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Abstract
Ekström, S. (2016). Headmasters participation in the student health service- a study of
the systematic health promoting work at primary schools in Sweden. Bachelor thesis in
Public Health science. Department of Work- and Public Health Science. University of
Gävle, Sweden.
Purpose
The purpose of this study was to explore the extent of headmasters’ participation in the
systematic health promoting work carried out by the student health service.
Method
A quantitative descriptive cross-sectional survey was used to collect the data. The data
collection was preformed using a self-designed web survey, through email addresses to
collect data from 200 randomly selected headmasters of primary schools from all over
Sweden. Of the 200 selected headmasters, 28% (n = 53) attended, and answered the
questionnaire.
Result
88 % of the headmasters reported that the student health service conducted a systematic
health promoting work. The majority of the headmasters (n=52) reported that the student
health service conducts all of the different stages of the systematic work. The response
rate was equal regarding headmaster’s participation, often and every time in the different
stages; analyze, planning and follow up. The stage implementation showed a divergence
from the other stages when 31 % of the headmasters reported that they rarely participate
in this stage. The main profession who initiated health promotion work according to the
headmasters was student health teams in the schools, consisting school health nurses,
headmasters, teachers, pupils and psychologist. 51 % of the headmasters declared that it
was on their initiative that the student health service started the health promotion work.
Only four headmaster’s named that the student health service conducted health promotion
work in the schools. 80 % of the headmasters felt that their participation was important
for the student health service to manage a systematic health promoting work in primary
school’s settings.
Conclusions
The headmaster’s initiates, conducts and participates in the systematic health promotion
work and with the student health service in the primary schools. Student health teams are
placed locally at the schools and were the ones who initiated health promotion work. The
student health service was very rarely the ones who initiated health promotion work in
schools. This may question if the health promoting work witch is conducted in schools
are overall or meets the students' health needs.
Keywords: Student health service, headmaster, systematic work, primary schools, health
promotion, public health.

Sammanfattning
Syfte
Syftet med denna studie var att undersöka i vilken utsträckning rektorer medverkar i
elevhälsans systematiska hälsofrämjande arbete i svenska grundskolor.
Metod
En deskriptiv, kvantitativ tvärsnittsstudie användes som metod för att besvara studiens
syfte. Datainsamlingen genomfördes med hjälp av egenkonstruerade webbenkäter för att
samla in data från 200 slumpmässigt utvalda rektorer från grundskolor från hela Sverige.
Enkäterna skickades ut till rektorernas e-postadresser tillsammans med ett missivbrev.
Av de 200 valda rektorerna deltog 28 % i studien och besvarade enkäten.
Resultat
88 % av rektorerna svarade (n= 51) att elevhälsan aktivt bedriver ett systematiskt hälsofrämjande utvecklingsarbete. Majoriteten av rektorerna (n=52) angav att elevhälsan,
aktivt bedriver samtliga faser av det systematiska arbetet. Svarsfrekvensen om
rektorernas medverkande vid faserna analys, planering, och uppföljning var relativt lika
då hälften av rektorerna angav att de medverkade ofta och hälften medverkade varje gång.
En skillnad uppstod då 31 % av rektorerna svarade att de sällan medverkade i
genomförandefasen. Den yrkeskategori som nämndes flest gånger som initierar
majoriteten av hälsofrämjande insatser var elevhälsoteamen på skolorna som bestod av
skolsjuksköteterskor, rektorer, kuratorer, lärare och elever. 51 % av rektorerna angav att
det var på rektorns egna initiativ som elevhälsan bedrev ett systematiskt hälsofrämjande
utvecklingsarbete på skolan. Fyra rektorer nämnde att elevhälsan var de som utförde
hälsofrämjande arbete i skolorna. 80 % av rektorerna ansåg även att deras medverkan var
betydelsefull för att elevhälsan ska kunna bedriva ett systematiskt hälsofrämjande arbete
i grundskolor.
Slutsats
Rektorer initierar, bedriver och medverkar i hälsofrämjande arbete och elevhälsans
systematiska hälsofrämjande arbeten inom skolorna. Elevhälsoteam eller
elevhälsogruppen som fanns lokalt placerade på skolorna var de som initierade
hälsofrämjande insatser. Elevhälsan initierade mycket sällan hälsofrämjande insatser på
skolorna. Detta kan ifrågasätta ifall det hälsofrämjande elevhälsoarbete som bedrivs är
övergripande eller möter elevernas behov.
Nyckelord: Elevhälsan, rektorer, systematiskt arbete, grundskolan, hälsofrämjande
arbete, folkhälsovetenskap
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1. Inledning
År 1995 sammankallade Världshälsoorganisationen (WHO) en expertkommitté för
skolhälsoutbildning och hälsofrämjande arbete. Syftet med att sammankalla dem var att
kommittén fick i uppdrag att skapa riktlinjer som kunde användas av nationer, regeringar
och myndigheter för att skolor skulle inta en hälsofrämjande roll. Skolor har möjligheten
genom sin kultur, lärande, undervisning och organisation att direkt påverka barns
utbildningsnivå, självkänsla och hälsa. Utbildning utgör grunden för barns hälsa och
utveckling genom hela livet. En utbildning som förser barn med akademiska kunskaper
och kunskaper om hälsa är betydelsefullt för barns fysiska, psykiska, och sociala
välmående. Skolans hälsofrämjande arbete är således en viktig del för barns hälsa i ett
långsiktigt perspektiv. Hälsofrämjande skolor kan minska hälsoproblem, bidra till att öka
effektiviteten i utbildningssystem samt bidra till gynnande social och ekonomisk
utveckling vilket i sin tur främjar folkhälsan. Riktlinjerna som expertkommittén tog fram,
utgör grunden för programmet Hälsofrämjande skolor (HPS) och har initierats i skolor
världen över (WHO 1997).
WHO definierar en hälsofrämjande skola som en plats att lära, leva och arbeta i. Skolans
kapacitet ska ständigt stärkas och bidra till en hälsosam miljö för alla som vistas där. Den
hälsofrämjande skolan skall främja lärande och hälsa med alla typer av åtgärder, medel
och resurser som finns till förfogande. I det hälsofrämjande arbetet skall skolhälsovården
tillsammans med skolan och övriga samverkanspartners skapa hälso-främjande insatser
för eleverna. Dessa insatser inkluderar kost, idrott, rastaktiviteter, socialt stöd och
främjande av psykisk hälsa. Arbetet med insatserna underlättas om hälso- och
utbildningstjänstemän, rektor, lärare, föräldrar och elever arbetar med gemensamma mål
för att göra skolan till en hälsosam organisation. Ett hälsofrämjande arbete ska eftersträva
att påverka hälsorelaterade beteenden som kunskap, värderingar, föreställningar,
färdigheter och attityder (WHO u.å.).
Enligt WHO ska en hälsofrämjande skola implementera riktlinjer som tar hänsyn till
individers hälsa. Riktlinjerna beskriver att insatser ska genomföras för att stärka
individers framgångar, skapa förutsättningar som främjar hälsa genom åtgärder och
arbete kring fysiska och sociala förhållanden (ibid). Riksdagen beslutade år 2003 om elva
nya folkhälsopolitiska målområden i syfte att skapa samhälleliga förut-sättningar för god
hälsa på lika villkor för hela befolkningen i Sverige. Det folkhälsopolitiska målområdet
3, Barn och ungas uppväxtvillkor inkluderar gruppen barn och unga i samhället och är ett
viktigt målområde då olika förhållanden under barndomen påverkar hälsan under hela
livet. Skillnader i uppväxtvillkor kan jämnas ut genom insatser i skolan för att främja
barns och ungas hälsa. Skolan är därmed en viktig arena som genom insatser kan bidra
till goda uppväxtvillkor för barn och unga i Sverige. (Statens folkhälsoinstitut [FHI]
2005).
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2. Bakgrund
2.1 Hälsofrämjande arbete
Att stärka och bevara människors psykiska, fysiska och sociala välbefinnande utgör
grunden i hälsofrämjande arbete. Hälsofrämjande arbete kan också beskrivas som den
process som ger individer möjligheten att öka kontrollen över sin hälsa och på egen hand
kunna förbättra den. Hälsofrämjande arbete med barn och unga har sin utgångspunkt i
kunskaper om vad som leder till att barn utvecklas, mår bra och vad som orsakar problem
och ohälsa (Socialstyrelsen 2014). Hälsans bestämningsfaktorer är sådana som påverkar
människors hälsa och dessa kategoriseras i samhällsekonomiska strategier och miljö,
samhälleliga faktorer, livsstilsfaktorer och sociala relationer. Bestämningsfaktorer är
viktiga förutsättningar för god hälsa och dessa inkluderar god fysisk och social miljö,
socialt stöd, sociala relationer samt goda livsvillkor och levnadsvanor (WHO 2005).
Statens folkhälsoinstitut påtalar att skillnader i samhälleliga förutsättningar för hälsa
bland barn och unga i Sverige behöver minskas. Särskilt betydelsefullt blir då arbetet med
att ge barn och ungdomar en bra start i livet genom goda livsvillkor och hälso-främjande
livsmiljöer. Goda livsvillkor bygger på faktorer som är grundläggande för hälsan, så som
utbildning, ekonomiska villkor, tillgång till hälso- och sjukvård, fysisk och psykisk
livsmiljö och levnadsvanor. För den enskilda individen innebär god hälsa en vinst då god
hälsa ökar möjligheten för förbättrade socioekonomiska villkor. Politiska beslut för
folkhälsan är viktiga för att främja nationell utveckling (FHI 2010). Allmänt
folkhälsoarbete behöver enligt Eriksson (2000) vara evidensbaserat då kunskaper från
tidigare forskning leder till en sådan förändring som kan förbättra befolkningens hälsa.
Folkhälsoarbetet behöver vara heltäckande och omfatta hälsans bestämningsfaktorer,
interventioner samt minska risk för negativa hälsokonsekvenser. Åtgärder för folkhälsan
behöver vara framtagna från evidensbaserade metoder, politiska beslut och etiska
överväganden innan de appliceras (ibid).
Socialstyrelsen (2014) hävdar att undervisningen i skolan ska vara forskningsbaserad,
vilket betyder att det ska finnas stöd i forskningen för de metoder som skolverksamheten
använder. Kommunens huvudmän har tillsammans med rektorer ansvaret för att hela
skolans verksamhet använder vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet när
styrdokument skapas för skolans organisation. Enligt FHI (2010) har kommunerna i
Sverige en betydelsefull och central roll i arbetet för en bättre folkhälsa. God hälsa i en
befolkning kan leda till ökad produktivitet och investeringar vilket bidrar till ekonomisk
tillväxt, skapar förutsättningar för individer genom goda livsvillkor och levnadsvanor
som i sin tur ger god hälsa. Hälsa kan således ses som en viktig resurs för ekonomisk
utveckling såväl på individnivå, gruppnivå som på nationell nivå (ibid).
Reuterswärd & Lagerström (2010) skildrade i en svensk undersökning, åtta skolsjuksköterskors synpunkter gällande hälsofrämjande arbete, vad som krävs för att
2

genomföra dessa inom skolan. Semistrukturerade intervjuer användes för att få en
förståelse för det hälsofrämjande arbetet som skolsjuksköterskor utför. Organisationens
struktur där skolsjuksköterskorna arbetade varierade. Det mest vanliga var att rektorn på
skolan var skolsjuksköterskornas ledare i det hälsofrämjande arbetet. Sjuksköterskorna
upptryckte osäkerhet gällande vem som hade utvecklat riktlinjerna och även vilka
grunder de baserats på. Den större delen av det hälsofrämjande arbetet fick
skolsjuksköterskorna själva ansvara för att genomföra. Det visades att majoriteten av dem
angav brist av metoder och kunskap om allmänna teorier, vilket utgör ett hinder i
genomförandet av insatser. Kommunala riktlinjer tillämpades av samtliga
skolsjuksköterskor och ansågs vara betydelsefulla i deras arbete.

2.2 Hälsofrämjande arbete inom skolan
Skolan är en plats som ska bidra till att skapa goda och trygga uppväxtvillkor för barn
och unga. Skolan bär även ansvaret för att skapa goda lärandemiljöer för elevers
personliga utveckling och kunskapsutveckling. Lärande och hälsa påverkas av samma
faktorer och en samlad elevhälsa är nödvändig för att kunna utföra ett heltäckande arbete
av dessa faktorer (Skolverket, 2013).
St. Leger, & Nutbeam (2000) har kartlagt hur relationen mellan hälsa och lärande kan
främjas inom skolorganisationen. Fyra viktiga nivåer presenteras och den första nivån
innebar att målen för lärande ska bygga på elevens autonomi, självständighet och
medborgarskap. Denna nivå beskriver det långsiktiga arbetet med prioriteringar av arbete
mot lärande och elevers hälsa och hur insatser ska riktas. Den andra nivån var
skolrelaterade resultat och inkluderar elevers kunskaper och arbete med skolbaserade
resultat kopplat till hälsorelaterade beteenden hos elever.
Den tredje nivån var skolbaserade interventioner och inkluderar implementering av
policyer, skapandet av stödjande fysiska och sociala miljöer, tillgången till elevhälsa,
samverkan med föräldrar och lokalsamhället samt miljön i klassrummet. Den fjärde nivån
består av vilka områden inom skolan som myndigheter, skolan, och regeringen ska
fokusera på för att nå målen med läroplanen, professionell utveckling, folkhälso-policyer
och allmän skolpraxis. Författarna antyder att skolan som organisation ska förena arbetet
från samtliga fyra nivåer vilket leder till ett förbättrat övergripande hälso-främjande
arbete inom skolan (ibid).
Enligt Socialstyrelsen (2014) och Skolinspektionen (2015) kan arbetet enligt dessa fyra
nivåer bedrivas av elevhälsan i Sverige. Elevhälsa kan aktivt delta i arbetet med att
kvalitetssäkra skolans värdegrundsarbete samt handleda pedagogerna i konflikthantering. Därutöver kan elevhälsan bidra i arbetet med att ta fram planer mot
diskriminering och kränkande behandling samt krisplaner. Elevhälsan kan vidare arbeta
hälsofrämjande genom att informera vårdnadshavare om elevens psykiska, fysiska och
känslomässiga utveckling. Skolsköterskans hälsosamtal i samband med hälsobesöken är
ett annat exempel på elevhälsans hälsofrämjande arbete (Socialstyrelsen 2014).
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Skolinspektionen (2015) uppger att det förebyggande arbetet som elevhälsan skall
bedriva innebär insatser som riktas mot förhållanden eller faktorer som kan innebära risk
och påverka elevernas hälsa och lärande negativt. Det förebyggande arbetet ska även
genomföras för att minska konsekvenserna för elever av de riskfaktorer för som
förekommer i omgivningen och inom skolmiljön.

2.3 Elevhälsan
Enligt svensk skollag (2010:800, 2 kap, 25§) ska elevhälsan finnas för samtliga elever i
grundskolan. Elevhälsan skall främst vara förebyggande och hälsofrämjande samt bär
ansvaret för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Enligt Socialstyrelsen
(2014) styrs elevhälsan av bestämmelser från lagar, nationella mål och myndigheter.
Myndigheterna Socialstyrelsen och Skolverket ger stöd åt Sveriges kommunala
huvudmän och rektorer i form av information, stödmaterial och råd om hur
elevhälsoarbetet ska bedrivas.

2.3.1 Elevhälsans ledning och struktur
Sveriges kommuner är huvudmän och ansvarar för förskolor, grundskolor och
grundsärskolan. I kommunerna finns en eller flera nämnder som ska rätta sig efter lagstiftningen och utföra arbetet enligt skollagen. Huvudmännen kan vara kommunen,
landsting, staten eller enskilda. Enskilda kan ansöka om att få bli huvudmän över en viss
skolenhet och detta godkänns av Statens skolinspektion (Skollagen 2010:800, 2-8§).
Skolverket (2015) nämner kommuner som juridisk person och huvudman för den svenska
grundskolan. Kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret för att den kommunala skolan
uppfyller de nationella målen för utbildningen. Kommunfullmäktige tillsätter nämnderna
vilka fullgör kommunens uppgifter.
Socialstyrelsen (2014) anger att huvudmännen beslutar om elevhälsans organisation,
anställningsvillkor och placering för de anställda inom elevhälsan. Huvudmannen har
även uppdraget att bedriva skolverksamheten så att de nationella målen uppfylls.
Huvudmannen har som uppdrag att hitta rutiner och former för elevhälsan så att de
nationella målen uppnås beroende på de olika lokala behoven som finns. Huvudmannen
ska alltså systematiskt följa upp verksamheten. Huvudmännen får stöd av myndigheterna
Skolverket och Socialstyrelsen om lagar och nationella mål som elevhälsan ska arbeta
efter (ibid). Enligt Skolverket (2012) ska huvudmannen organisera tillgången till
skolsjuksköterskor på ett sätt som passar skolans lokala förutsättningar.
Regeringen föreslår bestämmelser om en samlad elevhälsa inom förskoleklassen, den
obligatoriska grundskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Elevhälsan ska
enligt lag omfatta medicinska, psykosociala, psykologiska, och specialpedagogiska
insatser. För dessa insatser ska det finnas tillgång till skolsköterska, skolläkare, kurator
och psykolog (Socialstyrelsen 2014).
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Vidare ska det finnas tillgång till en skolpersonal med sådan kompetens att elevernas
behov kan tillgodoses med hjälp av specialpedagogiska insatser. Professionerna inom
elevhälsan som genomför insatser skall ha likvärdig utbildning, som svarar mot elevernas
behov av dessa insatser. Det generella arbetet riktar sig mot hela organisationen och
handlar om skolans värdegrund, arbetsmiljö, livsstilsrelaterad ohälsa, undervisning om
alkohol, tobak, droger, jämställdhet samt sex och samlevnadskunskaper (Skolverket
2013).
Törnsén (2014) nämner elevhälsoteam som en grupp som har olika benämningar och
arbetat lokalt på grundskolor. Elevhälsoteam består av olika personer som rektor har
tillgång till och samordnar, bland annat formellt behöriga personer inom elevhälsan och
personer som är nära elever, exempelvis lärare. Då elevhälsans personal inte har tid eller
det förekommer resursbrist, saknar elevhälsoteamen personer med formella kompetenser.
Arbetsuppgifterna lämnas då åt den kvarvarande grupp som oftast inte har kunskaper för
att utföra och hantera ett heltäckande elevhälsoarbete som möter elevernas behov (ibid).

2.3.2 Elevhälsans arbete
Elevhälsan kan med sina kompetenser bidra till att forma utbildningen och främja elevers
hälsa och lärande genom att förebygga ohälsa och identifiera olika hinder för lärande
(Socialstyrelsen 2014). Vidare kan elevhälsan genomföra insatser som främjar sunda och
friska vanor, vilket ger elever möjlighet att möta och hantera påfrestningar av olika slag
(Skolinspektionen 2015). Elevhälsan har med andra ord en central roll i skolan vars syfte
är att bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.
Elevhälsan har ett särskilt ansvar för att skolan bidrar till att skapa goda och trygga
uppväxtvillkor för alla elever. Det är rektorns ansvar att elevhälsans verksamhet utformas
så att eleverna, vid behov får särskilt stöd och hjälp (Skolinspektionen 2012).
Guvå & Hylander (2012) intervjuade sju elevhälsoteams olika yrkesprofessioner i Sverige
med syfte att ta reda på hur de förhöll sig till det nya lagstadgade begreppet elevhälsa.
Elevhälsoteamen som intervjuades i homogena fokusgrupper bestod av rektorer,
skolsjuksköterskor, psykologer, läkare, specialpedagoger, lärare och social-arbetare.
Arbetet kring elevhälsan ansågs ha förändrats från ett arbete på individuell nivå mot mer
generella hälsofrämjande interventioner mot grupp och organisationsnivå.
Skolpsykologerna ansåg bland annat att hela skolmiljön ska vara hälsofrämjande istället
för sjukdomsinriktat för att verka för alla elevers hälsa (ibid).
Innebörden av elevhälsan som beskrivs i den nya skollagen har förändrats enligt
elevhälsoteamen från ett fokus mot sjukdom mot ett mer salutogent, hälsofrämjande
synsätt. Allmänt hälsofrämjande arbete innebär att elevhälsan ska arbeta med mer
allmänna insatser som riktar sig till alla elever eller fokuserar på organisationen skolan
som en lärande miljö för att främja hälsa, utbildning och arbeta mot en ökad välfärd i
5

skolan. Det främjande arbetet ska täcka hela perspektivet av hälsa och innehålla bland
annat fysisk aktivitet, läran om kost, välbefinnande och arbete med självkänsla (Ibid).
Whitehead (2006) lyfter betydelsen av skriftliga reformer för hälsofrämjande arbete
inom skolverksamheten i en litteraturöversikt. Hur hälsofrämjande arbete verkar och
förknippas med skolhälsovården, undersöktes skolsjuksköterskans roll, position och
påverkan i en hälsofrämjande skola. Oftast förekom föreskrifter om hälsoförebyggande
aktiviteter. Den vanligast förekommande hälsofrämjande aktivitet som nämns i samband
med skolhälsovården var hälsobesök för eleverna. Resultatet belyste även vikten av att
skolor måste anpassa och utöka sina satsningar för att genomföra fler hälsofrämjande
aktiviteter i samarbete med fler samhällsnätverk och sociala myndigheter (ibid).
Forskaren efterlyste även en övergripande reform som omfattar arbete kring hälsa,
utbildning och personal samt hur arbetet skall genomföras. Aktiva hälsofrämjande
strategier kräver kontinuitet, medvetenhet och ett engagemang genom samverkan från
hela skolverksamheten. Att bygga en organisation med en sådan kapacitet kräver en
utveckling av social interaktion, sammanhållning, deltagande och politiska beslut (ibid).
I Sverige saknas nationella riktlinjer för hur elevhälsan ska bedriva hälsofrämjande och
förebyggande arbete. De nationella riktlinjerna behöver klargöra elevhälsans
prioriteringar, inriktning och ansvarsfördelningen mellan olika huvudmän som arbetar
med barn och ungas hälsa för att underlätta elevhälsoarbetet (Socialstyrelsen 2011).
Socialstyrelsen (2014) ger ett flertal exempel där elevhälsan i Sverige kan medverka i
skolans hälsofrämjande arbete genom ett samarbete med rektor och övrig personal vid
utbildningsinsatser, organisationsplanering och organisationsutredningar. Elevhälsan kan
bidra till arbetet med att skapa en god lärandemiljö och ett gott skolklimat. Exempelvis
kan elevhälsans medicinska insatser sammanställa informationen från hälsosamtalen som
hålls med varje enskild elev och fungera som ett underlag till hälsofrämjande
skolutveckling (ibid).

2.4 Skolinspektionen och Skolverket
Socialstyrelsen och Skolinspektionen är tillsynsmyndigheter för elevhälsan. Socialstyrelsen utövar tillsyn över verksamheten och personalen inom elevhälsan, medan
Skolinspektionen utövar tillsyn över tillgången till elevhälsan och hur den fungerar, vilket
regleras i skollagen (Skolinspektionen 2012).
Skolinspektionens granskning av elevhälsans arbete i 25 grundskolor visade att
tillgången till elevhälsan ofta var otillräcklig och ibland även otillgänglig för eleverna.
Psykologen befann sig sällan i skolan vilket både begränsar tillgången för eleverna, men
även psykologens samverkan med elevhälsan, elevhälsoteam och samverkan med lärare
och skolans övriga personal. Eleverna beskrev även att de inte alltid kände till elevhälsans
uppdrag i den meningen att de ofta inte vet vad elevhälsan gör, eller om de själva skulle
kunna söka upp elevhälsans yrkesgrupper för att få stöd. Vidare angav elever att de inte
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alltid söker upp elevhälsans personal trots upplevelser av problem eller att de mår dåligt.
(Skolinspektionen 2015).
I de granskade skolorna bedrev elevhälsan mycket sällan ett hälsofrämjande arbete utan
det visade sig vara lärare på uppdrag från rektorn som genomförde olika insatser. Detta
leder till att de professioner som med sina kompetenser ska utföra hälsofrämjande och
förebyggande arbete, uteblir. Insatserna som lärare genomförde uteslöt viktiga delar som
var av betydelse för elevernas hälsa som arbetet kring psykisk hälsa, stress, påfrestningar
och självkänsla. Rapporten visade även att det förebyggande och hälsofrämjande
elevhälsoarbete som bedrivs i grundskolorna mycket sällan omfattas av en tydlig strategi
eller ett systematiskt utvecklingsarbete som inbegriper planering, uppföljning, analys och
genomförande (ibid).
Krause-Parello & Samms (2010) förklarade skolsjuksköterskors roller och ansvarsområden i skolor från New Jersey, USA. I enkätundersökningen fick skolsjuksköterskor
besvara vad de administrerar och genomför i skolan. Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser genomfördes via en hälsopolicy och insatserna administrerades av
sjuksköterskorna på hälften av skolorna. Majoriteten svarade att de inte utvecklat en
förnyad policy för nästkommande läsår. Vidare skedde sällan aktiviteter som
organiserade hälsomässor eller hälsoundervisning i skolorna. Detta berodde på att den
största delen av skolsjuksköterskornas tid togs upp av dokumentation istället för att
genomföra hälsofrämjande aktiviteter (ibid). Den svenska Skolinspektionens granskning
från skolor visade att den information om eleverna som samlas in, oftast var relaterad till
elevernas kunskapsresultat, psykosociala situation och medicinska status. Formulären
från samtal i samband med hälsobesök sammanställs mycket sällan för att användas som
grund för hälsofrämjande och förebyggande insatser. Detta resulterar i att det saknas
samlade dokumentationer i svenska grundskolor, för att planera och genomföra
långsiktiga förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbeten (Skolinspektionen 2015).

2.5 Rektorns roll och ansvar
Enligt andra kapitlet i Skollagen (SFS 2010:800. 2 kap. 10 §) ska rektor besluta om
skolenhetens inre organisation och ansvarar för att fördela resurser utifrån elevernas olika
förutsättningar och behov. Skolverket (2013) anser att arbete med elevhälsa kräver en
samverkan mellan elevhälsans samtliga yrkeskategorier och övriga personalgrupper inom
skolverksamheten. Törnsén (2014) förklarade att rektorn som chef och pedagogisk ledare
har det yttersta ansvaret för den lokala verksamheten, att verksamheten riktas mot de
nationella målen. Rektor, elevhälsan och lärare har tillsammans ett tydligt gemensamt
uppdrag enligt den svenska läroplanen, nämligen att stödja eleverna mot utbildningens
mål, sociala mål och tillgodose behoven hos elever som behöver särskilt stöd.
Törnsén (2014) lyfter fram rektors ansvar, roll och ledarskap i relation till elevhälsan,
elevers lärande och utvecklig i en granskning av elevhälsan på uppdrag från Skolverket.
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Samtliga 150 rektorer som intervjuades talade om att de föredrog att elevhälsan fanns
samlad på skolan vilket underlättade planering och genomförandet av insatser på skolan.
Granskningen visade att det saknades rutiner i elevhälsoarbetet och variationen var stor
inom och mellan kommunerna. Elevhälsans bemanning styrs av kommunens beslut, hur
huvudmannen i kommunen väljer att placera elevhälsan. Elevhälsan kunde antingen
finnas placerad centralt eller lokalt. Skolornas tillgång till de olika yrkeskategorierna
inom elevhälsan var beroende av hur professionerna fanns tillgängliga och var placerade.
Enligt Todd, Christian, Davies, Rance, Stratton, Rapport & Brophy (2015) råder det
delade meningar bland rektorer över hur mycket ansvar rektorn i sin yrkesroll och skolan
som helhet, har över elevers hälsa. Intervjuer genomfördes i Storbritannien för att
undersöka 19 rektorers uppfattningar om barns hälsa och hur dessa uppfattningar kunde
påverka arbetet med hälsoproblem och hälsointerventioner på skolan. Samtliga rektorer
hade uppfattningen att elevers hälsa var en viktig förutsättning för lärande men det
uppkom frågetecken över hur mycket skolan ska ansvara för barnens hälsa. Rektorerna
påpekade att föräldrar anser att det är skolans uppgift att ta itu med elevers hälsa.
Skolpersonalens uppfattningar om vad god hälsa och hälsorisker innebar, visade sig
avgörande vid utformning av hälsoinsatser eftersom det fanns en större sannolikhet att
interventionerna blev framgångsrika då personalen uppmärksammade hälsoproblem
bland eleverna. Rektorerna ansåg att det uppstod problematik kring vad, och hur mycket
som ska prioriteras av hälsoinsatserna, samtidigt som rektorn då har sina andra primära
arbetsuppgifter på skolan (ibid).
Enligt Törnsén (2014) uppgav rektorer från grundskolor i Sverige att det är svårt att styra
elevhälsan fullt ut då chefskapet för elevhälsan ofta är placerad hos huvudmannen eller
hos en annan rektor där elevhälsan är stationerad. Detta leder till att rektorer saknar
beslutsrätten då elevhälsans chef ansvarar över elevhälsans prioriteringar. Rektorerna
behövde vara delaktiga och påtalade behov som behövde åtgärdas i den lokala
verksamheten för att elevhälsan skulle börja bedriva insatser. Många rektorer såg helst att
elevhälsans resurser och kompetenser alltid finns tillgängliga på skolan vilket underlättar
arbete, insatser och samordning mellan yrkeskategorierna. En elevhälsa där de olika
yrkesprofessionerna är fördelade över flera skolor innebar en pressad arbetssituation och
ställde höga krav på ett gott samarbete för att arbetet skulle fungera. Bristande resurser
från elevhälsan innebar bland annat att elever inte fick hjälp i rätt tid.
Socialstyrelsen har tillsammans med Skolinspektionen tagit fram en vägledning som skall
fungera som ett beslutsunderlag och kunskapsstöd, för elevhälsan i deras arbete.
Elevhälsans arbete kan enligt vägledningen bidra till att uppmärksamma företeelser och
strukturer vilka kan utgöra hinder eller hälsorisker samt lyfta fram faktorer som främjar
elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan ska vara samlad, vilket innebär
ett arbetssätt genom samverkan mellan alla yrkeskategorier som ingår i elevhälsan.
Arbetet som elevhälsan utför förutsätter alltså en hög grad av samverkan mellan elevhälsa
och annan personal. Rektorns ansvar är att se till att förena de olika yrkes-kulturerna för
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att underlätta arbetet kring utveckling och utförandet av ett hälsofrämjande arbete som i
sin tur genomsyrar hela skolan som verksamhet (Socialstyrelsen 2014).
Rektors ansvar är att se till att eleverna på skolan har tillgång till en samlad elevhälsa.
Uttrycket tillgång till som nämns ovan, kan ifrågasättas då Skolinspektionens granskning
visade att tillgången till en samlad elevhälsa var ofullständig då samtliga yrkeskategorier
sällan befann sig på skolan eller att eleverna var ovetande om att elevhälsan fanns.
Rektors förutsättningar för att kunna organisera och bedriva ett gott elevhälsoarbete
begränsas på grund av att det hälsofrämjande arbetet inte omfattas av ett systematiskt
utvecklingsarbete (Skolinspektionen 2015).
Christian, Todd, Davies, Rance, Stratton, Rapport & Brophy (2015) intervjuade 16
rektorer från olika grundskolor i Wales för att besvara rektorers synpunkter och erfarenheter av hälsofrämjande interventioner i skolan samt möjligheterna att identifiera faktorer
som kan underlätta genomförandet av hälsointerventioner i skolan. Rektorerna angav att
vissa begränsningar försvårar genomförandet och dessa var akademiska prioriteringar,
överbelastning, lågt initiativtagande, låg autonomi för skolor, brist på personal, brist på
anläggningar resurser och föräldrarnas engagemang.
Enligt rektorerna vill regeringen att huvudprioriteringen i skolan skall vara elevernas
skolarbete. Detta ledde till att skolor upplevde att de som organisation bedöms enbart
utifrån kunskapsbaserade prestationer vilket gör att tiden för arbete med elevers hälsa
minskas då ingen tid från kursplanen kan tas till arbetet med elevers hälsa.
Många hälsofrämjande interventioner kräver att rektorer och övrig personal har ett
intresse för hälsa, vilket påverkar och engagerar elever i hälsobaserade initiativ på skolan.
Personal som inte har ett intresse för ett sådant arbete prioriterar sannolikt inte
hälsofrämjande arbete. Hälsointerventionerna behövde vara välplanerade och det bör
finnas en nära kontakt mellan de som driver projektet och skolan. För att utvärderingen
av interventionen skulle fungera effektivt uttryckte skolledarna ett behov av en anställd
på skolan för att samla ledningen genom de olika processerna i hälsointerventionen (ibid).
Inchley, Muldoon, & Currie (2007) genomförde en processutvärdering baserad på ett
fyraårigt projekt av WHO:s riktlinjer för Hälsofrämjande skolor som initierats i
Skottland. Skolorna ombads att själva identifiera olika problemområden på skolan och
åtgärda dessa med riktlinjerna från WHO för att bli en hälsofrämjande skola. Intervjuer
och gruppdiskussioner med olika deltagare i projektet, lärare, elever, rektorer och
biträdande rektorer angav att ett långvarigt arbete med implementeringen och en
organisationsförändring underlättades då rektorerna intog rollen som ledare för projektet.
Fördelning av resurser var ytterligare en faktor som underlättade arbetet, och lärares
engagemang ansågs vara en styrka som förenklade projektet. Rektorerna som delegerade
ansvar och samarbetade med externa myndigheter var även en betydande faktor för en
effektiv implementering. Ett effektivt ledarskap visade sig vara nödvändigt för att
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projektet skulle leda till en långsiktig organisationsförändring och anpassning av projektet
på skolan (ibid).
Chabot, Godin, & Gagnon (2010) uppmärksammade olika hinder som sjuksköterskor
upplevde i sitt hälsofrämjande arbete. 251 skolsjuksköterskor från olika grundskolor i
Quebec besvarade enkäter om fördelar och nackdelar med en hälsofrämjande roll som
skolsjuksköterska. Det primära hindret för det hälsofrämjande arbetssättet var att det
saknades ett ledarskap för hur skolsjuksköterskorna skulle arbeta mer hälsofrämjande.
Otillräckliga kunskaper om skolans olika behov och hur insatserna möter behoven visade
sig utgöra hinder för att arbeta hälsofrämjande. Rektorer och föräldrars intresse för ett
hälsofrämjande arbetssätt var en avgörande faktor för att skolsjuksköterskor skulle vilja
inta en hälsofrämjande roll och kunna arbeta mer hälso-främjande.

2.6 Systematiskt hälsofrämjande arbete
Ett framgångsrikt förebyggande och hälsofrämjande arbete bör enligt
Skolinspektionen ta sin utgångspunkt i ett systematiskt arbetssätt. Arbetet behöver
utgå från den lokala skolans egna förutsättningar, aktuella problembild och behov som
behöver åtgärdas. För att få en bild av den egna skolans aktuella problematik är
elevernas åsikter om skolmiljön avgörande för vad som behöver förbättras
(Skolinspektionen 2014). Det systematiska kvalitetsarbetet som beskrivs i skollagen
ska inriktas mot att uppfylla nationella mål för utbildningen. Kravet innebär att
huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt och kontinuerligt ska följa upp
verksamheten, analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån
det planera och utveckla utbildningen (Skolverket 2015).
Gleddie (2012) granskade implementeringsprocessen av WHO:s modell Hälsofrämjande
skolor (HPS) inom ett skoldistrikt i Canada. Fokusgrupper och intervjuer med personal
och rektorer genomfördes för att få en djupgående beskrivning av händelser och problem
kring implementeringsprocessen. Särskilda förutsättningar för att arbetet med
implementeringen skulle fungera effektivt var ett aktivt deltagande, samordning och
integration. Systematiska riktlinjer visade sig underlätta genomförandet av
hälsofrämjande arbete på samtliga skolor. Ett systematiskt arbete visade sig även vara
särskilt effektivt i utvecklingen av en policy som användes av hela skolverksamheten.
Enligt Skolinspektionen (2015) ska elevhälsoarbetet i Sverige riktas mot elevers behov
och omfattas av en tydlig strategi och ett systematiskt utvecklingsarbete. Systematiskt
utvecklingsarbete innebär att analysera och identifiera behov, planera och genomföra
insatser och därefter göra en uppföljning för att granska effekten av insatserna.
Systematiskt arbetssätt kan innebära en kartläggning för att få en nulägesbeskrivning över
skolan för att identifiera elevers behov. Därefter sker planering av insatser relaterade till
tidigare forskning och beprövad erfarenhet för att möta behoven som identifierats samt
genomförande av insatser och uppföljning av arbetet för att se att insatserna gett en
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generell effekt. Här blir det tydligt att arbetet ger en större möjlighet för rektor att besluta
om omfattningen och organiseringen av elevhälsans personal för att verksamheten skall
vara lämpligt anpassad utifrån elevernas behov. Hälsofrämjande arbete är per definition
sådant som kan bedrivas systematiskt genom analys, planering och genomförande av
insatser framtagna genom forskning, vägledningsmaterial från myndigheter eller från
tidigare erfarenheter som gett resultat (ibid).
Törnsén (2014) och Skolinspektionen (2015) rapporterar brister inom elevhälsoarbetet
utifrån granskningar, trots att vägledningar för elevhälsoarbetet från Socialstyrelsen
finns tillgängliga. Brister inom elevhälsoarbetet är bland annat att elevhälsan inte
arbetar systematiskt, eller att uppföljning och utvärderingar på individ- gruppnivå och
organisationsnivå uteblir. Detta leder till avsaknad av information om
förbättringsområden eftersom uppgifter inte samlas in över vilka hälsoproblem som
skall förbättras. Rektorers utmaning blir då att länka elevhälsans arbete till mål och
resultatstyrda system där mål, uppföljning och utvärdering är omfattande delar. Ett
systematiskt utvecklingsarbete som bedrivs aktivt kan utgöra grunden för en
kvalitetsutveckling för elevhälsan.
Att aktivt följa upp elevhälsans systematiska arbete är en vital del för att utveckla
skolverksamheten. Detta kan vara att elevhälsan i kvalitetsarbetet följer upp och
utvärderar huruvida genomförda arbetsinsatser skapar goda förutsättningar för eleverna
som bidrar till att uppfylla både skolans kunskaps- och värdegrundsmål. Elevhälsan kan
även göra utvärderingar, hälsosamtal, kartläggningar av elevhälsans arbete och problematik som uppdagats samt analysera åtgärdsprogram. Det systematiska arbetet kan också
innebära att konkretisera varje professions ansvarsområde, se över behov av
kompetensutveckling och samarbetet med andra myndigheter. Elevhälsans uppdrag finns
inskrivet i den nya skollagen men det finns ingen lag som säger att elevhälsans arbete ska
bedrivas systematiskt. Det saknas bestämmelser för hur hälsofrämjande och
förebyggande arbetet ska bedrivas. Detta beslut lämnas åt kommunerna att besluta samt
att ta fram egna riktlinjer för elevhälsans utformning, omfattning och arbete
(Socialstyrelsen 2014).
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3. Problemformulering
Elevhälsan hålls ansvarig enligt svensk lag att arbeta hälsofrämjande för elever, men det
elevhälsoarbete som bedrivs sker mycket sällan systematiskt genom analys, planering,
genomförande eller uppföljning. Detta leder till att skolans behov och problemområden
inte identifieras och de åtgärder som behöver genomföras för en förbättring uteblir.
Tidigare forskning framhåller att rektors medverkan, attityd, stöd, ledarskap och intresse
för hälsofrämjande arbete samt implementering av hälsofrämjande interventioner, visat
sig vara betydelsefullt och avgörande för att ett aktivt, effektivt hälsofrämjande arbete på
skolan ska kunna bedrivas. Rektorer har ett särskilt ansvar för att elevhälsans verksamhet
utformas så att eleverna får den hjälp och stöd de behöver. Är rektorn inte delaktig i
elevhälsans arbete avsätts elevhälsans prioriteringar till annat som dokumentation och
vårdrelaterade insatser vilket leder till att behoven i den lokala verksamheten som finns
åtgärdas inte om inte rektorn påtalar dessa. Resursbrister och tidsbrist hos elevhälsan
leder till att andra personer utan formell kompetenser utför elevhälsans hälsofrämjande
arbete trots att dessa insatser behöver genomföras av personer som har den kompetens
som krävs för att utföra hälsofrämjande insatser. Det saknas nationella bestämmelser för
hur hälsofrämjande och förebyggande arbete ska bedrivas. Detta beslut lämnas åt
kommunerna, att ta fram egna riktlinjer för elevhälsans utformning, omfattning och
arbete. Tidigare forskning visar även att det saknas riktlinjer, kunskaper, metoder,
reformer och ett systematiskt arbetssätt för ett hälsofrämjande arbete inom skolan vilket
försvårar det hälsofrämjande arbetet. Rektorer i Sverige är ansvariga för den lokala
skolans verksamhet, men det är oklart hur många rektorer som medverkar i elevhälsans
hälsofrämjande arbete. Det är även oklart om rektorer anser att deras medverkan är
betydelsefull för att elevhälsan ska kunna bedriva ett aktivt systematiskt hälsofrämjande
utvecklingsarbete i svenska grundskolor.

4. Syfte
Syftet med denna studie var att undersöka i vilken utsträckning rektorer medverkar i
elevhälsans systematiska hälsofrämjande arbete i svenska grundskolor.

4.1 Frågeställningar
Följande frågeställningar kommer att ställas till rektorer från grundskolor från hela
Sverige.
 Bedriver elevhälsan ett aktivt systematiskt hälsofrämjande utvecklingsarbete?
 Anser rektorerna att deras medverkan är betydelsefull för att elevhälsan ska kunna
bedriva ett aktivt systematiskt hälsofrämjande utvecklingsarbete?
 I vilken grad medverkar rektorn aktivt i elevhälsans systematiska utvecklingsarbete i faserna analys, planering, genomförande och uppföljning?
 Vilken yrkeskategori har initierat det systematiska hälsofrämjande arbetet på
skolan om ett sådant finns?
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5. Metod
5.1 Studiedesign
Denna studie utgår inte från en teori eller en hypotes, utan vill mäta prevalensen av
rektorer i Sveriges medverkan i elevhälsans hälsofrämjande systematiska arbete samt
besvara i vilken omfattning ett sådant systematiskt arbete sker eller inte sker. För att
besvara studiens syfte ansågs en deskriptiv, beskrivande undersökningsmetod lämpa sig
bäst för att studera eventuella skillnader och jämförelser vid en särskilt tidpunkt.
Deskriptiva undersökningar enligt Bonita, Beaglehole & Kjellström (2006) används för
att beskriva en viss angiven population vid ett särskilt tillfälle. Dock kan inte slutsatser
om samband dras vid tvärsnittsstudier då prevalensen endast mäts vid ett visst tillfälle
(ibid). Enkätundersökningar genom epost är särskilt användbara i studier då personers epostadresser är kända och ett stort antal människor kan kontaktas genom dessa (Trost
2007). Olika nackdelar kan dock förekomma med enkäter över internet. Risken för låg
svarsfrekvens är vanligt förekommande vid enkätundersökningar. Andra nackdelar är
deltagarna saknar möjlighet att ställa följdfrågor, att deltagarna missförstår frågor och
risken att enkäten inte är tillräckligt validerad gör att enkäterna kräver noggranna
formuleringar för att kunna ge svar av hög kvalitet samt kunna analyseras. E-postenkäter
är relativt enkla för deltagare att besvara då svarsalternativen ofta är klickbara och enkäten
skickas genom en knapptryckning. Nackdelen är att deltagarna behöver ha tillgång till
dator och ha rätt typ av mjukvara för att kunna öppna enkäten samt besvara den (Bryman
2011).

5.2 Urval
Studiens syfte och frågeställningar har bestämt valet av population vilken är rektorer och
biträdande rektorer från grundskolor runt om i Sverige. Både yrkesbefattningarna rektorer
och biträdande rektorer inkluderas i urvalet på grund av att enkäten ansågs vara möjlig
att besvaras av båda yrkeskategorierna.
Trost (2007) talar om risken för låg svarsfrekvens vid webbenkäter vilket kan förhindras
genom ett större urval. Av denna anledning valdes etthundra kommuner ut från Sveriges
290 kommuner från en lista (www.svenskgeografi.se) med Sveriges samtliga kommuner.
Ett hundra kommuner valdes ut, oberoende av kommunernas rangordning, geografiska
plats, storlek eller invånarantal. Detta ansågs inte vara relevant för studien. Ett så kallat
tillfällighetsurval genomfördes för att samla in e-postadresser som fanns tillgängliga på
kommunernas hemsidor. De kommuner som valdes ut var okända för författaren av denna
uppsats. Ett tillfällighetsurval är, enligt Bryman (2011) då deltagare finns tillgängliga och
kan inkluderas i urvalet. Resultatet kan inte generaliseras men kan presenteras som en
startpunkt för fortsatt forskning inom området. Ett exklusionskriterium i urvalet var att de
kommuner som inte angav rektorers e-postadresser valdes bort och en ny kommun valdes.
Urvalsprocessen pågick tills två rektorers e-postadresser funnits från varje kommun vilket
gav totalt två hundra e-postadresser, därefter startade datainsamlings-processen.
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På grund av att det finns stor risk för bortfall vid användning av e-postenkäter valdes ett
stort urval bestående av totalt tvåhundra rektorer som fick förfrågan om att delta i studien.
En internetsökning genomfördes på varje vald kommuns webbplats för att slumpmässigt
samla in e-postadresser från två rektorer från varje kommuns kommunala grundskolor.
Då ingen e-postadress till rektorer fanns tillgängliga på kommunen eller den enskilda
skolans webbplats, exkluderades först skolan och ytterligare sökningar gjordes på andra
skolors webbplatser. Om ingen e-postadress kunde hittas exkluderades kommunen och
en ny kommun valdes. Rektorernas e-postadresser sparades ned på ett Word dokument
för att sedan användas vid det primära enkätutskicket. Enkätutskicket skedde via
internetsidan www.hotmail.com. Varje rektors e- postadress skrevs in separat i varje
enskilt mejl för att personerna som fick e – brevet inte skulle kunna se vilka andra som
också kom att delta i enkäten. Ett e- brev som motsvarar ett missivbrev (bilaga 1) sändes
ut och användes vid enkätutskick via internet.

5.3 Datainsamling
För att nå en stor del av populationen valdes internetbaserad webbenkät via epost som
datainsamlingsmetod. Vid webbenkäter är det viktigt att skilja på individer och
datoranvändare eftersom en individ kan ha flera identiteter som datoranvändare och det
kan vara problematiskt att särskilja vems identitetsbeteckning som tillhör vem (Trost
2007). För att säkerställa att rätt person besvarade enkäten valdes rektorer som lämnat ut
sin personliga e-postadress på kommunens hemsida. Bryman (2011) förklarar att
webbenkäter är enkla att skapa och hantera om användaren förstår sig på processen.
Forskaren utformar själv enkäten online genom särskilda program och skapar en
webbadress så att deltagarna enkelt kan få tillgång till enkäten. Deltagarnas svar
registreras och all data sparas på samma ställe för att sedan kunna hämtas ned. Detta gör
att data inte behöver kodas enskilt vilket sparar tid i undersökningen.
Enkäten för undersökningen skapades via gratisfunktionen Google forms på internet.
Google forms har funktionen att deltagarna endast kan besvara enkäten en gång vilket
minimerar risken för multipla svar. Enkäten är framtagen på egen hand på grund av att
inget annat relevant validerat material kunde hittas som innehåller de variabler som var
av intresse för denna studie. Sökningar efter ett validerat material gjordes från olika
myndigheters hemsidor som Skolinspektionen och Socialstyrelsen. Enkäten för denna
studie skapades med råd från handledaren för examensarbetet och inspiration ifrån
Skolverkets stödmaterial (Skolverket 2014) som handlar om kvalitetsarbete inom skolverksamheten. Konkreta frågeställningar från materialet om planering, genomförande,
uppföljning och analys lämpade sig bra att bygga enkätfrågor på eftersom denna studie
önskar besvara liknande frågeställningar som beskrivs i materialet. Enkätfrågorna
utvecklades med enskilda variabler från stödmaterialet som grund men riktas mot
rektorns medverkan i olika delar av elevhälsans arbete och framförallt det systematiska
utvecklingsarbetet.
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Fråga nummer ett i enkäten är en dikotom variabel som har svarsalternativen ”Ja” och
”Nej”. Fråga nummer två är av nominalskala vilket betyder att dessa inte kan rangordnas.
Frågorna tre, fyra och fem och sju är ordinalvariabler som har svarsalternativen ”Varje
gång”, Ofta”, ”Sällan”, och ”Aldrig” vilket gör att svaren går att rangordna. Fråga åtta
och tio är multipla ordinalvariabler där flera svarsalternativ kan ges på en och samma
fråga. Fråga nio är en ordinalvariabel och besvarar frågan i vilken grad där siffra ett
motsvarar ”sällan” och siffra fyra motsvarar ” I mycket hög grad”. Fråga sex är en öppen
fråga där deltagarna ombeds ange en eller flera yrkeskategorier i fri text. Resterande
frågor i enkäten är slutna frågor med bestämda svarsalternativ.
Eliasson (2013) beskriver att slutna frågor styr de svarande att välja ett eller flera redan
färdiga svarsalternativ vilket underlättar det fortsatta arbetet då de redan bestämda
svarsalternativen besvaras. Öppna frågor ger de svarande stor möjlighet att lämna djupare
svar som kan beskriva variabeln ytterligare än om frågan varit sluten.
Då enkäten var färdig fanns en så kallad http länk i Google forms så att deltagarna skulle
kunna besvara enkäten. Länken för enkäten kopierades och klistrades in i e- brevet
(bilaga 1). Deltagarna i studien ombads att klicka på länken för att komma vidare till
enkäten som kom upp i ett nytt internetfönster. Enkätutskicket påbörjades den 11 april.
Det första enkätutskicket genererade 42 enkätsvar. De som inte besvarat enkäten inom
loppet av tio arbetsdagar fick en påminnelse att besvara enkäten.
Påminnelseutskicket påbörjades den 25 april och missivbrevet som skickades ut var
detsamma som användes vid det första utskicket (bilaga 1). Dock ändrades ämnesrubriken
på epostmeddelandet till Påminnelse om enkät till examensarbete och inlämningsdatumet
ändrades till den 2 maj. Det andra påminnelseutskicket gav ytterligare 11 svar. För att
följa tidsplanen och säkerställa att arbetet med dataanalysen kunde genomföras med god
tidsmarginal före inlämning av uppsatsen, stängdes enkäten ned den 2 maj för att enkäten
skulle analyseras och resultatet skulle skrivas under den kvarvarande uppsatsperioden.
Riktlinjerna för denna uppsats rekommenderade en datainsamling bestående av 40 – 100
enkäter vilket denna studie lyckades uppnå genom 53 stycken enkätsvar.

5.4 Dataanalys
När deltagarna besvarat enkäten och klickat på att skicka, sändes enkätsvaren åter till
sidan där enkäten skapades men hamnade då under fliken svar. Google forms
programvara har funktionen att alla enkätsvar samlas på samma ställe. All data samlas i
en lista där samtliga svar rangordnades efter tid och datum då varje deltagare besvarade
enkäten vilket gav en överskådlig bild över samtliga svar. Svaren hamnade i en så kallad
cvi- fil som sedan kan laddas ner på en personlig dator och sedan öppnas upp av
datorprogrammet IBM SPSS Statistics, version 20, som används för att genomföra
statistiska analyser. Den beskrivande statistiken som hämtas från SPSS presenteras
genom diagram och tabeller. Olsson och Sörensen (2011) förklarar att univariat
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bearbetningsanalys är den process då varje variabel analyseras var för sig. Bryman (2011)
beskriver att en univariat analys kan presenteras genom en frekvenstabell och visar
andelen eller den procentuella mängden som hör till var och en av de studerande
variablerna eller kategorierna. Diagram används för att tydligt beskriva kvantitativ data
med fördelen att de är enkla att tolka och förstå.

5.5 Validitet/Reliabilitet
En undersöknings vetenskapliga trovärdighet bygger på att undersökningen har hög
reliabilitet och validitet( Eliasson 2013). Validiteten är viktig för att det som studien avser
att mäta verkligen mäts. Reliabiliteten talar om studien i fråga är pålitlig. Om studien kan
upprepas och då visar samma resultat är studiens reliabilitet hög (ibid). I denna studie
mäts variablerna på olika sätt genom olika formulerade enkätfrågor vilket ger studien
möjlighet för hög reliabilitet. Med hjälp av internetsidan Google forms samlades data in
och sammanställdes i samma dokument vilket ger goda möjligheter att kontrollera all data
vilket ger studien ytterligare hög pålitlighet. Bara rektorer har fått möjligheten att besvara
enkäten då enkäten skickades via ett personligt epostmeddelande till varje enskild rektor.
Detta säkerställer att ingen annan ska besvara enkäten vilket ger studien högre pålitlighet.

5.6 Bortfall
Bortfallet benämns i en enkätundersökning i termerna interna och externa bortfall. Externt
bortfall uppträder då en deltagare av någon anledning inte besvarar enkäten. Internt
bortfall innebär att enkäten inte är korrekt ifylld då det saknas svar på vissa frågor vilket
gör att dessa enkäter måste exkluderas för vidare analys (Olsson & Sörensen 2011). För
att minska det externa bortfallet skrevs e-brevet kort och informativt. Enkäten innehöll
endast 10 frågor vilket kan påverka deltagarna eftersom den går snabbt att besvara.
Bortfallsanalysen vid denna undersökning visar att av de 200 rektorerna som fick
förfrågan att delta i studien skedde ett totalt bortfall på 74 %.
Det externa bortfallet visade att 12 % svarade att de inte hade möjlighet att besvara
enkäten på grund av att de nyligen tillträtt sin rektorstjänst, att de inte längre var i tjänst
på skolan, att de inte hade tid att besvara enkäten, sjukskrivningar, möten eller var på
semester. Två procent svarade att de hade tekniska problem att öppna enkäten (fortsatt
diskussion under avsnitt 7,2). Det övriga bortfallet, 62 % var av okänd orsak.

6. Etiska överväganden
Studien tar hänsyn till grundläggande etiska principer inom samhällsvetenskaplig
forskning (Vetenskapsrådet 2002). Informationskravet tillämpas då deltagarna informeras om studiens syfte och att informationen om studien och deltagarnas medverkan är
begriplig. Samtyckeskravet uppfylls då deltagarna får information om studiens
beskrivning och lämnar sitt samtycke genom att besvara enkäten, att deltagandet är
frivilligt och att det finns möjlighet att avbryta deltagandet när som helst under studiens
gång om så önskas. Konfidentialitetskravet uppfylls genom att informationen som
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deltagarna lämnar behandlas med försiktighet och deltagarna förblir anonyma i studien.
Varken kommunernas namn eller grundskolorna där rektorerna arbetar nämns med namn
i studien. Studien tar även hänsyn till nyttjandekravet då det material som inhämtades
endast är till för denna studies ändamål och sparas på en personlig dator med
lösenordsskydd och förstörs efter att studien är färdig. Dessa etiska principer beskrivs i
missivbrevet (Bilaga 1) som skickades ut till samtliga deltagare i samband med enkäten.
För att ta hänsyn till etiska frågeställningar vid forskning över internet användes rektorers
e-postadresser vilket gör att ingen annan kommer åt och kan besvara enkäten. Etisk
problematik kunde ha uppstått om samtliga e-postadresser används vid ett och samma
enkätutskick. Detta hade resulterat i att deltagarna kunnat se vem som hade mottagit
enkäten och anonymiteten i studien hade fallerat. För att säkerställa anonymitet skrevs
varje rektors e- postadress in separat i varje enskilt mejl.
Andra etiska problem som kan uppstå vid forskning över internet är hur pass anonyma
sidorna egentligen är där datainsamlingen sker. En del sidor där forskning sker kan
betraktas som offentliga och det uppkommer svårigheter att skydda deltagarnas
konfidentialitet och anonymitet (Bryman 2011). Internetsidan Google forms har
funktionen att forskaren måste logga in med privata inloggningsuppgifter för att komma
åt det insamlade datamaterialet vilket säkerställer att ingen annan kan ta del av det
insamlade materialet.
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7. Resultat
53 rektorer av de totalt 200 tillfrågade rektorerna medverkade i studien. 88% av de 53
rektorerna angav att elevhälsan aktivt bedriver ett systematiskt hälsofrämjande
utvecklingsarbete. 11 % av de 53 rektorerna uppger att elevhälsan inte bedriver ett
systematiskt hälsofrämjande arbete.
Tabell 1. Data från enkät om rektorers svar om vilka faser av det
systematiska arbetet, elevhälsan bedriver aktivt (N =53), (n=52)
Antal (n=52)
Faser
Alla faser bedrivs

40

Analys

4

Planering

6

Genomförande

5

Uppföljning

5

Inget sådant arbete bedrivs

2

Tabell 1 visar att majoriteten av rektorerna som svarade på enkätfråga 2, medverkar och
bedriver samtliga faser av det systematiska hälsofrämjande utvecklingsarbetet på skolan.
Två rektorer svarade att inget sådant arbete bedrivs. Fyra rektorer svarade att analysen
sker, sex rektorer svarade att planeringen genomförs, fem rektorer vardera svarade att
genomförande och uppföljning sker.
Tabell 2. Tabellen redovisar svaren på frågeställningen om rektorer medverkar i de
enskilda faserna analys, planering, genomförande och uppföljning av elevhälsans
systematiska arbete(N= 53)
SvarsAnalys
Planering
Genomförande Uppföljning
alternativ
(n=49)
(n= 50)
(n=51)
(n=51)
Inte alls

4%

2%

3%

-

Sällan

4%

4%

31%

5%

Ofta

44 %

44 %

43 %

50%

Varje
gång

46 %

50 %

21 %

43 %

Den procentuella fördelningen av mängden svar som visas i tabell 4, är relativt lika
avseende rektorers svar om medverkan vid de enskilda faserna analys, planering och
uppföljning då hälften av det svarande medverkar varje gång och hälften medverkar ofta.
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Vid frågan om rektors medverkan vid genomförandefasen visades en skillnad vid
genomförande, då 31 % av rektorerna svarade att de sällan medverkade vid
genomförandet av hälsofrämjande arbete. Rektorers medverkan vid uppföljning visade
att 50 % medverkade ofta och 43 % medverkade varje gång.
Tabell 3. Rektorers svar på enkätfrågan, vilka yrkeskategorier som initierar
hälsofrämjande insatser på skolan (N = 53), (n=48)
Yrkeskategorier
Antal
(n=48)
Elevhälsoteam/ Elevhälsogrupp
17
Elevhälsan och ledningsgrupp

4

Skolsjuksköterska

8

Rektor

12

Kurator

13

Pedagoger/specialpedagoger

9

Lärare

12

Tabell 3 visar rektorernas svar från enkätfrågan om vilka yrkeskategorier som initierar
hälsofrämjande insatser på skolan. Det var möjligt i enkätsvaret att ange flera
yrkeskategorier som initierar hälsofrämjande insatser. Majoriteten av rektorernas uppger
att, i flertalet fall var elevhälsoteam eller elevhälsogruppen som initierade hälsofrämjande
insatser på skolan. Dessa grupper på skolorna bestod av varierade sammansättningar av
skolsjuksköterskor, specialpedagoger, kuratorer, elever och lärare som tillsammans
utgjorde elevhälsoteam. Därefter nämns enskilda yrkeskategorier som initierar
hälsofrämjande insatser, kuratorer, rektor själv, skolsjuksköterskan specialpedagoger,
pedagoger och lärare. Endast 4 rektorer angav att elevhälsan, då tillsammans med
ledningsgruppen initierar hälsofrämjande insatser på skolan. Elevhälsan, tillsammans
med ledningsgruppen, nämns endast fyra gånger.
Fråga 8 i enkäten handlade om rektorer som inte medverkar vid elevhälsans systematiska
arbete och av vilken anledningar detta i så fall kan bero på. Denna fråga saknar tillräckligt
antal svar för att kunna presenteras i ett resultat. Detta diskuteras vidare under
metoddiskussionen (avsnitt 7,2).
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1 = ”Inte alls”
2=
3=
4= ”I mycket hög
grad”

Figur 1. Data med prevalensen (%) av rektorers svar från enkäten, om i
vilken grad rektorer anser att deras medverkan är betydelsefull för att
elevhälsan ska kunna bedriva ett aktivt systematiskt arbete (N= 53),(n=51)
Enkätfrågan hade svarsalternativen 1, vilket motsvarade ”inte alls” till siffra 4 vilket
motsvarade ”I mycket hög grad”. Prevalensen svar (n = 51) från enkätfrågan visade att
majoriteten, 80 % svarade att rektors medverkan är betydelsefull för att elevhälsan ska
kunna bedriva ett systematiskt hälsofrämjande arbete. Ingen rektor svarade alternativ 1,
att rektorers medverkan inte alls är betydelsefull.
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Figur 2. Data från enkäten med rektorers svar om, på vems initiativ
elevhälsan startade att bedriva ett systematiskt utvecklingsarbete (N= 53,
(n=51)
Prevalensen (%) svar(n=51)från enkätfrågan visar att majoriteten, 52 % angav att det
var på rektorns egna initiativ som elevhälsan startade detta systematiskt hälsofrämjande
utvecklingsarbete. Därefter angav 18 % av rektorerna att det var på elevhälsans
initiativ, de startade att bedriva ett systematiskt utvecklingsarbete på skolorna. 13 % av
rektorerna angav att skolhuvudmannen gav initiativet att elevhälsan skulle bedriva ett
systematiskt utvecklingsarbete.

8. Diskussion
Denna studies resultat kan inte generaliseras på grund av urvalsmetoden och det stora
bortfallet. Istället kan resultat ge en inblick i vilken omfattning rektorerna i denna studie
medverkar i elevhälsans systematiska hälsofrämjande arbete samt i vilken omfattning
elevhälsan i studien bedriver ett sådant arbetssätt. Närmare 90 % av rektorerna svarade
att elevhälsan aktivt bedriver ett systematiskt hälsofrämjande utvecklingsarbete, medan
80 % svarade att rektors medverkan är betydelsefull för att elevhälsan ska kunna bedriva.
Rektorer svarade att det var elevhälsoteam eller elevhälsogruppen som initierar
hälsofrämjande insatser på skolan. Dessa grupper på skolorna bestod av olika inblandande
och dessa var skolsjuksköterska, specialpedagog, kurator, elever och lärare som
tillsammans utgör elevhälsoteam. Endast 4 rektorer angav att det var elevhälsan, då
tillsammans med ledningsgruppen som initierar hälsofrämjande insatser på skolan.
Samtliga frågeställningar i denna studie blev besvarade och diskuteras i avsnittet nedan.
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8.1 Resultatdiskussion
Enligt majoriteten av rektorerna i denna studie bedriver elevhälsan ett aktivt systematiskt
hälsofrämjande arbete. Enligt Skolinspektionen (2015) ska elevhälsoarbetet i Sverige
riktas mot elevers behov och omfattas av en tydlig strategi och ett systematiskt
utvecklingsarbete. Systematiskt utvecklingsarbete innebär att analysera och identifiera
behov, planera och genomföra insatser och därefter göra en uppföljning för att granska
effekten av insatserna. Ett framgångsrikt förebyggande och hälsofrämjande arbete har sin
utgångspunkt i ett systematiskt arbetssätt. Arbetet behöver utgå från den lokala skolans
egna förutsättningar, aktuella problembild och behov som behöver åtgärdas. Törnsén
(2014) förklarar att rektorn, elevhälsan och lärare har tillsammans ett tydligt gemensamt
uppdrag att stödja eleverna mot utbildningens mål, sociala mål och tillgodose behoven
hos elever som behöver särskilt stöd. Rektorn som chef och pedagogisk ledare har dock
det yttersta ansvaret för att eleverna ska trivas och må bra inom den lokala
skolverksamheten.
Åttio procent av rektorerna i denna studie ansåg att rektors medverkan är mycket
betydelsefull för att elevhälsan ska kunna bedriva ett systematiskt hälsofrämjande arbete.
Det hälsofrämjande elevhälsoarbete som ska genomföras genom ett systematiskt
arbetssätt verkar dock variera. Majoriteten av rektorerna uppger att samtliga faser bedrivs
men på några skolor genomförs inte alla faser. På två skolor bedriver inte elevhälsan något
systematiskt hälsofrämjande arbete.
Enligt Socialstyrelsen (2014)har hälsofrämjande arbete med barn och unga sin
utgångspunkt i kunskaper om vad som leder till att barn utvecklas, mår bra och vad som
orsakar problem och ohälsa (ibid). Törnsén (2014) och Skolinspektionen (2015)
rapporterar brister inom elevhälsoarbetet utifrån granskningar. Elevhälsan arbetar inte
alltid systematiskt, och uppföljning och utvärderingar på individ- gruppnivå och
organisationsnivå uteblir. Detta leder till avsaknad av information om
förbättringsområden eftersom uppgifter inte samlas in över vilka hälsoproblem som skall
förbättras. Rektorer utpekas som den person som ska vara delaktig och länka elevhälsans
arbete till mål och resultatstyrda system där mål, uppföljning och utvärdering är
omfattande delar i det systematiska arbetet(ibid). Grundskolor kan bidra till att utjämna
skillnader i uppväxtvillkor genom insatser för att främja barns och ungas hälsa
Grundskolan är en viktig arena som genom insatser kan bidra till goda uppväxtvillkor
för barn och unga i Sverige (FHI 2005). Enligt Skolinspektionen har rektorer i Sverige ett
särskilt ansvar för att elevhälsans verksamhet utformas så att eleverna får den hjälp och
stöd de behöver (2012). Är inte rektor delaktig och ser de behov som behöver åtgärdas,
avsätts elevhälsans arbete till annat, om inte rektor påtalar behoven (Törnsén 2014).
Skolans hälsofrämjande arbete är en viktig del för barns hälsa i ett långsiktigt perspektiv.
Hälsofrämjande arbete inom skolan kan minska hälsoproblem, bidra till att öka
effektiviteten i utbildningssystem samt bidra till gynnande social och ekonomisk
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utveckling vilket i sin tur främjar folkhälsan (WHO 1997). Enligt Christian et al. (2015)
förklarade rektorer att lågt initiativtagande, överbelastningar, låg autonomi för skolor,
brist på personal och resurser, var begränsningar vilket försvårade genomförandet av
hälsofrämjande insatser i grundskolor. Den yrkeskategori som genomför hälsofrämjande
insatser och som nämns flest gånger i resultatet , är lokalt placerade elevhälsoteam som
består av olika sammansättningar, bland annat rektorer, lärare, elever, kuratorer,
specialpedagoger och skolsjuksköterskor. Därefter nämns de enskilda yrkeskategorierna
rektorer, lärare, kuratorer, pedagoger och skolsjuksköterskan. Elevhälsan, tillsammans
med ledningsgruppen, nämns endast fyra gånger som den grupp som genomför
hälsofrämjande insatser i skolorna. Enligt Skolinspektionen (2012) ska elevhälsan ha en
central roll i skolan vars syfte är att bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas
lärande, utveckling och hälsa.
I Skolinspektionens granskning (2015) bedrev elevhälsan som grupp mycket sällan ett
hälsofrämjande arbete utan det visade sig vara lärare på uppdrag från rektorn som
genomförde olika insatser. Detta ledde till att de professioner som med sina relevanta
kompetenser, ska utföra hälsofrämjande och förebyggande arbete, inte gör det. Dessa
insatser som då lärare genomför, utesluter viktiga delar som är av stor betydelse för
elevernas hälsa som arbete kring psykisk hälsa, påfrestningar av olika slag, stress och
arbete med elevers självkänsla. Törnsén (2014) nämner att ingen eller endast en liten
tillgång till en samlad elevhälsa leder till att personer utan särskilda kompetenser
genomför hälsofrämjande arbete som de inte har rätt kunskaper för att utföra.
Elevhälsoteamet som bedriver det hälsofrämjande arbetet på skolorna behöver vara en
sammansatt grupp som innehåller alla de formella kompetenser som krävs för att arbeta
med alla aspekter av hälsa och ohälsa som förekommer hos elever.
Whitehead (2006) efterlyste en övergripande reform för skolan som omfattar arbete kring
hälsa, utbildning och personal samt hur arbetet skall genomföras. Aktiva hälsofrämjande
strategier kräver kontinuitet, medvetenhet och ett engagemang genom samverkan från
hela skolverksamheten. I Sverige saknas nationella riktlinjer för hur elevhälsan ska
bedriva hälsofrämjande och förebyggande arbete De nationella riktlinjerna behöver
klargöra elevhälsans prioriteringar, inriktning och ansvarsfördelningen mellan olika
huvudmän som arbetar med barn och ungas hälsa (Socialstyrelsen 2011).
Hälften av rektorerna i studien nämnde att rektorerna själva gav initiativet för att
elevhälsan skulle börja bedriva ett systematiskt hälsofrämjande utvecklingsarbete.
Därefter nämns elevhälsan som den grupp som själva, på eget initiativ startade att bedriva
ett systematiskt utvecklingsarbete. Enligt Törnsén (2014) saknar rektorer beslutsrätten
över elevhälsan då chefen ansvarar över och styr elevhälsans prioriteringar. Många
rektorer såg helst att elevhälsans resurser och kompetenser alltid skulle finnas tillgängliga
på skolan vilket underlättar arbete, insatser och samordning mellan yrkeskategorierna.
Därmed har studiens resultat besvarat samtliga frågeställningar och kan beskriva
situationen just nu, huruvida elevhälsan aktivt bedriver ett systematiskt hälsofrämjande
utvecklingsarbete.
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8.2 Metoddiskussion
8.2.1 Metoden
Tvärsnittsstudie valdes som metod på grund av att metoden besvarar prevalensen av
något, då det inte är möjligt att besvara rektorernas åsikter, tankar eller andra
uppfattningar om hans eller hennes medverkan i elevhälsan. Valet av webbenkäter som
metod genom e-post valdes för att snabbt få svar under ett begränsat antal veckor som
uppsatsen skulle genomföras på. Hade postenkäter används, hade mer tid behövts för att
få in enkäterna och sedan tid för att mata in svaren för hand. Valet av e-postenkäter visade
sig dock medföra flera olika typer av problem . Delvis är e-postenkäter enkla att bortse
ifrån vilket gör att svarsfrekvensen ofta blir låg. Deltagarna i undersökningen behöver
även vara online för att besvara enkäten. En enkät som skickas via e-post riskerar att
hamna i skräppostmappen då mejlet betraktas som datorvirus (Bryman 2011).

8.2.2 Datainsamlingen
Deltagarnas e-postadresser behöver finnas tillgängliga och fungera vilket de inte alltid
gjorde. Tre rektorer meddelade att länken till enkäten som bifogats i e – brevet via forumet
Google forms upphörde att fungera vid påminnelseutskicket av enkäterna. Detta leder till
att det externa bortfallet kan ha påverkats då fler rektorer som tänkt besvara enkäten
eventuellt fått samma problem. Detta är olyckligt eftersom det påverkar studiens
pålitlighet. Vad problemet berodde på är oklart och detta ifrågasätter valet av Google
forms som program för enkätutskick hädanefter. Problemet åtgärdades lyckligtvis genom
att enkäten uppdaterades i forumet och en ny länk till enkäten kunde hämtas ned och
användas. Under processen med att skapa enkäten och använda de tekniska programmen
för hantering av enkäterna, uppkom en osäkerhet.. Bristande kunskaper ledde till att
litteratur om programmens funktioner fick användas som hjälpmedel för hur processen
skulle genomföras steg för steg.
Eftersom enkäten för denna studie är ett egen konstruerat mätinstrument, skapat av
forskaren själv för första gången och inte testad genom till exempel en pilotstudie, blev
detta en svaghet i studien. Det påverkade studien på så sätt att ett internt bortfall uppstod
då rektorer inte besvarade hela enkäten. Det går inte heller säkert att säga om samtliga
rektorer i studien tolkat enkätfrågorna på samma sätt då enkätfrågorna inte var ordentligt
bearbetade eller kontrollerade. Enkätfråga 1 var, Bedriver elevhälsan på din skola ett
aktivt systematiskt utvecklingsarbete av det hälsofrämjande arbetet? Denna enkätfråga
kan rektorerna ha tolkat olika, delvis ställdes frågan på så sätt att termen hälsofrämjande
arbete inte definieras, vilket lämnades åt rektorerna att själva definiera. Vidare är frågan
formulerad på så sätt att rektorerna kan misstolka frågan och besvarat om ett
utvecklingsarbete bedrivs systematiskt eller om ett hälsofrämjande arbete bedrivs
systematiskt. Svarsalternativet ofta i undersökningen definierades inte, vilket gör att det
inte går att uttala sig om exakt hur ofta rektorerna menat att de medverkade. Detta gör att
studiens pålitlighet kan ha påverkats. Majoriteten av rektorer besvarade inte enkätfråga
8. Vad det stora bortfallet berodde på går inte att fastställa. En tanke var att rektorerna
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faktiskt medverkade och därför valde att inte besvara enkätfrågan. Bristande
svarsalternativ och frågans formulering kan även ha varit möjliga orsaker till att frågan
lämnades obesvarad. Deltagarna kan ha missuppfattat frågorna och av den anledningen
undvikit att svara. Enkätfråga 8 besvarades av endast sex deltagare. Hade det funnits ett
relevant, validerat och beprövat mätinstrument hade det används i studien för att
underlätta arbetet och möjligheten att säkerställa en hög validitet och reliabilitet i studien.
Olyckligtvis kunde inget sådant mätinstrument hittas vilket gjorde att ett nytt mätinstrument fick skapas vilket resulterade i att det inte blev tillräckligt utarbetat, i och med
att ett internt bortfall uppträdde i enkätsvaren.

8.2.3 Urvalet
Studien genomfördes under en begränsad tid vilket ledde till begränsade resurser och
tidsbrist. Detta påverkade studien på så sätt att fler rektorer i Sverige inte kunde inkluderas
i studien vilket hade varit önskvärt för att ge en mer överskådlig blick och en större
möjlighet till högre svarsfrekvens. Ett annat problem som belastar studien var att
urvalsmetoden som användes inte var ett slumpmässigt urval vilket det misstogs för att
vara. Detta leder till att studiens tillförlitlighet minskar och resultatet kan inte
generaliseras vilket påverkar studien negativt. En generalisering hade även varit
problematiskt att göra med tanke på det stora bortfallet. Eftersom detta var en
tvärsnittsstudie är det ändå möjligt, trots den svaga urvalsmetoden, att beskriva hur det
studerade fenomenet ser ut just nu i den valda populationen. Studien inkluderade både
rektorer och biträdande rektorer i studien. Detta val kan ha påverkat studien på så sätt att
rektorer eller biträdande rektorer undvikit att delta i studien då arbetsuppgifterna kan ha
varierat på skolan och att den tillfrågade rektorn inte ansågs vara ”rätt” person att besvara
enkäten.
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9. Slutsats
Denna studie visar att det är rektorer själva som initierar, bedriver och medverkar i
hälsofrämjande arbeten och elevhälsans arbeten på skolan. Elevhälsoteam eller
elevhälsogrupper som finns lokalt placerade på skolorna var den grupp som initierade
hälsofrämjande insatser. Vidare nämnde rektorerna att det var kuratorer, rektorer själva,
skolsjuksköterskor samt lärare var de olika yrkeskategorier som initierar hälsofrämjande
insatser, medan det i fyra fall var elevhälsan som initierat dessa.
Kan elevhälsoteam motsvara och utföra elevhälsans arbete så att arbetet, i samma
utsträckning möter och tillgodoser elevernas behov? Det råder delade meningar om detta.
Elevhälsan har tidigare utpekats för att mycket sällan genomföra hälsofrämjande arbete,
utan det visade sig vara lärare eller elevhälsoteam som på uppdrag av rektor, genomförde
olika insatser. Detta blir problematiskt då de professioner som med sina specifika
kompetenser ska utföra hälsofrämjande och förebyggande arbete, inte deltar. Insatserna
som då personer utan formella kompetenser genomför utesluter viktiga delar som är av
stor betydelse för elevernas hälsa så som arbetet kring psykisk hälsa, stress, påfrestningar
och självkänsla. Det övergripande hälsofrämjande arbetet som andra professioner utför
blir därmed inte övergripande och tillgodoser därmed inte elevernas behov. Rektorer
behöver medverka, vara delaktiga och samordna elevhälsans verksamhet och påtala
behov som behövde åtgärdas i den lokala skolverksamheten. Att rektorer är delaktiga
ledare, samordnar och medverkar i elevhälsans hälsofrämjande arbete är en viktig
förutsättning för arbetet med barn och ungas hälsa inom varje enskild skolverksamhet,
vilket även gynnar Sveriges folkhälsa. Svensk skollag kräver att elevhälsas arbete ska
vara hälsofrämjande och förebyggande, men det saknas nationella bestämmelser för hur
man skall arbeta hälsofrämjande. Detta beslut lämnas åt varje enskild kommun att besluta
och bestämma över elevhälsan. Det vore i och med detta, vidare intressant att undersöka
i vilken omfattning den centrala elevhälsan i varje enskild kommun genomför, hur ofta,
och i sådana fall vilka typer av hälsofrämjande insatser och om dessa hälsofrämjande
insatser möter elevernas behov.
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