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Höjda kunskapsresultat genom likvärdig elevhälsa  
 
Skolläkarföreningens förslag för bättre kunskaper och psykisk hälsa i skolan  

 
 

Bakgrund  
 

Trots stora satsningar på skolans område presterar svenska elever allt sämre i 

internationella jämförelser (1) och närmare 15 % av eleverna når inte behörighet till 

gymnasiet. Lika oroande utveckling kan ses när det gäller hur svenska tonåringar skattar sin 

psykiska hälsa (2). Här ligger Sverige i nivå med ekonomiskt och politiskt problemtyngda 

länder som Ukraina (3). 

Att så många elever i Sverige inte når kunskapsmålen har naturligtvis många orsaker. 
Skolläkarföreningen som arbetar praktiskt med elever med specifika inlärningsproblem, och 
följer litteraturen inom området, kan tydligt identifiera några problemområden där elevhälsans 
medicinska insatser kan hjälpa elever att både nå kunskapsmålen och må psykiskt bättre.  

 Dyslexi är en oftast medfödd svårighet med ordavkodning som, i varierande 
svårighetsgrad, förkommer hos 5-8 procent av alla skoleleverna. Dyslexi leder till låg 
läsförståelse och i förlängningen svårigheter att minnas det man har läst. SBU:s 
dyslexirapport från 2014 (4) baserad på en genomgång av internationell litteratur 
kring tester och behandlingsmetoder för dyslexi hos barn, slog fast att Sverige saknar 
tydliga riktlinjer för utredning av dyslexi i skolan och att tidiga insatser används i alltför 
liten utsträckning.  

 ADHD kan i skolsituationen innebära stora svårigheter att koncentrera sig, att reglera 
sin aktivitetsnivå och att hämma sina impulser. ADD är en variant av ADHD, utan 
överaktivitet. Dessa barn är lättdistraherade, tappar snabbt fokus, har svårt att 
komma igång med skolarbetet och har svårt att avsluta uppgifter. Mellan 2-3 procent 
av alla skolbarn uppskattas ha en uttalad ADHD/ADD. Många är väl medvetna om att 
de presterar under sin kapacitet, vilket kan leda till dålig självkänsla och aversion mot 
skolarbetet. Elever med ADHD är markant överrepresenterade bland de ungdomar 
som inte fullföljer sin skolgång (5).  
 

 Svag teoretisk begåvning (Borderline intellectual function enligt DSM V). Dessa 
elever har ofta stora svårigheter med alla teoretiska inlärningsmoment. Vid 
begåvningstest återfinns dessa barn i IQ-intervallet 70-85, vilket enligt flertalet 
experter gör det svårt att nå kunskapsmålen i den takt som förväntas (6). En 
uppmärksammad svensk studie där man begåvningstestade barnen, kunde visa att 
bara få av dessa ungdomar klarar gymnasiekraven (7).  
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 Autismspektrumstörning. Elever med varierande grad av funktionsnedsättning 
främst inom social interaktion. Dessa elever behöver inta ha några inlärningsproblem, 
men upplever utanförskap, vilket medför risk för skolfrånvaro och skolmisslyckande.  
Det finns mycket som tyder på att tidig upptäckt leder till bättre social anpassning och 
bättre skolresultat på sikt (8). 
 

 Invandrade elever är en grupp där skolsvårigheter har flera skilda förklaringar. 
Många har, på grund av krig eller politisk oro i sina hemländer, haft en bristfällig 
skolgång. Ämnet är känsligt att diskutera då det kan uppfattas som ett utpekande 
men är viktigt att beakta för att ge invandrade elever möjligheter att ta igen förlorade 
skolår (9). Skolverkets statistik 2015 visar att ju senare man börjar skolan i Sverige 
desto svårare blir det att nå målen. Andra har, på grund av oro och osäkerhet om sin 
framtid (till exempel under en lång asylprocess), svårt att prestera väl i skolan.  
 
Förutom att grupper av invandrade barn har stora behov av psykosociala stödinsatser 
från elevhälsans sida, har de ofta även rent medicinska hälsoproblem. Många 
kommer från länder som saknar grundläggande hälsokontroller och vaccinationer för 
barn. Kroppsliga sjukdomar, undernäring, hörselnedsättning, synfel eller vanliga 
inlärningsproblem blir inte upptäckta i hemlandet och riskerar att bli förbisedda i 
Sverige. 

 
 

Stora regionala skillnader i elevhälsans kvalitet  
 
Elevhälsans medicinska insatser ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande med alla 
elever, men också arbeta med indikerad prevention d.v.s. tidigt hitta elever med specifika 
svårigheter som påverkar hälsa och skolresultat på sikt. För att skolan skall kunna ge rätt 
pedagogiskt stöd till elever med skolsvårigheter av det slag som nämnts, krävs både att 
svårigheterna uppmärksammas i tid och att det görs en omsorgsfull och allsidig bedömning 
av de bakomliggande orsakerna.  
 
Att det idag finns stora och omotiverade regionala skillnader när det gäller kvaliteten i 
bedömningarna framgår inte minst av att man ”sparar in” på eller helt avskaffar 
läkarbedömning av elever. Det får direkta konsekvenser för de elever där problemen är så 
uttalade att det är aktuellt med remiss till den högspecialiserade barnsjukvården eller 
barnpsykiatrin. Utan en kvalificerad kartläggning som grund, blir det skolans och föräldrarnas 
attityder till en utredning - snarare än elevens faktiska svårigheter – som avgör vilka elever 
som kommer att utredas av sjukvården.  

 
 

Kartläggning av elevhälsans rutiner visar stora brister  
 
För att få en mer objektiv bild av hur elevhälsan arbetar med elever i behov av särskilt stöd 
har Skolläkarföreningen under mars till maj 2015 skickat ut en enkät till alla nåbara skolor 
över hela landet. Enkäten innehöll 16 frågor som berörde bemanning, arbetssätt och vilka 
resurser som kommer eleverna till del.   
 
Enkäten distribuerades genom olika nätverk för samordnande skolsköterskor och 
elevhälsans verksamhetschefer. Även om urvalet av skolor inte fyller kriterierna på ett 
statistiskt och demografiskt representativt urval, så är denna undersökning bland de största 
kartläggningarna som gjorts av elevhälsans arbetsmetoder i Sverige och omfattar 
uppskattningsvis en halv miljon elever. 
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Enkäten besvarades av: 
- 488 skolsköterskor i grundskolan  
- 131 skolsköterskor i gymnasiet 
- 34 skolsköterskor i friskolor och  
- 24 verksamhetschefer  
 
De 24 verksamhetschefer som besvarade enkäten var verksamma i kommunala skolor och 
hade uppskattningsvis omkring 200 000 elever i c:a 400 skolor i sin verksamhet. Alla 
skolsköterskor och verksamhetschefer hade inte tillgång till alla efterfrågade uppgifter i 
enkäten, och svarsfrekvensen för olika frågor har varierat.  
 
 

Bristande skolläkarmedverkan ett återkommande problem 
 
Elevhälsans medicinska insats bygger i många kommuner på en ordagrann tolkning av 
skollagens krav om tillgång till skolläkare - tillgången finns men läkaren träffar inte några 
elever. Längst har detta drivits på gymnasienivå där det på 29 % av friskolegymnasierna inte 
förekom några skolläkarbesök över huvud taget.   
 
 

Bedömningar av elever i behov av särskilt stöd  
 
FIG 1 och FIG 2 visar andelen elever i behov av särskilt stöd som får träffa skolläkare. I 
omkring 38 % av alla skolor kommer inga elever med neuropsykiatrisk problematik eller 
invandrade elever att träffa skolläkaren. I över 8 % av alla skolor kommer ingen elev, inte ens 
de som behöver särskolebedömning, att få träffa skolläkare. Skolsköterskan får ensam ta 
ställning till de ofta komplicerade medicinska frågeställningar som finns runt dessa elever.  
 

 
FIG 1 Elever i behov av särskilt stöd som får träffa skolläkaren – verksamhetschefens uppgifter  

 

 
 
FIG 2 Elever i behov av särskilt stöd som får träffa skolläkaren – skolsköterskans uppgifter  
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Speciellt oroande ur ett skolperspektiv är att majoriteten av invandrade elever aldrig får träffa 
skolläkare, trots att många har medicinska problem som direkt påverkar skolresultaten. Här 
bör påpekas att de medicinska hälsokontroller som görs på asyl- och flyktingmottagningar 
mest handlar om screening för infektionssjukdomar som HIV, hepatit och tuberkulos och inte 
om bedömning av hälsoproblem som påverkar skolsituationen för barnet.   
 
Den låga andel av elever med språkstörning som får träffa skolläkare är ett annat 
orosmoment då språkstörning är den kanske viktigaste markören för 
autismspektrumproblematik (10). 
  
Skolorna använder i mycket liten utsträckning skolläkaren för medicinska konsultationer på 
individ- eller gruppnivå och nästan inte alls i det systematiska, förebyggande arbetet. I bara 
7,5 % av alla skolor deltar skolläkaren regelbundet i EHT - möten (FIG 3).  
 
 
FIG 3 Skolläkares medverkan i elevhälsoteamets möten - skolsköterskans uppgifter  
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Godtyckligheten i hur skolornas bedömningar görs, avspeglar sig i Socialstyrelsens statistik 
över barn och ungdomar som får diagnosen ADHD i olika delar av landet. Statistiken speglar 
i stora drag skolornas bedömningar, eftersom majoriteten av alla utredningar initieras av 
elevhälsan.  
 
Fig 4 Socialstyrelsens statistik över ADHD – barn 5-17 år, antal nya fall per 100 000 invånare 2012

 
 

 

 

 
 
 
 
Nästan alla skolor saknar förebyggande program mot psykisk 
ohälsa 
 
Ett oväntat och oroande resultat av Skolläkarföreningens enkät är bristerna i skolans 
förebyggande av psykisk ohälsa och droganvändning. Skolan informerar eleverna om vikten 
av en sund livsstil och avhållsamhet från droger, vilket enligt all tillgänglig forskning saknar 
påvisbara effekter, men man använder sig inte av etablerade förebyggande program till alla.  
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Detta illustreras i FIG 5-8.  Majoriteten av alla skolor, både gymnasier och grundskolor, 
saknar tillgång till specifika förebyggande program och arbetar i stället med egna lokala 
handlingsplaner.  
 

FIG 5 Förebyggande program mot psykisk ohälsa – verksamhetschefens uppgifter 

 
 

 

FIG 6 Förebyggande program mot psykisk ohälsa på gymnasiet – skolsköterskans uppgifter  

 
 

 

FIG 7 Förebyggande drogprogram på gymnasiet – skolsköterskans uppgifter 

 
 

FIG 8 Förebyggande program mot psykisk ohälsa på gymnasiefriskolor - skolsköterskans uppgifter  
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Sammanfattning och slutsatser 

 
Det finns en bred konsensus kring att skolresultat och psykisk hälsa är nära sammanflätade 
och en sammanställning av litteraturen finns i KVA:s konsensusdokument från 2010 (11). 
Vilka konkreta åtgärder som verkligen har bevisade positiva effekter på skolresultat och 
hälsa finns inte samma enighet om. Det beror inte på att det saknas övertygande 
vetenskapliga bevis, utan mer att forskningen ligger utanför det pedagogiska fältet och 
sannolikt inte är lika tillgänglig för skolledare.  
 
Om man som vetenskapliga bevis godtar metaanalyser d.v.s. sammanvägningar av 
randomiserade och blinda studier, där utfallet är hur det faktiskt går för eleverna flera år 
senare, så finns ganska entydiga resultat på vad som har bevisad effekt. 
 
 

1. Schemalagd fysisk aktivitet i skolan förbättrar både skolresultat och elevers 
psykiska hälsa (12). 
 

2. Klassrumsbaserade program för att stärka sociala normer och minska 
utagerande beteende vid skolstart har effekter upp till 25 års-åldern när det gäller 
psykisk hälsa och skolresultat (13, 14, 15). 
 

3. Tidig kartläggning av specifika inlärningsproblem har effekt (4, 16) 
 
 
 

Både forskning och praktisk erfarenhet understryker vikten av en noggrann kartläggning av 
barnets förmågor som grund för effektiva pedagogiska insatser. Finns misstanke om 
neurobiologiska funktionsnedsättningar som dyslexi, ADHD eller autismspektrumstörning är 
det speciellt viktigt att skolläkarbedömning ingår i ett tidigt skede, eftersom en säkerställd 
diagnos ger möjlighet till effektiv behandling, som kan ändra framtidsutsikterna för dessa 
elever (8). Det kan betyda psykisk hälsa istället för ohälsa och skolframgång istället för 
skolmisslyckande. 
 
När skolor tar ställning till att utreda elever för inlärningssvårigheter är det viktigt att 
bedömningen är allsidig och att alla kompetenser i elevhälsan involveras. De bakomliggande 
orsakerna till att en elev har svårigheter med exempelvis koncentration och minne kan vara 
vitt skilda. Man kan vare sig fastställa eller utesluta socialpsykologiska orsaker utan en 
psykolog/kuratorsbedömning. På samma sätt kan inte heller medicinska orsaker vare sig 
fastställas eller uteslutas utan en läkarbedömning.  
 
Skolläkare och skolsköterska arbetar i frontlinjen och ställs ofta inför nya utmaningar när 
ohälsan förändras. Många av oss arbetar i mindre organisationer och är ensamma i sin 
yrkesroll. Elevhälsans medicinska insats behöver därför tillförsäkras enkel tillgång till de 
senaste evidensbaserade rönen inom hälsofrämjande arbete och prevention av ohälsa.  
Med nuvarande organisation av skolan tillgodoses det tyvärr långt ifrån alltid. 
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Skolläkarföreningen menar att, om elever som riskerar att inte nå målen, ska kunna 
garanteras tidiga och adekvata stödinsatser så finns ett antal åtgärder, på olika nivåer, som 
Skolkommissionen skulle kunna ta initiativ till: 
 
 

 Tydliggöra att allsidig bedömning av elever med komplexa svårigheter kräver ett 
tvärprofessionellt samarbete.  
 

 Tydliggöra att tillgång till läkare och psykolog måste innebära att läkaren eller 
psykologen har utrymme att träffa enskilda elever. 

 

 Ta initiativ till en nationell tvärprofessionell expertgrupp på elevhälsans område. 
Dess första uppdrag skulle vara att sammanställa evidensbaserade 
kunskapsöversikter till hjälp för skolornas hälsofrämjande arbete. En prioriterad fråga 
för expertgruppen skulle vara program för att förebygga psykisk ohälsa. Vi tror att 
anledningen till att flertalet skolor saknar sådana program är att man inte vet vilka 
program som är både effektiva och fungerar i skolmiljön.  
 

 Ta initiativ till ett nationellt kunskapscenter för elevhälsan.  
Kunskapscentret ska bistå elevhälsan, skolor, kommuner och myndigheter i frågor 
rörande barns hälsa och god skol- och lärmiljö. 
 
 

 
 

 
    

 
 
 
 
 

          
             
            

       
 
 

 
 
Litteratur och länkar  
 

1. PISA 2012 Skolverkets rapport 398, 2013  
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-
enskildpublikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpub
ext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3126.pdf%3Fk%3D3126 

2. Skolbarns hälsovanor i Sverige 2013/14 Rapport Folkhälsomyndigheten 
http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/18915/skolbarns-halsovanor-sverige-2013-14.pdf 

3. Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) WHO European Office 
http://www.euro.who.int/en/home). 

4. Dyslexi hos barn och ungdomar - tester och insatser. En systematisk litteraturöversikt SBU 2014. 
http://www.sbu.se/upload/Publikationer/Content0/1/Dyslexi_barn_ungdomar_tester_insatser_2014.pdf 

5. Barbaresi, William J., et al. "Long-term school outcomes for children with attention-deficit/hyperactivity 
disorder: a population-based perspective." Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics 28.4 
(2007): 265-273. 

 Svenska Skolläkarföreningen 2015-11-25

mailto:mats@sweme.se
mailto:lenalileja@hotmail.com
mailto:josef.milerad@gmail.com
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskildpublikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3126.pdf%3Fk%3D3126
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskildpublikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3126.pdf%3Fk%3D3126
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskildpublikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3126.pdf%3Fk%3D3126
http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/18915/skolbarns-halsovanor-sverige-2013-14.pdf
http://www.euro.who.int/en/home
http://www.sbu.se/upload/Publikationer/Content0/1/Dyslexi_barn_ungdomar_tester_insatser_2014.pdf


 
9 

6. Jankowska, Anna, Marta Bogdanowicz and Steven Shaw. "BORDERLINE INTELLECTUAL 
FUNCTIONING”. 

7. Fernell, Elisabeth and Ulla Ek. "Borderline intellectual functioning in children and adolescents–
insufficiently recognized difficulties." Acta Paediatrica 99.5 (2010): 748-753. 

8. Warren, Zachary, et al. "A systematic review of early intensive intervention for autism spectrum 

disorders." Pediatrics 127.5 (2011): e1303-e1311. 
9. Invandringen och Sveriges resultatfall i Pisa;  Policy Paper No. 71 Gabriel Heller Sahlgren 

http://www.ifn.se/publikationer/policy_papers/2015/71. 

10. Johnson, C.P. Early Clinical Characteristics of Children with Autism. In: Gupta, V.B. ed: Autistic 
Spectrum Disorders in Children. New York: Marcel Dekker, Inc., 2004:85-123. 

11. State of the Science Konferens Skola, lärande och Psykisk hälsa 26-28 maj 2010. Uttalande  
Hagquist, Curt m.fl 
http://www.kva.se/globalassets/vetenskap_samhallet/halsa/utskottet/uttalande2_halsa_sve_2010.pdf 

12. Biddle, Stuart JH, and Mavis Asare. "Physical activity and mental health in children and adolescents: a 
review of reviews." British journal of sports medicine (2011): bjsports90185 

13. Wells, Jane, Jane Barlow, and Sarah Stewart-Brown. "A systematic review of universal approaches to 
mental health promotion in schools." Health Education103.4 (2003): 197-220. 

14. Embry, Dennis D. "The Good Behavior Game: A best practice candidate as a universal behavioral 
vaccine." Clinical child and family psychology review 5.4 (2002): 273-297. 

15. Hahn, Robert, et al. "Effectiveness of universal school-based programs to prevent violent and aggressive 
behavior: A systematic review." American journal of preventive medicine 33.2 (2007): S114-S129. 

16. Polderman, T. J. C., et al. "A systematic review of prospective studies on attention problems and 
academic achievement." Acta Psychiatrica Scandinavica 122.4 (2010): 271-284. 

 

http://www.kva.se/globalassets/vetenskap_samhallet/halsa/utskottet/uttalande2_halsa_sve_2010.pdf

