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Abstrakt 
 
Syftet med detta arbete har dels varit att ta reda på hur elevvården fungerar, men också att 
undersöka om elevvården kan möta de problem eleverna anser sig ha. Undersökningen är 
gjord i en gymnasieskola i Luleå kommun och intervjumaterialet har bestått av både enkäter 
och bandade intervjuer. Det material jag har fått genom enkäterna och intervjuerna har jag 
sammanställt och jämfört framförallt med SOU 2000:19. Det resultat som denna rapport 
påvisade kunde även till vissa delar konstateras i den undersökningen jag gjorde. Det jag 
bland annat kom fram till var att eleverna mår fysiskt bra, men sämre psykiskt. Som elev är 
man medveten om var man ska vända sig vid eventuella problem och man anser även att det 
finns vuxna människor som man kan tala med i skolan. Det eleverna inte var helt medvetna 
om var själva begreppet elevvård och att elevvård faktiskt är något som förekommer inom 
skolan.   
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1. Inledning 
 
Allt fler rapporter strömmar in om barn och ungdomars psykiska ohälsa. Barnombudsmannen 
Lena Nyberg visar i rapporten Upp till 18 (BR2004: 06) rörande barn och ungdomars 
hälsovanor, att de yngre barnen mår bra, medan de äldre barnen mår allt sämre. I tonåren ökar 
andelen med somatiska och psykiska besvär samtidigt som trivseln minskar. Dessutom börjar 
flickor må allt sämre än pojkar. Barnombudsmannen säger i debattartikeln Var tionde barn 
söker psykhjälp. (DN 2004.02.10) 

 
     I dag anses den psykiska ohälsan vara ett av de största folkhälsoproblemen. 
Mellan 10 och 15 procent av alla barn söker barnpsykiatrisk konsultation under 
uppväxttiden. Mellan 1999 och 2003 fördubblades försäljningen av antidepressiva 
läkemedel till 15-19-åringar. Jämfört med mitten av 1980-talet har psykiska besvär 
som irritation, nervositet och sömnsvårigheter ökat. Ungefär en tred-jedel av alla 
barn mellan 10 och 17 år har svårt att somna en eller flera gånger i veckan. 
Omkring 70 procent av 13-15-åringarna är trötta under skoldagen en eller flera 
gånger i veckan, bland de äldre flickorna är den andelen över 90 procent. (…) Den 
psykiska ohälsan är en tydlig varningssignal som vi vuxna en gång för alla måste ta 
på allvar. Vi måste bli bättre på att hitta strukturer och resurser för att hejda 
utvecklingen. 

 
Förutom de siffror barnombudsmannen pekar på kan nämnas att Bris stödverksamhet tog 
2003 emot 16 008 samtal av barn och ungdomar i behov av stöd och hjälp. Utöver 
telefonsamtalen tog man emot 8 350 e-postbrev varav 1000 av dessa brev var starkt 
fokuserade på självmordsproblematiken. De gemensamma dragen som kan utläsas av e-
postbreven är att många ungdomar mår dåligt och har dessutom haft självmordstankar under 
ett eller flera år. Några har också flera självmordsförsök bakom sig. Vanligt är att de inte vill 
prata med någon vuxen. För en del beror detta på tidigare negativa erfarenheter av 
professionella personer (skolkurator, barn- och ungdomspsykiatrin med flera), andra vill inte 
prata för risken att föräldrarna kan få veta. (Brisrapporten 2003) 
 
För mig som förälder till tonårsbarn och som blivande lärare är dessa siffror mycket 
skrämmande. Ännu mer skrämmande ter sig framtiden med tanke på att ungdomar i 
gymnasieskoleåldern (15 -19 år) förväntas öka de närmaste åren. (SCB befolkningsprognos 2004-
2050) Innebär det att den ökade andelen av ungdomar som mår dåligt kommer att eskalera?  
  
Mina egna erfarenheter har gett mig vetskapen om att ungdomar kan må dåligt och det är 
viktigt att det finns vuxna människor som kan lyssna på dem och stötta dem. Jag tror, att vi 
som lärare bör ha medvetenheten om att stödet hemifrån inte alltid räcker till och att vi i vårt 
yrke kommer att möta dessa elever. 
 

2. Syfte 
 
Med bakgrund av min inledning är mitt syfte att undersöka hur elevvården fungerar och om 
den kan möta de problem dagens elever upplever sig ha.  
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3. Metod och genomförande 
 
Mitt huvudmaterial består först och främst av den undersökning jag har gjort bland elever och 
skolpersonal, det vill säga lärare, rektor och skolsköterska, i en gymnasieskola i Luleå 
kommun. Undersökningen är till största del genomförd i enkätform och till viss del i 
intervjuform. Till min hjälp att iordningställa intervju- och frågematerialet har jag använt mig 
av Bo Wärneryds bok Att fråga (1980). Utöver denna bok har jag även använt Metodboken 
(1997) av Conny Svenning, vilken har hjälpt mig med den kvalitativa analysmodellen, men 
även med sammanställningen av frågematerialet.   
 
Genomförandet har gått till på följande sätt: Jag kontaktade två olika gymnasieklasser med 
elever ur årskurs tre. I dessa klasser gjorde jag en enkätundersökning, vilket resulterade i 
totalt 36 svar. Förutom frågeformulären har jag dessutom gjort intervjuer med fyra elever ur 
årskurs två. Jag har även delat ut totalt 35 enkäter bland lärarna och fått in nio svar och 
slutligen har jag intervjuat skolsköterska och rektor. Utifrån dessa undersökningar har jag 
därefter sammanställt och dragit mina slutsatser. 
 
I min redogörelse av resultatet presenterar jag först elevernas enkätsvar tillsammans med de 
fyra elevintervjuerna. Detta följs upp av de enkätsvar jag fått av lärarna och avslutas med 
intervjuer, både av skolsköterska och av rektor.    
 
 

3.1.  Enkät och intervju 
 
Att göra intervjuer i enkätform är en relativt enkel metod att genomföra, men det jag såg som 
en svårighet var att jag som intervjuare tolkar svar och motiveringar utifrån mitt sätt att se och 
att mycket tid behövs för att tolka svaren så rätt som möjligt. För att underlätta 
tolkningsproblematiken valde jag i huvudsak att ställa frågor som informanterna kunde svara 
ja eller nej på. Men eftersom en sluten fråga inte ger ett nyanserat svar lämnade jag dessutom 
i de flesta fall utrymme för en motivering. För att ytterligare kunna gå in djupare i vissa frågor 
gjorde jag även bandade intervjuer bland elever. Genom intervjuformen har jag kunnat ställa 
följdfrågor som gett mig ytterligare information.  
 
Elevenkäterna är till antalet 36, varav 26 tjejer och tio killar i åldrarna 17-19. Förutom dessa 
enkäter finns fyra stycken elevintervjuer, tre tjejer och en kille. Sammanlagda antalet elever är 
således 40 varav 29 tjejer och elva killar. Lärarenkäterna är som jag tidigare nämnde 35 varav 
nio har blivit besvarade. 
 
Redovisningen av min undersökning presenteras på följande sätt: Jag har skrivit ned de tolv 
frågorna jag ställde till eleverna och under respektive fråga redovisar jag de olika svaren. 
Både elevenkäterna och intervjusvaren tydliggörs under respektive fråga. I samband med 
frågorna, har jag för att göra svaren tydliga, citerat de eleverna förde fram i undersökningarna. 
För att inte peka ut de elever jag intervjuat har jag valt att inte uppge om informanten är en 
kille eller en tjej i de avsnitt jag direkt redogör ur intervjuerna. Samma förfaringssätt gäller 
med lärarenkäterna, förutom att frågan om huruvida det är en manlig eller en kvinnlig 
informant har varit ointressant i min undersökning. Min intervju med skolsköterska och rektor 
lyfter fram frågor jag har ställt och redovisar även de svar jag fått. Eftersom jag citerar det 
som sades i intervjuerna förekommer delar av talspråk i dessa avsnitt.   
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I bakgrunden, som är det följande avsnittet diskuterar jag i korta drag skolhälsans uppkomst 
dels i samhället och dels i läroplanerna. Elevvården nämns under detta avsnitt, men jag 
avhandlar det grundligare under avsnittet definition. Slutligen presenterar jag i min bakgrund 
även tidigare forskning.   
 

4. Bakgrund 

4.1.  Historik 
 
Skolhälsovårdens historiska utveckling speglar i stora drag samhällets insatser för skolbarnens 
hälsa. Från början var skolhälsovården inriktad på att ge läkarvård åt de fattiga eleverna. Men 
trots att skolhälsovården riktades mot de fattiga eleverna fanns det år 1892 läkare på samtliga 
läroverk och inga läkare alls vid folkskolorna. Det dröjde till slutet av 1890-talet innan 
skolhälsovården började inrättades i folkskolan. Utvecklingen som skedde efter det var att i 
storstäderna växte skolhälsovården snabbt till, medan landsbygden var eftersatt.  Den första 
skolsköterskan i Sverige anställdes i Stockholm år 1919. Skolsköterskan stod under 
skolläkaren och från början upptog den största delen av hennes arbete att avlusa elever. I 
samband med detta gjorde skolsköterskan hembesök och fick på så vis även insyn i dåtidens 
socio-ekonomiskt missgynnade bostadsmiljöer. Tillsammans med läraren fungerade 
skolsköterskan som skolans enda elevvårdare. Skolläkarens uppgift bestod av medicinskt 
förebyggande åtgärder. Skolpsykologer och skolkuratorer anställdes mot slutet av 1950-talet.  
 
1944 fick landets skolor möjlighet till en statsunderstödd skolhälsovård efter ett förslag av 
skolöverstyrelsen och regeringens bifall av propositionen. Verksamheten skulle främst vara 
hälsovårdande och inte sjukvårdande. 1958 övertog kommunerna ansvaret för skolhälsan i 
samband med en omorganisation av skolväsendet.  
 
I 1962 års och 1969 års läroplaner för grundskolan framhölls att skolhälsovården ska ses som 
en samordnad del av skolans verksamhet. Och i betänkandet från 1974 års 
skolhälsovårdsutredning (SOU1976: 46), poängterades att den medicinska delen av 
elevvården har liksom den övriga elevvården en nära anknytning till skolans pedagogiska 
verksamhet. Om all elevvårdspersonal, här inräknat även skolhälsovårdens personal, har 
samma huvudman som skolans övriga personal underlättas den planering som är nödvändig 
för att elevvården ska utvecklas. 

 
Som en följd av denna utredning höjdes skolhälsovårdens mål i skollagen. I 25 § sades att 
skolhälsovårdens uppgift var att följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras 
själsliga och kroppsliga hälsa samt verka för sundare levnadsvanor hos dem.  
 
Slutligen står följande i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet (Lpo94): 
 

     Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. (…) 
Skolan skall därvid vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran 
och utveckling. (s 11) 
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Vidare säger Lpo94 att: 

 
      Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har 
en viktig roll därvidlag. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växande 
glädje och erfara den tillfredställelse som det ger att göra framsteg och övervinna 
svårigheter. (s. 13) 
 

Kapitel två, mål och riktlinjer i Lpo 94 säger att som pedagogisk ledare och chef för lärarna 
och övrig personal i skolan är det rektorns ansvar att undervisning och elevvårdsverksamheten 
utformas så att eleverna får det särskilda stöd och den hjälp de behöver. Läraren ska 
uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd, stimulera, handleda och ge särskilt 
stöd till elever som har svårigheter. Vidare sägs att läraren ska samverka med och fortlöpande 
informera föräldrarna om elevernas skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling, och hålla 
sig informerad om den enskilda elevens personliga situation och därvid iaktta respekt för 
elevens integritet.   
 
Angående skolhälsovården tar 14 kapitlet § 2 i skollagen upp skolhälsovårdens uppgift och 
där står bland annat att läsa att:  

 
     Skolhälsovårdens uppgift är att följa elevernas utveckling, bevara och förbättra 
deras själsliga och kroppsliga hälsa och verka för sundare levnadsvanor hos dem. 
Skolhälsovården skall främst vara förebyggande. Den skall omfatta hälsokontroller 
och enkla sjukvårdsinsatser. (…) För skolhälsovården skall finnas skolläkare och 
skolsköterska. (Lärarens handbok 2002) 

 

4.2. Definition 
 
Själva begreppet elevvård förekom för första gången i 1957 års skolberedning i betänkandet 
Grundskolan (SOU1961: 30) där man talade om elevvårdande uppgifter. Där konstaterades att 
det är klassföreståndarens uppgift att skaffa sig individuell kännedom om elevens fysiska och 
psykiska förutsättningar och man påpekade att huvudansvaret för elevvårdsarbetet måste ligga 
på klassföreståndaren och skolledaren. Till hjälp måste skolan ge klassföreståndaren 
vägledning och handledning av professionell personal som skolpsykologer och skolläkare.  
 
Elevvårdskonferenser infördes som begrepp i samband med Lgr 69, läroplan för grundskolan, 
där nödvändigheten av regelbundna elevvårdskonferenser betonades.  
 
Elevvårdens mål beskrivs i Lgr 69 på följande sätt:  

 
     Allmänt innebär elevvård att skolan skall söka hjälpa varje elev att lära känna 
sig själv, att på egen hand bilda sig en uppfattning om de uppgifter, som skola och 
samhälle ställer, att komma tillrätta med personliga problem och att så långt som 
möjligt utveckla sina olika egenskaper. I denna vidare mening är elevvård alltså 
inte enbart särskilda anordningar eller åtgärder som skolan kan tillgripa när 
svårigheter av skilda slag uppträder. Det är snarare fråga om den anda och de 
arbetsformer, som allmänt bör prägla det dagliga arbetet i skolan (s 85).  
 

Ansvaret för den elevvårdande verksamheten faller på rektor och varje lärare, speciellt 
klassföreståndaren. Ansvarsfrågan var bland annat ett av skälen till att en statlig utredning, 
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elevvårdskommittén, tillsattes 1978. Efter tre års arbete avslutade kommittén sitt arbete, utan 
att lägga fram ett slutbetänkande då ledamöterna inte kunde enas. 
 
När det gäller gymnasieskolan finns elevvården nämnd i Lgy 70, läroplan för 
gymnasieskolan: 
 

     Gymnasieskolans elevvård bygger på grundskolans och har samma syfte som 
denna, nämligen att hjälpa varje elev att lära känna sig själv, att bilda sig en 
uppfattning om de krav som skola och samhälle ställer, att komma till rätta med 
personliga problem och så långt det är möjligt ta vara på sina förutsättningar.  
(s. 70) 

 
Ansvaret inom gymnasieskolan vilar på rektor och på de anställda i skolan, särskilt 
klassföreståndaren och till sin hjälp att kunna planera och genomföra åtgärder behöver 
skolledning och lärare hjälp av personal inom studie- och yrkesorientering, skolhälsovård, 
skolpsykologisk och skolkurativ verksamhet. Elevvårdskonferenser är obligatoriska. 
 
När jag jämförde de tidigare läroplanerna med Lpo 94 och Lpf 94 (läroplan för de frivilliga 
skolformerna) såg jag att elevvården inte finns nämnd i lika stor utsträckning som den gjort 
tidigare. Under mål och riktlinjer i Lpo 94 står det att rektorn har ett särkilt ansvar för att 
undervisningen och elevvårdsverksamheten utformas så att eleverna får det särskilda stöd och 
den hjälp de behöver. Förutom dessa rader omnämns inte elevvården mer och i Lpf 94 talas 
det inte alls om begreppet elevvård. 
 
Eftersom elevvården inte finns definierad i läroplaner eller i skollag gör varje skola en egen 
definition, vilket leder till att det på olika skolor finns olika definitioner. 
 

4.3. Tidigare forskning 
 
1998 fick statsrådet Ylva Johansson i uppdrag av regeringen att starta en utredning som skulle 
kartlägga elevvårdens och skolhälsovårdens verksamhet och funktion. (SOU 2000:19) 
Förutom det skulle utredningen överväga lämpliga åtgärder för att höja kvalitén och 
effektiviteten inom elevvård och skolhälsovård. Bakgrunden till denna utredning var att det 
förutom vissa enstaka delar som till exempel elevvårdskommitténs utredning 1978 inte hade 
gjorts en samlad genomgång av elevvårdens och skolhälsovårdens roll och uppgifter. En av 
utgångspunkterna för denna utredning var att elevens hälsa och lärande går hand i hand. Det 
är alltså viktigt att eleven mår bra för att lärandet ska kunna fortgå.  
 
De problem utredningen lyfte fram gällde bland annat den begreppsförvirringen som tycks 
råda kring begreppet elevvård. Definitionerna är varierande. Dels finns synen att lärare och 
övrig personal fungerar som elevvårdare, men samtidigt finns även särskilda elevvårdare det 
vill säga yrkeskategorier inom skolhälsovård och elevvård. Det som ingår i begreppet 
elevvård syftar ibland på det arbete som alla gör på skolan för att eleven ska trivas samtidigt 
som det används som begrepp för de insatser en elev i behov av särskilt stöd får. Slutligen 
benämns elevvård som ett samlingsnamn för skolsköterska, skolläkare, skolkurator och 
skolpsykolog. Vissa gånger räknas dessutom studie- och yrkesvägledare och specialpedagoger 
in.  
 
Samtidigt med begreppsförvirringen pekade undersökningen på nackdelen av att elevvården 
står som en egen sluten verksamhet inom skolan. Vid eventuella svårigheter hos en elev 
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kopplas till exempel kuratorn in i processen och där stannar samarbetet av. Det finns alltså 
ingen planering för hur kunskapen ur denna erfarenhet ska föras vidare till lärare och 
skolledning. Elevvården har därmed svårt att påverka skolan som system.  
 
Vidare pekade utredningen på bristen av en lagstadgad elevvård i skollagen och de olika 
förutsättningar detta ger elever. Trots att elevens bästa och lika rätt till utbildning ska styra en 
skolverksamhet är ekonomin en viktig faktor i huruvida man på en skola ska anställa annan 
vårdande personal än skolsköterska och skolläkare, vilket kan slå olika från kommun till 
kommun.  
 
När det gäller hur barn och elever mår fysikt och psykiskt kom utredningen fram till att barn 
mår rätt bra fysiskt, men deras sociala, känslomässiga och psykiska problem har blivit 
tydligare och psykosomatiska problem är ett större inslag i ohälsobilden, vilket nedanstående 
citat visar: 

 
     Alla vuxna i skolan är viktiga för eleverna; deras engagemang, insatser och 
arbete skapar den skola och ger den jordmån för lärande och växande som barn och 
ungdomar behöver och som ett ansvarstagande vuxenliv kräver. Livet kommer att 
kräva mera av barn och ungdomar på 2000-talet än det har krävts av oss, som nu är 
föräldrar och mor- och farföräldrar. Ingen instans i samhället har varit tillräckligt 
rustad för den ökning av emotionella, psykiska och sociala svårigheter som dagens 
barn visar upp och vars saker är komplexa. (SOU 2000:19) 

 
Samhället är alltså inte beredd på den ökade andelen av ungdomar med dåligt mående och därmed inte 
heller skolan. Det är komplexa problem samtidigt som skolan behöver en förändring i sitt 
elevvårdsarbete. Därför har Utbildningsdepartementets lagt fram vissa förslag. När det gäller 
elevvården ville de förslå följande: 
 

    De verksamheter som tidigare kallades elevvård och skolhälsovård bör 
benämnas Elevhälsan. Inom Elevhälsan ska det finnas högskoleutbildade 
yrkesgrupper med följande kompetenser: social, psykologisk, medicinsk, 
omvårdnads, specialpedagogisk och studie och yrkesvägledande. Elevhälsan ska 
vara tillgänglig för elever, föräldrar ( i frågor som rör deras barns skolgång), lärare 
arbetslag och skolledning. (…) Regeringen bör ge Skollagskommittén i uppdrag att 
formulera författningstext för detta förslag.  (SOU 2000:19) 

 
Genom att skriva in detta i skollagen markeras det för alla kommuner, deras skyldighet att 
erbjuda en enhetlig (likvärdig) elevhälsa oberoende av vilken kommun eleven är bosatt i. 
 
Förutom utbildningsdepartementets rapport poängterar vårdförbundets rapport Måste barn 
och unga bli sjuka för att få vård? (2004) elevhälsans viktiga roll i kontakten med ungdomar, 
dels i förebyggande syfte, men även för att kunna sätta in åtgärder i tid. Vidare lyfter 
rapporten fram att vi idag är duktiga på att bygga fysiskt säkra miljöer för våra barn, men vi är 
inte beredda på den verklighet som våra barn lever i.  Istället för att skapa en organisation som 
kan stödja barns och ungdomars hälsa begränsas resurserna till skolhälsovården.   
 
Socialstyrelsen, som har tillsynsansvar för skolhälsovården, har granskat nio kommuner i tre 
olika län och pekar på organisatoriska problem när det gäller skolhälsovården, vilket 
tydliggörs nedan: 

 
     Generellt när det gäller verksamheten som sådan kan annars sägas att det saknas 
mål, tydlig ledning, övergripande dokumentation av vad man gör och redovisning 
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av resultat. (…) Det framkom stora olikheter hur ansvaret för de medicinska 
ledningsuppgifterna ordnats. Dels fanns oftast minimal tid att ägna sig åt uppdraget 
dels var intresset skiftande allt från stort engagemang till endast ett namn i ett avtal. 
I två fall saknade verksamhetscheferna formell kompetens för medicinska 
ledningsuppgifter. Det framgick inte heller med tydlighet vem vårdgivaren hade 
utsett att svara för anmälningsskyldigheten enligt Lex Maria. Resurserna bedömdes 
vara otillräckliga vilket borde påkalla behovet av en översyn av hela elevvårdens 
organisation. Granskningen visade att elevvården ofta har en stressig 
arbetssituation med ansvar för alltför många elever. Det framkom stora variationer 
i elevantal per heltidstjänst skolläkare och skolsköterska. Skolpsykologer och 
skolkuratorer var för få eller saknades helt inom vissa skolor. (Hur bedrivs 
Skolhälsovård idag – förutsättningar och hinder, 2003) 

 
När det gäller tidigare forskning av elevers syn på elevvårdens möjlighet att möta deras 
problem har jag inte lyckats hitta något material förutom en magisteruppsats skriven av en 
student på Lunds universitet med titeln Stödsamtalet hos skolkuratorn i gymnasieskolan en 
studie ur elevperspektiv. (Lunds Universitet, Socialhögskolan) Jag har valt att nämna denna 
uppsats då den diskuterar kontakten mellan skolkurator och elev. Både denna rapport och min 
undersökning visar, som vi kommer att se, på vikten av en bra kontakt och framförallt en god 
relation mellan kurator och elever sett ur elevperspektiv. Ungdomarna i rapporten tyckte att 
kontakten med kuratorn var viktig och det ansåg även att det var av värde att kuratorn hade 
sin mottagning i eller i anslutning till skolans lokaler, eftersom bekymret normaliserades i och 
med att kuratorn fanns i deras skolmiljö.  
 
I min resultatredovisning som följer i nästa avsnitt presenterar jag först elevernas enkätsvar 
tillsammans med de fyra elevintervjuerna. Detta kommer att följas upp av enkätsvaren från 
lärarna och avslutas med intervju dels av skolsköterska men även rektor.    
 

5. Resultat 

5.1. Elevenkät och intervju 
 
Fråga 1  
Har du varit i kontakt med skolhälsovården (skolsköterska, skolläkare eller kurator) under din 
gymnasieperiod? Om ja, kan och vill du berätta vad sökte du för? 
 
Ja (28) nej (12) 
 
Hälsokontroll/årlig undersökning (16), dåligt mående och hälsokontroll (1), huvudvärk och 
hälsokontroll (1), omplåstring och hälsokontroll (1), huvudvärk (5), dåligt mående (3) ingen 
kommentar (1). 
 
Eftersom tolv elever svarade att de inte varit i kontakt med skolhälsovården blev jag 
intresserad av om detta berodde på att eleven inte räknade med hälsokontrollen som ett besök 
eller om det helt enkelt var så att eleven inte hade varit i kontakt med skolhälsovården. Därför 
valde jag i min elevintervju att fråga en elev som svarat nej på fråga ett om denne gjort en 
hälsokontroll. Förklaringen var den att när det var dags för hälsokontroll hade den berörda 
klassen varit på praktik vid det tillfället. Tanken var att hälsokontrollen skulle ske vid ett 
annat tillfälle men detta hade inte ännu skett för denna elev.  
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Fråga 2 
Om du svarade ja på fråga ett. Tycker du att du fick den hjälp du behövde? Motivera. 
 
Ja (26) delvis (2) 
 
Kommentar: Den större andelen av elever ansåg sig ha fått den hjälp de behövde. Av dem 
som svarade delvis, uppgav en elev att det var ett ärende för vårdcentralen då sköterskan inte 
kunde avhjälpa problemet och den andra eleven uppgav sig fått hjälp av skolsköterskan men 
inte av kuratorn. 
 
Fråga 3 
Tycker du att skolhälsovårdspersonalen finns tillgänglig så ofta som du önskar? 
 
Ja (13) nej (6) delvis (6) jag tror det (3) vet inte (12) 
 
Av de tretton elever som svarade ja på denna fråga hade fyra av dem enbart varit i kontakt 
med skolhälsovården i samband med sin hälsoundersökning, fyra elever hade aldrig varit i 
kontakt med skolhälsovården, medan de resterande fem elever uppgav att de sökt 
skolhälsovården av andra orsaker. Överlag upplever denna grupp att skolhälsopersonalen 
finns tillgängliga så ofta som man som elev önskar. Nedanstående citat visar några av 
elevernas kommentarer: 

 
Ja, jag har inte haft någon behov av skolsköterskan dock men tycker att hon är här 
och tar emot en när det behövs. (tjej) 
Ja, de finns alltid om man skulle behöva dem. (kille) 
Jo, men det borde synas mer typ afficher uppe när de är i skolan osv. (tjej) 
Ja, tycker de alltid finns tillgängliga om man behöver hjälp eller prata ut om något. 
(tjej) 
Jo, det tycker jag, jag är inte så ofta dit. (tjej) 
Varje gång jag har varit dit har jag fått komma in nästan på en gång. (tjej) 
Hon (kuratorn) finns ledig ganska ofta men däremot inte skolsystern. (tjej) 

 
Ur den gruppen elever som svarade nej på den aktuella frågan uppgav tre att de endast träffat 
skolhälsovården i samband med hälsokontroll/årlig kontroll. Resterande tre hade varit där av 
andra orsaker. Deras kommentarer redovisas nedan: 

 
Nej, jag har inte sett så mycket av dem. (tjej) 
Nej, det är inte allt för ofta som hon är tillgänglig. (tjej) 
Nej de tycker jag inte, ofta när man går dit är hon inte där och det är synd. (tjej) 
Nej Skolsköterskan borde finnas tillgänglig varje dag. Alla problem kan inte 
vänta.(tjej) 
Nej, ofta har denna befunnits på andra skolor etc. (kille) 
Nej, dom är väldigt svåra att få tag i. (tjej) 

  
I gruppen delvis uppgav två elever att de besökt skolhälsovården enbart i samband med 
hälsoundersökning och de resterande av någon annan anledning. I denna grupp utrycker 
eleverna en viss tveksamhet till huruvida skolhälsovårdspersonalen är tillgänglig eller inte, 
vilket tydliggörs med nedanstående citat: 
  

Ja, för det mesta. (tjej) 
Jag har inte försökt få tag i dem så mycket, men jag vet att de är här väldigt sällan.  
De skulle nog behövas oftare. (tjej) 
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Jag tycker det är synd att vi delar skolsköterskan med andra skolor men oftast när 
jag har sökt henne så har hon funnits på plats. Det är bra att man kan ringa henne. 
(tjej) 
Kanske inte alltid, men det beror väl på brist på resurser? Vi har väll samma 
skolsköterska på flera skolor? (tjej) 
Ja, men dom kan ju inte alltid vara här. Men oftast får man hjälp när man behöver 
det. (tjej) 

 
I den grupp av elever som uppgav att de trodde att skolhälsovårdspersonalen fanns på plats så 
ofta som man önskade hade en elev besökt skolhälsovården i samband med hälsokontroll och 
de två övriga uppgav att de inte besökt skolhälsovården alls. Deras kommentarer var enligt 
nedanstående citat: 

 
Ja, tror det. (kille) 
Ja, hon/han verkar vara tillgänglig när man behöver henne/honom. (kille) 
Ja, tror det? (kille) 

 
Slutligen svarade tio elever jag vet inte på fråga nummer tre och av dessa hade fem varit på 
hälsokontroll och resterande uppgav att de aldrig besökt skolhälsovården. De som varit i 
samband med hälsoundersökning svarade i flertalet fall vet ej förutom två elever som lämnade 
följande kommentar: 
 

Vet ej eftersom jag aldrig är dit men jag tror att i alla fall skolsköterskan är här i 
princip hela tiden. (tjej) 
Jag vet inte riktigt för jag har aldrig sökt dit & vi får ingen information om när dom 
är tillgängliga. (tjej) 

 
De resterande som inte besökt skolhälsan svarade jag vet inte som svar på frågan.  
 
Fråga 4 
Tycker du som elev att du vet var/till vem i skolan du ska/kan vända dig till vid eventuella 
problem? (Trivselproblem, sömnproblem, dåligt mående, osv.) Motivera. 
 
Ja (29) vet ej (1) delvis (7) annat svar (3) 
 
De flesta elever uppgav att de vet vem de ska vända sig till. Resterande elever var lite mer 
tveksamma till vem de skulle vända sig amtidigt som en del ansåg att det är lätt att ta reda på, 
vilket nedanstående citat visar: 
 

Inte helt och hållet men det är lätt att ta reda på. (tjej) 
Nja, om jag hade haft sådana problem hade jag nog inte vetat vars jag skulle vända 
mig. (tjej) 
Trivselproblemet har jag faktiskt inte en aning om var man ska vända sig men de 
andra vet jag ungefär. (tjej) 

 
De två elever ur gruppen annat svar kommenterade fråga nummer fyra enligt följande: 
 

Jag skulle aldrig vända mig till någon i skolan om jag hade sådana problem. Det 
känns som att man vill hålla isär sådant och skolan.(tjej) 
Det har varit lite svårt för min klasshalva då vi fått byta mentor efter VARJE 
årskurs. Det är svårt att lämna ut sig till främlingar. (kille) 
Om jag får det jobbigt då är det min familj. (kille) 
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Fråga 5 
Vad skulle du säga är de vanligaste problemen bland ungdomar i din ålder? 
 
Sömnbrist och stress (15), utbrändhet (1), depression (2), vikten och liknande (1), alkohol och 
droger (1), skoltrötthet, alkohol och droger (1), ätstörningar och depression (1), trötthet och 
nedstämdhet (1) huvudvärk och depression (2), huvudvärk, depression, illa mående och 
sömnproblem (1), skoltrötthet (4), stress och utfrysning (1), kroppsfixering, dålig självkänsla 
och stress (1), stress hitta sig själv och skoltrötthet (1), stress och depression (1), stress och 
skoltrötthet (1), vet ej (3), skönhetsidealet (1), problem hemma (1) 
 
Den största delen av elever är övertygande om att de problem som ungdomar har är av 
psykisk/psykosomatisk karaktär där trötthet och stress verkar vara det mest vanliga problemet. 
 
Fråga 6 
Tycker du att det finns vuxna i skolan som du kan prata med vid eventuella problem?  Ja/nej 
motivera. 
 
Ja (34) nej (4) vet ej (2) 
 
Den största andelen elever anser/tror att de har någon vuxen att vända sig till vid eventuella 
problem. En del elever svarar att vissa vuxna kan de komma nära och andra inte. Medan vissa 
elever svarar att de inte haft behovet, men ändå tror att de skulle finnas vuxna de kan vända 
sig till. Följande citat visar några av de kommentarer denna fråga gav:  
 

Ja det finns många trevliga lärare och andra som bryr sig om. (tjej) 
Ja mentorerna kan man komma nära och det känns skönt. (tjej) 
Ja vissa känner jag trygghet hos. (tjej) 
Jag har inte sökt någon att prata med, men om jag skulle det så tror jag nog att det 
skulle finnas någon som man kan prata med. (tjej) 
Ja skolsköterskan verkar vara en person som man kan prata med. (tjej) 
Ja men inte så många som kan hjälpa eller verkställa något. (kille) 
Ja Har mer förtroende för lärarna än för skolsköterskan o kuratorn. De borde visa 
sig mer! (tjej) 
Mina mentorer. Jag pratar ganska mycket med dom. Dom är inta bara mina lärare. 
(tjej)  

 
De som svarade nej på denna fråga uppger följande kommentarer: 
 

Jag vet inte om jag skulle vilja ta problem med vuxna i skolan. En kompis skulle 
jag lättare kunna anförtro mig till. (tjej) 
Nej. Ingen känner ju en riktigt väl att man vill prata med. Man vänder sig till 
kompisar istället. (tjej) 
Nej, alla är för stressade för att kunna lyssna. (tjej) 
Det känns inte som att lärare är till för att gå och prata med om man inte mår bra. 
(tjej) 

 
De som svarade vet ej lämnade ingen kommentar. 
 
Fråga 7 
Vem skulle du vända dig till vid eventuella problem? (Skolhälsovårdspersonal, lärare eller 
någon annan vuxen i skolan eller ingen).  
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Mentor (9), lärare (11), skolhälsopersonal (11), kanske mentor eller kurator (1), den jag litar 
på (2), ingen/vet ej (6). 
 
Fråga 8 
Om du upplever att du inte kan prata med någon vuxen i skolan motivera varför. 
 

Man har ingen som är på samma nivå. Dom vuxna kanske inte kan förstå. (tjej) 
Man känner inget förtroende. (tjej) 
Ingen känner ju en riktigt väl att man vill prata med. Man vänder sig till kompisar 
istället. (tjej) 

 
Fråga 9 
Upplever du att ni på er skola arbetar med elevvård? Ja/nej motivera 
 
Ja (8) nej (10) vet ej (15) delvis (7)  
 
Av de åtta elever som svarade ja fanns följande motiveringar: 
 

Ja, de försöker i alla fall för att se till att man har det bättre. (tjej) 
Ja, jag har ju i alla fall fått veta att det finns. (kille) 
Ja, vi har diskuterat det på lektionerna. (tjej) 
Ja. Vi har bra miljö och tillgån till hjälp genom lärare/skolsköterska/kuratorn vi vet 
att dom finns till hands. (tjej) 
Ja, men det är inte alls så stort som det borde. Ofta allt kommer som en bomb med 
läxor över en. (kille) 
Ja det är aldrig någon som hamnar utanför alltså inte i min klass. Det är jättebra 
gemenskap. (tjej) 
 

Nio stycken elever ansåg att skolan inte arbetade med elevvård, vilket följande citat visar: 
 

Nej, inget som jag har märkt av. (tjej)  
Nej, inte arbetar direkt. (tjej) 
Nej, inte mer än att vi en gång har fått lyssna på kuratorn om vad hon arbetade med 
och så. (tjej) 
Nej, det har varit på samma sätt länge dvs. det utvecklas inte. (tjej) 
Nej det är som aldrig någon som pratar om det, varken elev eller lärare. (tjej) 
Nej. Det görs inget åt att så många elever lider av stress och press. (tjej) 
Nej det är väl inte mer än att kuratorn och skolsystern och dom här har kommit och 
presenterat sig och berättat om elevhälsan. (tjej) 

 
Följande citat visar några åsikter ur den grupp elever som svarade vet ej: 
 

Ingen aning? Tror inte det förekommer här. (kille)  
Vet ej har inte märkt något. Vi har pratat lite om det på lektionerna. (kille) 
Vet inte, kanske inte så mycket. (tjej)  

 
Slutligen visar dessa citat på vad de som svarade delvis tyckte: 
 

Skolsk. Har informerat 1 gång på 3 år om deras verksamhet så så bra är det väl inte 
m. vetskap hos eleverna om verksamheten. (tjej) 
Ja till viss del. (tjej) 
Nja, inte så mycket. 
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Vi har arbetat mot droger o det har man gjort för mycket om Borde ha mer arbeten 
om attityder utseendefixering ätstörningar depression osv. (tjej) 
Vi jobbar ganska mycket för att miljön på skolan ska vara bra. (tjej) 

 
Eftersom jag vid min genomgång av enkätsvaren upplevde att eleverna kände en osäkerhet i 
vad begreppet elevvård står för valde jag att till de elever jag intervjuade ställa frågan; vad är 
elevvård. Följande svar visar de eleverna svarade: 
 

Jag tänker på skolsystern och kuratorn och skolpsykologen.  
Inte riktigt vad det är men det är väl bra att eleverna trivs på skolan att det 
inte är någon mobbning. 
Hur man trivs i skolan typ hur det är. (…) Jag vet inte så mycket vad det är. 
Skolsyster och kurator och allt det där. 

 
Dessutom frågade jag även om eleven varit med om till exempel dagar då man jobbat med 
trygghet i gruppen eller liknande övningar. Eftersom begreppet elevvård inte var helt klart för 
dem funderade jag om de tänkte på dessa övningar som elevvård. Efter att jag nämnde ett 
tillfälle då jag under en VFU-placering (verksamhetsförlagd utbildning) på denna skola tog 
del av en halv dag där man i en klass arbetade med trygghet i gruppen, fick jag följande 
reaktioner av dem som var tveksamma till en fungerande elevvård: 
 

Jo, jo vi har haft nåt sånt där.  
Ja men det kanske vi hade. Nånting har vi haft där i alla fall dom sa påståenden och 
så skulle man svara. Vi har haft så där om droger. 

  
Fråga 10 
Hur fungerar elevvården på din skola? Bra/dåligt motivera. 
 
Bra (10), dåligt (4), jag tror den fungerar bra (8), vet ej (15), sådär (3) 
 
De som svarade bra kommenterade inte frågan desto mer förutom ett par som ansåg att 
elevvården fungerade just för dem och att både lärare och övrig personal tillsammans med 
elever vill att miljön ska vara så bra som möjligt. Nedanstående citat visar de åsikter eleverna 
hade: 
 

Bra. Våra lärare och övrig personal, även elever vill att miljön ska vara så bra som 
möjligt. (tjej) 
För mig har det fungerat bra då man vet att man kan prata med alla. (tjej) 
Jag tycker att den fungerar bra, i alla fall för min del. Kan inte svara för någon 
annan. (tjej) 

 
De elever som svarade dåligt motiverade sina svar enligt följande: 
 

Dåligt eftersom att vi aldrig tar upp det. (tjej) 
Säkert dåligt, för jag har inte upplevt att den finns. (kille) 
Det borde finnas nåt mer att man har sånt här typ temaarbete. (tjej) 
 

Åtta elever svarade att de tror att elevvården fungerar bra och några kommenterade sina svar 
enligt nedan: 
 

Har inte så många erfarenheter men jag tror den fungerar bra. Men vi borde får 
mer/bättre info att de finns till och vad de gör. (tjej) 
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Bra antar jag. Kanske skulle vara bra med mer info. Om vart man kan vända sig. 
(tjej) 
Elevvården fungerar väl bra, men man kanske inte pratar om det. (tjej) 

 
Den största andelen av elever svarade att de inte visste hur elevvården fungerar och de flesta 
lämnade ingen kommentar heller. Men de kommentarer som fanns är följande: 

 
Vet ej. Mer bra än dåligt enligt kompisar. (tjej) 
Vet faktiskt inte. Är aldrig i kontakt med dem. (kille) 
Vet inte, säkert bra. (tjej) 

 
Slutligen svarade tre elever så där och de kommenterade frågan enligt nedan: 

 
Så där dom syns/hörs aldrig till. (tjej) 
Jag tycker att det är bra skolsyster och kuratorn är jättebra, men lärarna kan jag väl 
inte säga så mycket om. (tjej) 

 
Fråga 11 
Tycker du att vuxna i skolvärlden tar ungdomars problem på allvar? Ja/nej, motivera brister 
eller det som fungerar. 
 
Ja (16) nej (7) ibland/vissa (7) vet ej/jag tror (10) 
  
Av de trettiosex eleverna som deltog i undersökningen ansåg tretton stycken att vuxna i 
skolvärlden tar ungdomars problem på allvar, samtidigt som större delen av de elever ansåg 
att det hade delvis att göra med hur allvarligt problemet var, men delvis även med vem man 
vände sig till. Nedanstående citat är från de elever som svarade ja på fråga elva: 
 

Problem i skolan: JA. (kille) 
Ja. I de flesta fallen iaf. De är bra på att lyssna och i de flesta fallen försöker de nog 
lösa problemen på bästa sätt. (tjej) 
Ja säkert…varför skulle dem inte göra det? (kille) 
Jo det tycker jag väl, men det händer kanske inte iaf så mycket… (tjej) 
Ja visst, men det beror på hur allvarliga problemen är. (kille) 
Ja i alla fall de jag har nu. Det finns alltid de som inte bryr sig eller struntar i 
tystnadsplikten. (tjej) 
Ja, men inte alla. Många ser ungdomars problem som lögner och undanflykter. 
(tjej) 
Ja de flesta men en del blir även för överdrivna. (tjej) 
Ja, det mesta. Men det finns personer som inte lyssnar (inte många personer). (tjej) 

  
De som svarade nej på denna fråga hade följande kommentarer: 
 

Nej Jag tror inte att de tar ungdomar på allvar överhuvudtaget Borde ge ut mer 
information om känslor o problem som ung. kan råka ut för o oftast gör det o göra 
så att eleverna känner sig säkrare o ”normalare”. (tjej) 
Jag tycker att det inte fungerar så bra. Ungdomars problem tas sällan på allvar, man 
anser att det bara är ”vanliga tonårsproblem”. (tjej) 
Nej. Lärarna tycker jag inte bryr sig, dom tänker bara på sig själva i yrket och de 
uppgifter de kastar ut mer än att eleverna skulle kunna prestera bättre om dom hade 
färre saker att göra så det vart mer fokusation på varje uppgift. (tjej) 
Nej, om man är stressad och när man mår dåligt så säger dom att man ska ta det 
lugnt. Men det är inte så lätt att bara ta det lugnt. (tjej) 
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Nej inte stressen i alla fall. De har saker som vi måste göra o då bryr de sig inte om 
hur vi mår. De säger att vi ska prioritera men då blir betygen lidande, så…(tjej) 
Nej. Dom förstår inte hur stressade vi kan vara eller hur lite sömn vi får varje natt 
och det påverkar oss. Det känns som dem inte förstår det. (tjej) 

 
Sju elever svarade att ibland blir man som elev tagen på allvar och av vissa lärare. Följande 
citat visar de kommentarer eleverna gav: 
 

En del vuxna tar ungdomarnas problem på allvar medans andra bara skrattar och 
går vidare. (tjej) 
En del vuxna gör det, medans andra inte verkar bry sig lika mycket. (tjej) 
Vill att det lyssnas mer på oss, att lärarna respekterar vi har mer än en kurs att gå 
till., o att dom inte packar oss med läxor samtidigt. Ha ett schema (almanacka) o 
fyll i läxor så eleverna ej får så stressigt. (kille) 
Det är väl olika från lärare till lärare. Vissa bryr sig andra inte. Dom gör inte mer 
än vad som behövs. (kille) 
Ibland och ibland inte det beror på personen man vänder sig till. (tjej) 
Inte mina mentorer men andra lärare nog gör dom det. (…) Dom kanske har fått för 
sig att jag bara går runt och klagar på allting. Resten av lärarna är jättebra. (tjej) 

 
 
De elever som svarade jag vet inte/jag tror kommenterade med att de antingen inte haft större 
problem eller att de saknade erfarenhet av det.  
   
Fråga 12 
Anser du att du som ungdom blir tagen på allvar i skolvärlden? Ja/nej motivera. 
 
Ja (20) nej (5) ibland/oftast/av de flesta (13) vet ej (2). 
 
På fråga tolv svarade sexton elever att de anser sig bli tagna på allvar i skolvärlden vilket 
nedanstående citat visar: 
 

Ja, man blir respekterad av lärarna här det är bra. (tjej) 
Ja. Eleverna får bestämma mycket. (tjej) 
Ja de anser jag att jag blir. (tjej) 
Ja, om jag vill säga ngt lyssnar folk. (tjej) 
Ja, jag tycker att vi har bra, ansvarsfylla & omhändertagande personal. (tjej) 
Ja, man blir respekterad av lärarna här det är bra. (tjej) 
Ja, vi möts med den respekt vi själva förtjänat oss. (kille) 
 

De elever som svarade nej motiverade sina svar enligt följande: 
 

Nej, eftersom alla lärare inte kan kommunicera med varandra och kör över oss 
elever och lägger alltid alla prov före lov m.m. (kille) 
Nej. Dom ser oss inte som vuxna vilket vi dock kanske inte är, men dom ser på oss 
som mindre ”smarta”. (kille) 
Jag tycker lärarna är så upptagna, dom hinner inte med varje elev. (tjej) 
Niet, vi blir till objekt. (kille) 
Nja, lite dåligt med det va? (tjej) 

 
Tretton elever ansåg sig bli tagen på allvar i vissa situationer och av en del lärare vilket 
följande citat visar: 
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Ja, Dem flesta ställer gärna upp och hjälper till. Men det beror givetvis på mig 
också. (kille) 
Ja, oftast. (kille) 
Man ses oftast som ett barn. (tjej) 
Det beror från lärare till lärare, men annars blir jag väl tagen på allvar. (tjej) 
Jo av dom flesta. Som lyssnar på en…(tjej) 
Oftast men ibland inte. (kille) 
Jo, för det mesta. För man blir behandlad som en vuxen och inte som ett barn. (tjej) 
Av en del. Kanske inte av alla. (tjej) 
Ibland, om man gör något som lärarna blir nöjda över. (tjej) 

 
För att sammanfatta det enkäterna och intervjuerna visade kan vi konstatera att: Den större 
delen av eleverna svarade att de har varit i kontakt med skolhälsovården och av dessa var det 
ungefär hälften som varit där endast i samband med sin hälsoundersökning medan de 
resterande varit där av andra orsaker. De som varit till skolhälsovården ansåg att det fått den 
hjälp de behövde.  
 
När det gäller skolhälsovårdens tillgänglighet ansåg ja- gruppen att skolhälsovården finns 
tillgänglig då man önskar, trots att flertalet av dem egentligen inte hade så stor kontakt med 
skolhälsovården. De som svarade nej, delvis, jag tror det eller vet inte var överlag tveksamma 
till att skolhälsovården fanns tillgängliga då de behövde dem. Vissa hade inte så stort behov, 
men trodde ändå att de inte fanns tillgängliga så ofta, andra ansåg att det inte var möjligt på 
grund av brist på resurser att ha dessa tillgängliga alltid.  
 
Den största delen av eleverna visste var de skulle vända sig vid eventuella problem och om de 
inte visste ansåg de att detta gick att ta reda på. Några elever svarade att de inte skulle vända 
sig till någon i skolan.  
 
Överlag ansåg de flesta elever att psykosociala problem är det vanligaste förekommande 
bland ungdomarna. Där uppgav eleverna sömnbrist och stress som det vanligaste problemet.  
 
Av de fyrtio tillfrågade ansåg den större delen att de kan vända sig till vuxna på skolan vid 
eventuella problem och den de vände sig till helst är skolhälsovårdspersonal och lärare. Ett 
tredje alternativ som var vanligt i svaren var mentorn.  
 
När det gäller elevvården, hur den fungerar och om det på skolan arbetas med det, visade 
resultatet att många elever inte är bekanta med själva begreppet elevvård och tveksamheten 
var stor huruvida den existerar eller inte.  
 
Slutligen ville jag med de två sista frågorna veta dels om ungdomarna upplevde att vuxna tog 
deras problem på allvar och om eleven själv ansåg sig bli tagen på allvar i skolvärlden. Sexton 
svarade ja på att deras problem blev tagna på allvar, medan resterande svarade nej, ibland, av 
vissa eller vet ej/jag tror.  Ungefär hälften svarade att de blev tagna på allvar i skolan medan 
resten svarade nej, ibland/oftast/av de flesta och vet ej. 
 

5.2. Enkät bland lärare 
 
Fråga 1 
Tycker du att er skola har en klar definition av begreppet elevvård, dess innehåll och 
ansvarsdel? (vad jag som personal ska göra) 
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Ja (8) delvis (1) 
Av de nio lärare som svarade ja på fråga ett lämnade två lärare en kommentar vilka finns 
citerade nedan: 
 

Ja, jag vet vad jag som mentor ska göra. Elevvårdsteamet stöttar. 
Ja. Som mentor är jag tex tvungen/skyldig att hålla mentorssamtal, uppföljningar 
med eleven och hålla koll på dennes studieplan. Elevvårdsteamet (syv, sjuksyster 
och kurator) finns som stöd. 

 
Fråga 2 
Anser du att ni på er skola har en klar arbetsplan på hur elevvård ska bedrivas? 
 
Ja (6) nej (1) vet ej (1) delvis (1) 
 
De lärare som ansåg att en klar arbetsplan motiverade sina svar enligt nedan: 
 

Ja, det finns dokument. Det finns ingen mobbningsplan, men vi ska göra en. 
Ja, vi för diskussioner. Det finns dokument och speciella formulär som alla ska 
använda. 

 
Den läraren som svarade nej på fråga två motiverade sitt svar enligt följande. 
 

Nej. Klara skrivna regler finns oftast inte och finns de så är de inte aktuella. 
 
Den läraren som svarade delvis motiverade detta enligt nedanstående citat. 
 

Ej fullt ut. Vi ska göra en mobbningsplan bl.a. 
 
Fråga 3 
Anser du som lärare att du är på det klara med din roll i elevvårdsarbetet? 
 
Bra/ganska bra (9) 
 
Alla de tillfrågade lärarna ansåg sig vara på det klara med sin roll i elevvårdsarbetet vilket 
följande citat visar: 
 

Ja, men det är inte alltid solklart när jag har rätt att frånsäga mig ytterligare ansvar 
och lämna över eleven till elevvårdsteamet och professionell hjälp. 
Kan ibland vara svår som mentor att gränsa av, men har bra stöd av 
elevvårdsteamet. 
Ja. Men mer handledning skulle behövas. Få chans att resonera hur jag bör gå 
tillväga i vissa speciella fall. 

 
Fråga 4 
Tycker du att det på er skola finns ett samarbete (mellan skolhälsovårdspersonal och övrig 
personal) i elevvårdsfrågor, som gör att elevvårdarbetet går framåt? 
 
Ja (9) 
 
På fråga fyra svarade alla lärare att de finns ett samarbete mellan skolhälsovården och övrig 
personal vilket följande citat visar: 
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Ja. ”Öppen mottagning” 1 grr/vecka där man kan diskutera elevfall och få 
synpunkter på lösningar. 
Ja, det fungerar bra. 
Ja, vi samarbetar runt elever som behöver mer stöd. 
Ja det finns ett sådant samarbete, men det är diffust hur det fungerar i verkligheten. 
Bra samarbete. Elevvården är mkt villiga att samarbeta. 

 
Fråga 5 
Känner du till vilka elevvårdsinsatser som görs på er skola? 
 
Ja (2) mina elever (4) i stort sett (3) 
 
Av de lärare som svarade ja lämnade en lärare följande kommentar: 
 

Ja, men kanske inte allt. 
 

De som svarade mina elever kommenterade sitt svar enligt följande: 
 

Inte annat än de som gäller fallrelaterade till mitt eget arbete. Sekretess gäller. 
Ja, jag känner till de som gäller mina mentorselever. 
Ja, de som berör mina mentorselever. 
Endast mina egna elever. 

 
Slutligen svarade tre lärare att de i stort sett eller till en del kände till vilka elevvårdsinsatser 
som görs på deras skola, utan vidare kommentar. 
 
Fråga 6 
Vilka brister upplever du finns i elevvården? 
 
De brister som uppgavs under fråga fem var varierande med brist på resurser och tid 
påpekades av flera lärare, vilket nedanstående citat visar: 
 

Svårt få psykologhjälp. Kurator har dåligt med tid. 
Det skulle vara bra om skolsköterskan o kuratorn finns på skolan varje dag. 
Skulle önska att skolsystern och kurator alltid fanns tillgängliga på skolan. 
Tidsbrist och likaså resursbrist. Önskar att kurator alltid fanns tillgänglig. 
Tidsbrist, som överallt i samhället. Behovet större än tillgången. 
Variationer på lösningar. 
Oklart vad som är kuratorsärende och skolsköterskeärende ibland. 
Överlämningar från en gymskola till en annan gym skola ”mörkade fall” även från 
grundskolan. 
Kan inte några speciella brister just nu. Tycker dock att mentorerna förväntas ta 
ansvar för sådant de inte är utbildade för, tex psykiskt sköra elever vilket inte är bra 
för någon. 

 
Fråga 7 
Vad upplever du som positivt med elevvården? 
 
De lärarna upplevde som positivt med elevvården var följande: 
 

På vår skola tar man tidigt tag i elever med problem. Tex om de har hög frånvaro i 
ett speciellt ämne så kollar man upp med eleven varför. Mentorn har en viktig roll. 
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Det känns som ett bra stöd. 
Att det finns vuxna som elever kan få stöd ifrån som inte är i en bedömande 
position. 
Jag tycker att elevvården kunde vara något mer aktiva i att besöka klasser och visa 
sig bland eleverna. Som det nu är för de en anonym tillvaro. Eleverna vet inte vilka 
de är. 
Proffsiga, samarbetsvilliga, hjälpsamma. 
Personalen. 
De ställer alltid upp för eleverna och deras mentorer. 
Alltid öppen för diskussion och att ge stöd. Oerhört viktigt när man har elever med 
många sociala problem. 

 
Fråga 8 
Vilka problem upplever du att eleverna till största del har? 
 
Liksom eleverna upplever lärarna att de problem eleverna har är av psykisk/psykosomatisk 
karaktär: 
 

Ätströningar, huvudvärk, magont stress. 
Psykosociala. 
Brist på sömn ger koncentrationssvårigheter, sociala problem många har ej vuxna 
som är gränssättare. 
Sociala problem,stressymptom (huvudvärk, magont) ätstörningar. 
Trötthet, stress. Några har dåligt stöd hemifrån. 
Ptioritera sin tid. Vill hinna ”allt”, skola, jobb, fritidsintressen. Sover för lite eller 
för mycket, överkrav på sig själv- ambitiösa tjejer. Underkrav- ”ser ej sitt eget 
ansvar”. 
Otrygghet bland många ej dokumenterade inl. Problem. 
Sociala problem. 
Adolecenseproblematik ledande till ångest, depressioner, 
trötthet, okoncentration m.m 

 

5.3. Intervju av skolsköterska 
 
Som jag påtalat tidigare förekommer i följande intervjuer talspråk. 
 
Jag träffade skolsköterskan för en intervju i syfte att kartlägga hennes erfarenheter och syn på 
elevvården. Det jag var intresserad av var vilka frågor/problem som eleverna söker för och om 
elevernas problembild har förändrats med åren, vilka rutinerna är när en elev söker hjälp, hur 
ofta skolsköterskan finns på plats, hur elevvården och samarbetet inom skolan fungerar och 
om elevhälsan arbetar med elevvård i klasserna. 
 
Skolsköterskan har arbetat på denna gymnasieskola i cirka två och ett halvt år och 
sammanlagt i tjugofem år som skolsköterska. Med tanke på hennes långa erfarenhet ville jag 
först veta om hon upplevde att elevernas problembild har förändrats under årens gång, vilket 
hon ansåg att det hade gjort. 
 

Jo det har förändrats jätte mycket. Det är friska elever, men de mår psykiskt dåligt. 
 
Som jag konstaterade i min bakgrund är detta ett komplext problem och det går inte att säga 
en orsak eller anledning till varför elever mår psykiskt dåligt men, jag var ändå intresserad av 
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skolsköterskans tankar kring vad som kan ha orsakat denna förändring av elevers 
problembild. De orsaker skolsköterskan pekade på var samhällets utveckling, förändringar 
inom gymnasieskolans och den intensiva studietakten. Hon lyfter även fram dagens 
utseendefixering som ett problem och slutligen hur olika förberedda eleverna är när de 
kommer från grundskolan, vilket nedanstående citat visar: 
 

     Det följer ju samhällets utveckling också, så är det ju många som saknar den här 
vuxenkontakten av eleverna. Gymnasieskolan har ju ändrats att det är sådana här 
kursutformade, det blir mera stress. Att de får välja mera kurser och sen blir det 
intensivt, att det är en stressituation. (…) Och sen är det ju när man tänker sig 
ätstörningar, man ska se ut på ett speciellt sätt och nu är det inte bara tjejerna som 
tittar i tidningar och säger att så ska det vara utan killarna, det är nästan mer pojkar 
som tycker att de väger för lite. Där har det ändrats mycket just, det är klart att dom 
har kanske inte ätstöningar lika mycket som man ser, som jag ser i alla fall. Men 
det är viktigt för dom hur dom ser ut. Kroppen alltså. (…) Det är många som tycker 
att dom inte har ett bra självförtroende.(…) Det är ju lite olika hur man har 
utbildningarna på grundskolan också hur dom är förberedda att komma till 
gymnasieskolans sätt att arbeta. Där har jag sett just årskurs ett att det kan ge 
stressmoment. En del är vana att jobba i projekt en del är vana ja att jobba lite 
annorlunda. 

 
De problem och frågor eleverna söker för är olika. Problemen är även lite olika beroende på 
vilket program man går på. Ett exempel är just stressade elever på ett av programmen som 
började uppmärksammas under vårterminen. Flertalet elever kom in till skolsköterskan och 
mådde dåligt på grund av stress och detta har alltså uppmärksammats och jobbats med från 
både rektor och lärare, vilket går att läsa nedan:   
 

     I våras var det jättemycket dom kom akut in hit. (…) Då pratade jag med dom 
och kollade vad det var och då var det ju vissa ämnen där det var mycket att göra. 
Så då tog jag kontakt med rektorn och så träffades vi några stycken elever som 
representerade alla tre klasserna och gick igenom vad det berodde på så gick ju 
rektorn ut till arbetslaget eller programlaget och sade att dom måste mer planera 
dom här proven. (…) Det kändes bra att rektorn tog tag i detta. 

 
Förutom stress är det väldigt stor variation på varför eleverna söker sig till skolhälsovården.  
Samtidigt som det också finns ett samband mellan var i terminen elever befinner sig och de 
problem elever upplever sig ha. Det finns även en skillnad mellan pojkar och flickor, där 
flickor söker mer och oftare för att de behöver prata. Samtidigt har killar börjat vända sig till 
skolsköterskan då de behöver ett intyg för att de inte kan mönstra av en eller annan anledning 
och då upplever skolsköterskan att det är ett bra tillfälle att kunna prata med dessa killar. 
Detta tydliggörs av nedanstående citat: 

 
     Dom är less och trött kanske i november och på våren så kanske det är stress. 
Tjejerna söker mer, men pojkarna har börjat komma mer och mer nu, för vi kan 
skriva intyg på att dom kan inte mönstra och där tycker jag det är trevligt för då får 
man andra samtal med killarna. Pojkarna kommer mest om dom har ont någonstans 
rent medicinskt det är sällan dom kommer för att dom vill prata.  Så det är väl där 
man gärna skulle vilja få lite mera killar som kommer. Men utifrån hälsosamtalet i 
årskurs ett så får man ju också lära känna eleverna och dom vet vem jag är så 
därför blir det ju annat dom kan komma för sen (…) Men just nu tycker jag att det 
är att dom inte vill mönstra och då är det något som inte är ok antingen att inte 
deras kropp inte duger eller att dom inte riktigt vet vem dom är.  
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När det gäller rutiner berättade skolsköterskan att det årliga hälsosamtalet är ett bra sätt att få 
kontakt med eleverna. Utifrån de frågor som tas upp under samtalet finns det möjlighet att 
uppmärksamma problem som eleven upplever sig ha. Ett exempel är det som nämndes ovan 
att skolsköterskan uppmärksammat att pojkar tänker mer på sin vikt idag än tidigare. En av 
frågorna som ställs är ”är du nöjd med din vikt”. Utifrån vad eleven svarar kan samtalet gå in 
på frågor som eleven kanske inte självmant skulle våga ta upp, vilket tydliggörs nedan: 
 

     Dom söker ju inte direkt för det. Utan vi har ju ett hälsosamtal och då har jag 
dom här frågorna då det är ju medicinska frågor skolsituation och livsstilsfrågor. 
Och utifrån vad dom svarar där som vi tar upp det här samtalet. Det står ju är du 
nöjd med din vikt.  

 
Hälsokontrollen som görs i årskurs ett inbokat samtal. Skolsköterskans tjänst är på 75 % och 
det innebär att hon finns på skolan fyra dagar i veckan. Hon berättade vidare att det är svårt att 
ha en helt tidsöppen mottagning men från och med i år försöker hon ha en timme per dag där 
hon inte bokar in några elever:    
 

     Det är en underlag för 75 % skötersketid här. (…) Det är svårt med att ha en 
som en tidsöppen mottagning om man säger men i år så tänkte jag (…) att (…) 
mellan elva och tolv bokar jag aldrig in någonting. (…) Då har dom ju chans att 
komma om dom vill. Men finns dom ute i korridoren och jag ser dom där då bokar 
jag in en tid kan du komma igen senare på dagen. (…) men visst är det ju det får 
man ju alltid höra att skolsköterskan bara har röd lampa på. Men jag låser aldrig 
upp hela dagen det gör jag inte. För vi har ju skollagen som vi också ska följa och 
där är det för skolhälsovården att man ska finnas, ja ha öppen mottagning, man ska 
finnas till för eleverna lättillgängliga plus att vi ska ha hälsosamtal i årskurs ett. 
(…)Men jag skulle vilja ha mycket mera tid ,det är ju 550 elever ungefär här och 
jag tycker att skulle man vara här varje dag heltid så skulle det kännas lite bättre. 
Så det är vi har för högt elevantal. 

 
Fortsättningsvis ville jag veta hur skolsköterskan tycker att elevvården fungerar på skolan och 
skolsköterskan berättade att elevvården fungerar bra och personalen inom skolan har ett nära 
samarbete, vilket nedanstående tydliggör. Det som skolsköterskan lyfter upp som en brist är 
att kuratorn arbetar varannan dag: 

 
     Jag tycker den fungerar jättebra. Vi har ju mentorerna som är närmast eleven 
och när man pratar i dom här hälsosamtalen också så frågar man om dom har 
kontakt med sin mentor om dom får stöd och det säger alla ja. (…) Är det 
någonting med någon elev så kommer ju mentorerna och talar om det för oss. Och 
vi har mentorsuppföljningar och i år har vi det en gång per termin tidigare har vi 
haft det två gånger per termin. Där bara mentorn sitter med oss elevhälsan och 
rektorn och går igenom om det är någonting som dom är oroliga för om en elev inte 
klarar av studierna. (…) Kuratorn, skolpsykologen och jag vi har gjort så, i höst har 
det varit lite sämre än i början, kuratorn hon vikarierar här så är hon bara här 
varannan dag. Men vi har gjort så att vi träffas en gång i veckan och har 
remissgenomgångar, att är det nåt jag har träffat på någon elev så tar jag upp det 
med dom, att vem tar vidare här. (…) Jag känner att vi jobbar jättenära varandra.  
(…) Men det är så att en gång i veckan träffas studievägledaren, rektorn, kurator, 
skolsköterska och går igenom om det är något ärende om det är en 
elevvårdskonferens som ska vara och hur gör vi vem ska vara med på det här 
mötet.  
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Slutligen ville jag veta om elevhälsan är inne i klasserna för att arbeta med elevvårdsfrågor. 
Skolsköterskan förklarade att eftersom lärarna jobbar med värderingsövningar och 
trivselfrågor har inte elevhälsan varit inblandad i detta. Däremot kontaktar lärarna elevhälsan 
vid behov: 

 
     Vi har gått runt i programmen och kollat upp liksom för att vi har ju dom här 
kränkande särbehandlingarna och mobbningsplanen som ska informeras till 
eleverna också och sen om droger, alkohol och droger och sånt där och då ska vi ju 
kolla upp att görs det och förs det fram den här informationen. Då gick vi runt 
kuratorn och jag i dom olika programmen och inventerade hur dom gjorde och de 
flesta har, inte fordonsprogrammet men dom andra har värderingsövningar trivsel 
och sånt där dom jobbar med sånt där så därför har vi inte varit ut i klasserna. (…) 
Lärarna jobbar mycket med det och där är inte vi engagerade och det är mycket 
demokratifrågor. När vi var runt och lyssnade förstod vi att lärarna jobbar med det. 
Dom hör av sig om det är något.  
 

Förutom intervjun fick jag även ta del av siffrorna ur en undersökning skolsköterskan hade 
gjort bland elever i årskurs ett år 2003, alltså de elever som är årskurs två i år. I den 
undersökningen framkom bland annat att av de 153 tillfrågade eleverna hade följande 
symptom:  

 
18 %  sömnsvårigheter 
21 % nedstämdhet, ängslig, oro 
27 % återkommande huvudvärk 
46 % ofta eller dagligen stressad i skolan 

 
Sammanfattningsvis kan sägas att skolsköterskan upplever att elevvården fungerar bra på 
denna skola trots vissa brister som att kuratorn är på skolan varannan dag, det stora 
elevantalet i kontrast till hennes 75 % tjänst. Det finns ett fungerande samarbete mellan 
elevhälsan och övrig personal. Som hon påpekade går det 550 elever på skolan och med heltid 
skulle det kännas bättre. Hon tycker vidare att hälsosamtalet är ett bra sätt att komma eleven 
närmare och det gör att eleven törs närma sig henne i och med att denna första kontakt är 
knuten. Flickor söker sig i större utsträckning än pojkar till hennes mottagning för att samtala. 
 

5.4. Intervju av rektor 
  

Som en avslutning av mitt resultat följer nedan en sammanställning av min intervju av rektor.  
 

Till att börja med berättade rektorn att det inom Luleå gymnasieskola pågår ett arbete som ska 
resultera i en gemensam plan för skolhälsovården, där tanken är att man i framtiden ska ha en 
hälsofrämjande skola. En hälsofrämjande skola innebär att alla inom skolan arbetar med 
eleven i centrum. Vidare innebär det att alla inom skolan ska se helheten kring en elev och på 
så vis skapa bra förutsättningar för eleven att klara sitt arbete. Tanken med elevhälsan är att 
den bör ses som en del av skolans lärandeuppdrag och det samlade arbetet för en god hälsa, 
samtidigt ska elevhälsan ha betoning på förebyggande arbete och arbetet ska riktas mot 
elevens måluppfyllelse. Detta arbete påbörjades för att det inom Luleå gymnasieskola 
saknades en gemensam plan för skolhälsovården för dagens gymnasieskola, medan det finns 
en fungerande skolhälsovård som arbetar förebyggande och hjälper elever vid behov. Detta i 
sin tur hämtar man stöd från bland annat SOU:2002:121 och Socialstyrelsens riktlinjer för 
skolhälsovården vilket förklaras nedan: 
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     Det är med eleven i fokus och vi har tittat på nuläget, vi beskriver det och vi ser 
det som finns skrivet och vad man har för intentioner framöver. (…) Det förslaget 
som ligger på högre nivå, inte i Luleå kommun utan över riket, det är ju att man ska 
se helheten. Alla det är ju inte bara den här specifika gruppen utan lärare, 
specialpedagoger andra som har uppgifter som skapar bra förutsättningar för 
eleverna att klara av sitt arbete är en del av helheten. (…) Dom här som är 
kärntruppen psykolog, kurator och skolsköterska dom har ju sina specifika uppdrag 
sina kontaktnät utåt, som om man tar kurator och psykolog så har dom ju PBU och 
lite av det va. Skolsköterskan har sitt kontaktnät mot vårdcentraler och det kan vara 
barnpsyk också. 

 
Vidare lyfte rektorn upp att arbetet med att se denna helhet kring eleven försvåras av skolans 
tradition. Lärandet och lärandesituationen är skolans huvuduppgift där varje lärare ansvarar 
för sitt specifika ämne. Själva ämnet prioriteras och risken är att man därför inte ser helheten 
kring en elevs studiesituation. Detta tydliggörs nedan:   

  
     Man har ju sett så tydligt under åren att en lärare ser väldigt ja begränsat sitt 
eget område. Jag undervisar i den här kursen och studierna måste gå bra och det här 
ska vi göra. Det ska vara klart och du har varit borta och du har inte lämnat in det 
här. Det är ungefär sådana här kommentarer man kan få i samband med 
mentorsuppföljning eller andra möten där man tittar på vad som händer runt 
eleven. Och det kanske är så att det är andra saker man ska börja med, man måste 
som både mentor, lärare är ju oftast mentorer, det dom har hela bilden ska ha hela 
bilden av eleven och ha sina samtal. Vi har ju också reglerat idag att man ska ha 
utvecklingssamtal med eleven. Där man då också ser på helheten. Men eftersom 
skolan har en tradition en lång tradition om man tittar utifrån lärarperspektiv att 
bara se på resultat, vad man klarar av så blir det väldigt snävt. Och då att börja få 
slå sönder dom här broarna mellan, det är ju det som är så viktigt. Och det får man 
bjuda till från båda hållen. Och framförallt respektera varandras kompetenser. (…) 
Och då menar jag att man måste ha en respekt för det handlar ju också om att man 
som mentor går och söker eller för över eleven till den som har den kompetensen 
som behövs. Man måste förstå varandras och respektera varandras kompetens. Och 
om man gör det då ser man att jag konserverar inte ett problem som jag inte har 
kompetens till som mentor utan jag för. Jag breddar bara kunskapsfältet. 

 
Tanken att se en helhet innebär att det måste finnas ett fungerande samarbete mellan de olika 
kategorierna. Därför ställde jag frågan; hur fungerar samarbetet mellan de olika 
yrkeskategorierna. Enligt rektorn fungerar mentorskapet mycket bra, vilket också är en viktig 
kontakt mellan elev och elevhälsa.: 

  
     Det jag ser är att mentorskapet är välutvecklat. Alltså det är inte så många som 
konserverar eller man känner att det är viktigt att människan är med också inte bara 
det man lär sig så att säga. Det som är undervisningsdelen. Så därför så har vi 
mentorsuppföljningarna en gång per termin där det ligger mycket på mentorerna att 
ha överblicken och samtidigt så sitter dom övriga med på dom här mötena. Och att 
jag känner att det är en tydlig dialog mellan. Där tycker jag att det blir bara bättre 
och bättre. Däremot så kanske vi behöver ge en del lärare mer kunskap kring att 
hålla ett samtal. För att i rollen att vara mentor så fortsätter man ibland att vara 
lärare. Det här ska du göra. Istället för att hur skulle du vilja att saker och ting 
skulle vara. (…)  Sen är det ju en annan grupp som finns och det är ju studie och 
yrkesvägledare också som har en roll i samarbetet. På gymnasieskolan så planerar 
man ju då eller man söker ett program och redan första året så planerar man in 
studierna för år två och år tre. Hur allt ska se ut va och då bygger ju det också på att 
man har kunskap om vilka förutsättningar som finns hos varje elev. (…) Så det är 
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många grupperingar som behöver komma in i helheten. För att om man tittar krasst 
på skolan på gymnasieskolan så har vi ett uppdrag, ett huvuduppdrag och det är 
undervisning. Men det är inte bara att sätta sig i ett klassrum utan det handlar om 
att vi måste närma oss eleverna mer, vi måste förstå hur deras förutsättningar är för 
att klara av och det ska man göra innan man har misslyckats. 

 
Med ett fungerande samarbete kan också skolhälsovårdens kunskap om eleven komma ut till 
lärarna. Hälsosamtalet i årskurs ett är ett fungerande sätt att fånga upp funderingar som elever 
har vilket tydliggörs nedan: 

 
     Men däremot så gör vi om vi tittar på årskurs ett eleverna där gör 
skolsköterskan sina hälsosamtal. Man kan samla dom mer gruppvis eller så att man 
tydligt ser hur det ser ut i en klass och utifrån det samtal med mentor andra 
ansvariga jag då som rektor som ska ta huvudansvaret så att säga. Så kan man 
jobba tillsammans för att skapa bättre relationer i en klass. Det kan vara att man 
behöver hjälpa dom och då är kuratorn kanske en bra vägledare i det här att planera 
sina studier. 

 
Stress var ett vanligt förekommande problem bland de elever som svarade på enkäterna i 
årskurs tre. Därför var jag intresserad av att veta om man från elevhåll och skolhälsovården 
har kunnat påverka situationen när det gäller stress. Det har man lyckats med säger rektorn 
vilket också tydliggörs nedan:  

  
Det som är så viktigt sådana gånger är att man lyssnar på dom och tror på vad dom 
säger.  (…) Då visade sig att det var mycket som hade med planeringen över tid för 
eleverna. Ett samarbete mellan lärarna, när man planerar stora, dom kanske hade 
stora projekt som skulle redovisas som kolliderade med andra.  

 
Resultatet av elevernas upplevelser har blivit att vissa förändringar har gjorts dels i 
planeringen av när kurserna infaller under de tre åren och dels i hur planeringen av terminerna 
genomförs. Och trots att just dessa elever inte har fått lika stora förändringar som de 
kommande eleverna kommer att få uppger rektorn att de var mycket nöjdare med att ha blivit 
hörda och för att de har kunnat påverka situationen för de efterkommande årskurs ettorna.   

 
Avslutningsvis diskuterade vi begreppet elevvård och vad som faller inom ramen av detta 
begrepp. Eftersom det inom Luleå gymnasiekola pågår ett förändringsarbete vad gäller 
skolhälsovården var det svårt att hitta en entydig definition av elevvård. Det rektorn lyfte fram 
var att skolan har en grund som alla elever förväntas genomgå, det vill säga hälsosamtalet. 
Utifrån det får skolan en kunskap i hur de ska skapa bra förutsättningar för eleven. Samtidigt 
med detta kommer de nya tankarna in om en hälsofrämjande skola där alla inom skolan ska 
arbeta för en helhet för eleven.  
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6. Slutdiskussion 
 

Syftet med min undersökning var att få svar på hur elevvården fungerar och om eleverna 
tycker att den kan möta de problem de anser sig ha. Jag valde att vända mig till elever och 
personal på en gymnasiekola i Luleå kommun. De slutsatser jag drar utifrån min 
undersökning bör inte på något vis tolkas som något generellt för denna skola, utan de 
slutsatser jag drar är baserade på de uppgifter som framkommit i mina enkätundersökningar 
och intervjuer.   

 
 I min bakgrund lyfte jag dels fram historiken kring skolhälsovården, men också vad de 
tidigare läroplanerna kontra dagens läroplaner säger om elevvården. Det som skiljer de äldre 
läroplanerna som Lgr 69 och Lgy 70 från dagens läroplaner är att de tidigare starkt 
poängterade elevvårdens existens och att elevvården föll på lärare, särskilt klassföreståndare, 
och rektor. Medan dagens läroplaner endast nämner elevvården med följande rader: rektorn 
har ett särskilt ansvar för att undervisningen och elevvårdsverksamheten utformas så att 
eleverna får det särskilda stöd och den hjälp de behöver.  

 
Eftersom det är upp till varje enskild skola att lägga upp arbetet kring elevvård resulterar det i 
att elevvården varierar från skola till skola, vilket också socialstyrelsens rapport, 
Skolhälsovården i dag – förutsättningar och hinder, 2003 visar. Så länge det inte är lagstadgat 
att skolan ska erbjuda till exempel kurator och psykologhjälp erbjuder man inte eleven en 
skola som är likvärdig oavsett var i landet man bor, vilket skollagen föreskriver. På denna 
gymnasiekola där min undersökning genomfördes finns förutom skolsköterska, en kurator och 
tillgång till skolpsykolog. 

 
Under tidigare forskning lyfte jag förutom läroplanerna även fram SOU 2000:19 som har 
kartlagt elevvårdens och skolhälsovårdens verksamhet och funktion. Denna rapport lyfter 
fram flera olika problem och bland dessa problem pekar rapporten på begreppsförvirring när 
det gäller elevvård. Det har i rapporten framkommit att det på skolorna finns olika 
definitioner när man talar om elevvård. Detta problem verkar även finnas på den 
gymnasieskolan jag har gjort min undersökning i. En del elever i min undersökning har dels i 
svaren på enkäterna, men även i intervjuerna visat att för dem är elevvård lika med 
skolhälsovårdspersonalen. Detta är förvisso sant till viss del, eftersom skolhälsovården är en 
del av elevvården. Samtidigt som eleverna gör denna koppling verkar flertalet elever inte vara 
medvetna om att skolan faktiskt arbetar med elevvård, vilket också min undersökning pekar 
på.  

 
Vidare har jag själv funderat på om det finns en koppling mellan osäkerheten kring 
elevvårdsbegreppet och den låga siffran av lärare som valde att delta i min 
enkätundersökning. Av 35 utdelade frågeformulär fick jag in nio svar och det gör att jag 
funderar om det är så att man bland lärarna känner en osäkerhet kring elevvårdsfrågor och 
därför har valt att inte delta? Detta är en högst personlig fundering jag har efter att ha 
genomfört min undersökning.  

 
När vi tittar på själva definitionen eller begreppet elevvård har jag inte lyckats ta reda på vad 
definitionen av elevvård är just på den här skolan, vilket också framgick av min intervju med 
rektorn. Däremot har jag fått ta del av ett arbetsmaterial som ska resultera i en gemensam plan 
för skolhälsovården. Tankarna kring detta arbete, vilket jag redogjort för under min intervju 
med rektorn är mycket intressanta. Att kunna se en helhet kring eleven samtidigt som man 
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försöker skapa ett bra samarbete mellan de olika personalkategorierna i syfte att förebygga 
ohälsa låter för mig som ett viktigt arbete och jag ser fram emot att läsa den verksamhetsplan 
denna arbetsgrupp lägger fram. 
 
Förutom begreppsförvirringen pekade SOU 2000:19 på nackdelen av att elevvården står som 
en egen sluten verksamhet inom skolan, vilket i längden gör att kunskapen hos 
skolhälsovården inte förs ut till lärare och skolledning. Det jag kunde se i min undersökning 
var att vissa elever har en önskan om att skolhälsovården ska vara mer synlig och även 
informera mer. Den slutsatsen vi kan dra av det är att vissa elever ser skolhälsovården som en 
sluten enhet som inte finns som en naturlig del i skolan. Jag har i min bakgrund lyft fram 
uppsatsen Stödsamtalet hos skolkuratorn i gymnasieskolan en studie ur elevperspektiv, som 
visar på vikten av en god kontakt mellan kurator och elev. Och de flesta i min undersökning 
har visat sig vara nöjda med den kontakt de har med både skolsköterska och kurator, men det 
är inte bra då elever inte känner till om till exempel kuratorn är en han eller en hon eller om 
de inte har ett ansikte på den berörda personen. Samtidigt som eleverna ville ha 
skolhälsovården mer synliga ansåg lärare, skolsköterska och rektor att det finns ett bra 
samarbete och att skolhälsovården har möjlighet att påverka.   

 
Slutligen tittade SOU 2000:19 även på hur eleverna mår fysiskt och psykiskt. Och det man 
konstaterade var att fysiskt mår eleverna bra, medan psykiskt mår de allt sämre. De problem 
som eleverna lyfte fram i min undersökning var just de känslomässiga, psykiska och 
psykosomatiska problemen. En större del av eleverna uppgav att sömnbrist och stress var ett 
stort problem samtidigt som huvudvärk, nedstämdhet/depression och identitets frågor också 
var allt vanliga. Denna uppfattning kom även fram bland lärare och skolsköterska. Med andra 
ord är alla inom skolan överens om att elevernas problembild har förändrats och att eleverna 
inte mår bra. Det som var det tydligaste problemet bland de elever som deltog i min 
enkätundersökning var den stressade skolsituationen. Detta var något som eleverna hade fått 
gehör för i och med att skolan försökt ändra på rutinerna kring planeringen. Upplevelsen av 
stress hade inte helt försvunnit för dessa elever i och med att större förändringarna som när 
kurserna ska ligga under de tre studieåren inte påverkar dem som tredje-års elever.  
  

 
Avslutningsvis vill jag återgå till syftet med min uppsats som har varit att undersöka 
elevvården och om den kan möta de problem eleverna upplever sig ha. Det jag kan konstatera 
är att jag till viss del har fått insyn i hur elevvården fungerar, men på grund av den begränsade 
undersökningen anser jag att jag inte fullt ut har fått svar på min fråga hur elevvården 
fungerar. Vidare upplever många elever att de kan tala med någon vuxen på sin skola vid 
eventuella problem, vilket jag anser är mycket viktigt. Därmed tycker jag att skolan till viss 
del kan möta de problem eleven upplever sig ha. Men det jag är oroad över är att en stor del 
av eleverna i min undersökning inte är medvetna om vad begreppet elevvård är och de är 
heller inte medvetna om huruvida man på skolan arbetar med elevvård.  Detta gör att jag får 
känslan av att då elever har problem förväntas de vända sig till någon vuxen, men samtidigt 
upplever jag att det saknas ett aktivt arbete kring elevvård och elevvårdsfrågor. 
Förhoppningsvis är arbetet med en hälsofrämjande skola svaret på det jag saknar. 
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Bilaga 1 
 
Undersökning av elevvård 
 
Elevvård: Arbete som genomförs för att elever ska må bra i skolan, vilket är 
förutsättningen för lärandet. Till exempel att främja fysisk och psykisk hälsa, stärka 
elevens självkänsla, förbättra skolans fysiska miljö, utveckla bra relationer mellan elever 
och personal, utveckla bra relationer mellan skola, hem och samhälle osv. 
 
Tjej  Kille  Ålder 
 
 
1. Har du varit i kontakt med skolhälsovården (skolsköterska, skolläkare eller kurator) 

under din gymnasieperiod? Om ja, kan och vill du berätta vad sökte du för? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
2. Om du svarade ja på fråga ett. Tycker du att du fick den hjälp du behövde? Motivera 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
3. Tycker du att skolhälsovårdspersonalen finns tillgänglig så ofta som du önskar? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
4. Tycker du som elev att du vet var/till vem i skolan du ska/kan vända dig till vid 

eventuella problem? (trivselproblem, sömnproblem, dåligt mående, osv.) Motivera 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

 
5. Vad skulle du säga är de vanligaste problemen bland ungdomar i din ålder?  

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

 
6. Tycker du att det finns vuxna i skolan som du kan prata med vid eventuella problem?  

Ja/nej motivera. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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7. Vem skulle du vända dig till vid eventuella problem? (Skolhälsovårdspersonal, lärare 
eller någon annan vuxen i skolan eller ingen).  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
8. Om du upplever att du inte kan prata med någon vuxen i skolan motivera varför. 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
9. Upplever du att ni på er skola arbetar med elevvård? Ja/nej motivera 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
10. Hur fungerar elevvården på din skola? Bra/dåligt motivera. 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
11. Tycker du att vuxna i skolvärlden tar ungdomars problem på allvar? Ja/nej, motivera 

brister eller det som fungerar 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
12. Anser du att du som ungdom blir tagen på allvar i skolvärlden? Ja/nej motivera. 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
Tack för att du ville svara på frågorna! 
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Bilaga 2 
 
Undersökning av elevvård 
 

1. Tycker du att er skola har en klar definition av begreppet elevvård, dess innehåll och 
ansvarsdel? (vad jag som personal ska göra) 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

2. Anser du att ni på er skola har en klar arbetsplan på hur elevvård ska bedrivas?  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

3. Anser du som lärare att du är på det klara med vad din roll är i elevvårdsarbetet? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

4. Tycker du att det på er skola finns ett samarbete (mellan skolhälsovårdspersonal och 
övrig personal) i elevvårdsfrågor, som gör att elevvårdarbetet går framåt? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

5. Känner du till vilka elevvårdsinsatser som görs på er skola? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

6. Vilka brister upplever du finns i elevvården? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

7. Vad upplever du som positivt med elevvården? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

8. Vilka problem upplever du att eleverna till största del har? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

9. Tack för din medverkan! 




