarbete som en 
specialpedagogisk uppgift. År 2008 återinförs speciallärare 
som utbildningsmöjlighet med två specialiseringar (språk-, 
skriv- och läs- och matematikutveckling) och utökas därefter 
med ytterligare fyra specialiseringar (dövhet eller hörselskada, 
synskada, gravspråkstörning samt utvecklingsstörning). Lik-
heterna är fler än skillnaderna i skrivningarna av speciallära-
rens respektive specialpedagogens roller och uppdrag (Görans-
son, Lindqvist, Klang, Magnusson & Nilholm, 2015). Elevhälsan 
är som tidigare nämnts en sammanhållen elevhälsa, där peda-
gogiska frågor ska belysas av personal med specialpedagogisk 
kompetens. Specialpedagogens respektive speciallärarens del-
tagande i elevhälsoteam är därmed inte tydligt framskriven i 
jämförelse med exempelvis psykologens eller skolsköterskas, 
som ju nämns i lagtext. Dock skulle lagtexten kunna tolkas som 
att såväl specialpedagogen som specialläraren deltar och bi-
drar till elevhälsoarbete oavsett, då specialpedagogiska frågor 
är en del av elevhälsoarbetets syfte och innehåll. 
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Roll och uppdrag för speciallärare och specialpe-
dagoger i ett elevhälsofrämjande arbete 
Det finns få styrande dokument, som kan ge oss en riktning för 
innehållet i specialpedagogens respektive speciallärarens upp-
drag. I Svensk författningssamling och den s.k. examensord-
ningen (SFS 1993:100) finner vi den tydligast definierade in-
tentionen med de båda yrkesrollerna och uppdragen. De mål 
som ska fokuseras i de båda utbildningarna ger en fingervis-
ning om vad skolan kan förvänta sig att en speciallärare eller 
specialpedagog kan åta sig. Man kan därför säga att examens-
ordningen bildar utgångspunkt för yrkets innehåll och riktning.  

Vid en närmare studie av de texter som beskriver respektive 
yrke så framkommer att likheterna är betydligt större än skill-
naderna mellan specialpedagogen och speciallärarens roll och 
uppdrag. För såväl specialpedagogexamens som speciallärarex-
amen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som 
krävs för att självständigt arbeta som specialpedagog alterna-
tivt speciallärare för barn och elever i behov av särskilt stöd.  

Specialpedagogens och speciallärarens uppgift är, enligt författ-
ningstexten, att arbeta för barn och elever i behov av särskilt 
stöd. För kan i detta sammanhang innebär att arbeta direkt 
med barn och elever eller indirekt d.v.s. med vårdnadshavare, 
med lärare och annan personal (exempelvis personal i elevhäl-
soteam) runt barnen och eleverna samt med den organisation 
som styr verksamheten.  

Vilka delar kan man då uttolka exemplifierar speciallärares re-
spektive specialpedagogens uppdrag? På individnivå ska såväl 
specialläraren som specialpedagogen kunna göra utredningar, 
vilket ställer krav på kunskap om funktionsnedsättningar. Det 
ställs också vidare kunskapskrav på specialläraren som ska 
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visa kunskap om elevers lärande i relation till funktionsned-
sättningar och i relation till språk- och begreppsutveckling, be-
dömningsfrågor och elevers lärande i relation till sin speciali-
sering (exempelvis språk-, skriv- och läsutveckling eller ut-
vecklingsstörning). Speciallärarens uppgift att arbeta med åt-
gärdsprogram ska ske i relation till enskilda elever och i 
samverkan, medan specialpedagogens uppgift kan tolkas röra 
åtgärdsprogram utifrån specialpedagogiska frågor. De flesta 
målen rör dock individnivån mer indirekt genom förebyggande 
och utvecklande insatser på grupp- och organisationsnivå. 
Lärmiljön står därför i fokus för såväl specialläraren som speci-
alpedagogen både vad gäller utredningsarbete, stödjande ar-
bete och utvecklingsarbete. Både specialläraren och specialpe-
dagogen förväntas vara en kvalificerad samtalspartner – speci-
alpedagogen i pedagogiska frågor och specialläraren i frågor 
som rör specialiseringen. Detta ställer examensordningen 
också stora krav på genom att betona de båda professionernas 
förhållningssätt där de etiska frågorna får stor tyngd tillsam-
mans med samarbete och insikt om vikten av att fortlöpande 
utveckla sin kompetens (SFS, 1993:100). 

Eleven och elevhälsa 
Elevperspektivet lyfts fram som elevhälsans viktigaste utgångs-
punkt (Socialstyrelsen & Skolverket, 2014). I detta perspektiv 
betonas elevhälsans funktion att utveckla skolan i en riktning 
som innebär ökade möjligheter för alla elever att klara utbild-
ningens mål och därmed minskad risk för utbildningsrelaterat 
misslyckande i olika form. För detta krävs ett förebyggande och 
utvecklingsinriktat arbete och inte längre, som tidigare, enbart 
ett kompenserande arbete vid redan uppkomna svårigheter. 
Elevhälsans centrala uppgift är att utveckla skolan i syfte att 
uppnå hälsa och lärande för alla elever. Dessa båda begrepp 
hänger således samman och leder till varandra på ett sätt som 
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skulle kunna uttryckas som att elevers hälsa har stor betydelse 
för deras lärande och utveckling eller att elevers lärande och 
utveckling har stor betydelse för deras hälsa. I detta kan skön-
jas ett medicinskt perspektiv och ett pedagogiskt perspektiv, 
vilket också elevhälsans professioner representerar.  

De insatser som kan göras inom elevhälsans ramar i förhål-
lande till den enskilde eleven är således dels hälso- och sjuk-
vård och dels (special)pedagogiska insatser. En utredning av 
enskilt barn/enskild ungdom gjord av skolpsykolog är alltså att 
betrakta som hälso- och sjukvård medan en utredning gjord av 
speciallärare eller specialpedagog är en pedagogisk utredning. 
De insatser som kan göras inom elevhälsans ramar i förhål-
lande till skolans lärmiljö, oavsett profession, faller däremot 
inte inom ramen för hälso- och sjukvård utan se som ”generella 
insatser” (Socialstyrelsen & Skolverket, 2014, s. 26) och är där-
med riktade till skolan och alla elever i syfte att förebygga och 
utveckla verksamheten. Det enskilda barnet/ungdomen är 
alltså både elev och patient i förhållande till elevhälsan bero-
ende på vilken av professionerna som deltar i en insats och dels 
beroende på om insatsen riktas till en enskild individ eller till 
en miljö. Och man skulle därför kunna säga att även den 
svenska elevhälsan utför uppgifter som är individuellt riktade 
respektive generellt riktade i likhet med det finska systemet. 
Däremot är dessa insatsers olika riktning inte lika tydligt sepa-
rerade som i det finska systemet, då det svenska systemet byg-
ger på en samlad elevhälsa. 

Det stöd som erbjuds barn och elever i Finland liknar till viss 
del det svenska systemet. Trestegsmodellen som beskrivits ti-
digare liknar det vi i Sverige beskriver såsom extra anpass-
ningar och särskilt stöd. När extra anpassningar sätts in, men ej 
gett önskat resultat vid utvärdering, ska de extra anpassning-
arna intensifieras, därefter kan det bli aktuellt med särskilt 
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stöd. Inför särskilt stöd görs en pedagogisk utredning och där-
efter beslutas det om åtgärdsprogram (Skolverket, 2014) 
År 2014 antog Finland en ny lag kring elev- och studerande-
vård. I denna framhålls bland annat att elevhälsan ska vara fö-
rebyggande och generell, men även att eleven har rätt till indi-
viduell elevvård. Fokus är att eliminera problem i samband 
med skolgången (Lagen om elev- studerandevård, 2013). 

Det elevvårdande arbetet ska företrädesvis ske på skolan där 
eleverna befinner sig, och benämns som den generella elevhäl-
san. Utbildningsanordnaren har ansvar för att en elevvårds-
grupp tillsätts. Dess uppgifter är att främja välbefinnande, och 
utveckla den gemensamma elevvården (T. Sundell, personlig 
kommunikation, Vaasa Finland, 2015). Det intensifierade stöd 
som beskrivs i trestegsmodellen arbetar klasslärare och speci-
allärare tillsammans kring. Särskilt stöd ges mestadels av speci-
allärare, och innehåller mycket individualiserad undervisning 
(Personlig kommunikation, Pia Vataja, Vaasa Finland, 2017). 
  

Elevhälsa i förhållande till undervi-
sande lärare 
I Skolinspektionens rapport (2015) skrivs elevhälsans uppdrag 
i förhållande till undervisande lärare fram. Det uttrycks som att 
elevhälsan, med dess fyra kompetenser, ska vara ett komple-
ment till den pedagogiska kompetens om elevernas utveckling 
och lärande som lärare har. Vidare uttrycks att elevhälsans 
olika kompetenser, tillsammans med lärarnas pedagogiska 
kompetens, ska utgöra en helhetssyn på eleven för att kunna ge 
en god utbildning. Samtidigt som elevhälsan, genom skriv-
ningen i rådande skollag (2010:800) knutits närmare skolans 
pedagogiska uppdrag så är det viktigt att vara medveten om att 
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det är ”läraren som ha jurisdiktion inom den pedagogiska do-
mänen” (Hylander & Guvå, 2017, s. 50). Detta ställer krav på ett 
väl fungerande samarbete mellan lärare och elevhälsa. Resulta-
tet av samarbetet ligger sedan inom lärarens kompetens och 
uppdrag att realisera i undervisningen och i mötet med ele-
verna.  

För att det ska bli ett väl fungerande samarbete är organisat-
ionen en viktig faktor (Skolinspektionen, 2015). Det är upp till 
huvudmannen att besluta om organisationen och därför kan 
den variera från kommun till kommun. Elevhälsan kan organi-
seras antingen centraliserat eller decentraliserat, och ibland 
som en kombination.  Höög (2015) har i en intervjustudie med 
rektorer, lärare och elevhälsopersonal, fokuserat på elevhäl-
sans organisation och kultur där fördelar respektive nackdelar 
med den ena eller andra organisationen lyfts fram. När det gäl-
ler förhållandet mellan elevhälsa och lärare beskrivs det vara 
en större distans mellan den centrala elevhälsan och undervi-
sande lärare t.ex. vad gäller att veta hur arbetet runt en elev el-
ler grupp sett ut innan kontakt med elevhälsa tagits men också 
vad gäller återkoppling till undervisande lärare. Detta kan leda 
till svårigheter för läraren att omsätta elevhälsans arbete i 
undervisningen. Samtidigt handlar organisation inte endast om 
var elevhälsan är placerad, om den är centralt eller lokalt place-
rad, eller kanske både ock. Snarare handlar det om den elev-
hälsa som finns, hur organisationen i den fungerar, och vilken 
plats lärare får i den organisation som råder för att samarbetet 
ska fungera väl. Går det att organisera fram en välfungerande 
elevhälsa eller är det andra frågor som skulle behöva tas i be-
aktande? En fråga skulle exempelvis kunna vara att lärare, som 
är de som har den pedagogiska kompetensen, inte finns med i 
den expertgrupp elevhälsoteamet kan förstås som. Hylander 
och Guvå (2017, s. 49) uttrycker att det är den pedagogiska 
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kompetensen som utgör grunden för skolans verksamhet. En 
annan fråga skulle kunna vara om det finns en gemensam för-
ståelse av skolans uppdrag, eller om uppdraget kan förstås på 
olika sätt. Då vi i Sverige har en mål- och resultatstyrd skola så 
kan man tänka att det även skulle innefatta elevhälsoarbetet. 
Samtidigt pekar den undersökning Höög (2015) genomfört på 
att det generellt sett endast finns en svag koppling mellan elev-
hälsans arbete och skolans uppdrag gällande kunskaps- och so-
ciala mål. Det i sin tur skulle kunna innebära att det finns olika 
syn på vad som är centralt i skolans uppdrag. I samarbetet mel-
lan elevhälsa och undervisande lärare kan det leda till olika för-
ståelse av vad som ska vara i fokus – resultat i förhållande till 
kunskapskraven eller elevernas mående. Enligt Höög (2015) 
skiljer sig synen på uppdraget åt. Göransson m.fl. (2015) talar i 
sammanhanget om att speciallärare och specialpedagoger har 
en mer egalitär och relationell syn på utbildning medan lärarna 
har fokus på mål i förhållande till kunskapskraven. Olika syn på 
skolans uppdrag kan leda till olika syn, och förväntningar på, 
elevhälsans uppdrag.  

Personliga betraktelser om fenome-
net elevhälsa 
Som beskrivits ovan finns det både likheter och skillnader mel-
lan det finska och svenska systemet för elevhälsa. Den stora 
skillnaden är att Sverige har en samlad elevhälsa som innefat-
tar både hälso- och sjukvård och utbildning medan Finland har 
separerat dessa delar i två; en individuell elevhälsa, separerad 
från undervisning, och en generell elevhälsa som arbetar med 
främjande och förebyggande arbete på grupp- och organisat-
ionsnivå.  
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Tanken i Sverige var att samla alla elevvårdande arbetsuppgif-
ter under en och samma elevhälsa, skolpsykolog, skolskö-
terska/skolläkare, kurator och person med specialpedagogisk 
kompetens, och att ett salutogent, förebyggande och hälsofräm-
jande arbetssätt skulle råda i samverkan mellan profession-
erna. Vilket i sin tur innebär att professioner med olika teore-
tiska bakgrund ska samverka utifrån skolans uppdrag, detta 
väcker funderingar hos oss. Vad får det till exempel för bety-
delse när en profession som lyder under hälso-och sjukvårdsla-
gen har kontakt med ett barn i skolan, är barnet då elev eller 
patient? Eller när en speciallärare/specialpedagog diskuterar 
frågor kring elevens hälsa? Har resultatet blivit att eventuella 
gränser mellan utbildning, sjukvård och socialt arbete har luck-
rats upp? Vilka fördelar respektive nackdelar kan i så fall denna 
gränsöverskridande hållning innebära? Skolans uppdrag är att 
möta alla elever. Vad är det vi tänker att medicinska insatser 
ska bidra med i skolans värld och hur ska dessa insatser ges? 
Är det insatser till den enskilda individen och/eller är det att ge 
råd om undervisning dvs. det som tillhör pedagogernas pro-
fession? När slutar t.ex. skolsköterskan att vara skolsköterska i 
ett möte med elevhälsoteamet? Utifrån denna reflektion upp-
fattar vi att det finns en risk för en glidning mellan de olika pro-
fessionerna, som kan få konsekvenser både för den enskilda in-
dividen och det pedagogiska uppdraget. Elevhälsan i Sverige 
strävar efter konsensus i de uppdrag som de tilldelas. Var tar 
då professionernas specifika kompetens vägen? Går det verkli-
gen att finna konsensus utifrån olika teoretiska perspektiv?  

I det finska systemet har man gjort en uppdelning mellan den 
individuella elevhälsan och den generella. Den individuella kan 
bestå av professioner från det medicinska, psykologiska och so-
ciala området, och arbetar utifrån ett individfokus. På så sätt är 
den separerad från undervisning. Den generella elevhälsan på 
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skolor i Finland kallas för elevhälsogrupper och består av olika 
professioner. Skolorna har ganska fria händer att sätta ihop sitt 
team, men det ska finnas representanter från skolan samt me-
dicinska och sociala professioner.  Elevhälsogruppen ska end-
ast arbeta på grupp- och organisationsnivå, och inte hantera in-
dividärenden. Har man genom ett sådant system byggt bort ris-
ken med en glidning mellan professionerna?  

Anledningen till att Finland har separerat den individuella elev-
hälsan från undervisning anges vara en fråga om den enskilda 
elevens integritet. Need to know and good to know är ett uttryck 
som kännetecknar detta. Det vill säga vad behöver läraren ha 
kännedom om, då det gäller enskilda elevers hälsotillstånd för 
att möta eleven i undervisningen. Och vice versa, vad behöver 
skolläkare, psykolog och kurator känna till om elevens under-
visningssituation för att arbeta med elevens hälsa. I det finska 
systemet har både föräldrar och elev kännedom om att frågan 
diskuteras i den individuella elevhälsan. I den svenska elevhäl-
san behöver inte elev eller föräldrar veta om att eleven är uppe 
till diskussion i elevhälsan. Däremot måste vårdnadshavare 
godkänna medicinska insatser, såsom utredningar och behand-
lingar. Vilken betydelse kan dessa olika sätt att förhålla sig få 
för den enskilda eleven 

Den fråga som vi funderar på är vilken betydelse dessa länders 
system får för den enskilda eleven men även för verksamheten 
och de professioner som berörs.   
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