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Kort summering på svenska av forskningsartikeln ”Open letters about health 
dialogues reveal school staff and students’ expectations of school health 
promotion leadership” av Catrine Kostenius och Catarina Lundqvist. 
 
Öppna brev om elevhälsosamtal visar skolpersonal och elevers 
förväntningar på skolans ledarskap för att främja hälsa 
 
Hälsa och lärande hänger ihop, det har otaliga forskningsstudier visat och det råder 
inga tvivel om att elevers hälsa påverkar deras skolprestationer. 
Sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete är därför en del i skolans 
uppdrag och all personal i skolan har till uppgift att minska den ojämlika hälsan så 
att alla elever ska få möjligheter att lyckas. Elevhälsosamtalen är en lagstadgad 
rättighet för alla elever i den svenska skolan. Detta beskrivs i skollagen, 
läroplanerna och andra svenska hälsopolicys som till exempel Socialstyrelsens och 
Skolverkets vägledning för elevhälsans personal. Tidigare forskning på ämnet har 
pekat på att elevhälsosamtalen kan främja elevers hälsa, det vill säga vara till 
hjälp i skolans hälsofrämjande uppdrag. Samtidigt har andra studier visat 
utmaningar med att genomföra elevhälsosamtalen och att de inte används till sin 
fulla potential för att främja hälsa och lärande. Därför var det av intresse att 
undersöka vad de som på ett eller annat sätt berörs av elevhälsosamtalen i skolan 
har för upplevelser av elevhälsosamtalet. Forskarna var särskilt intresserade av att 
bättre förstå i vilken utsträckning hälsofrämjande policys och 
ledarskapsengagemang återspeglas i skolaktörers erfarenheter av elevhälsosamtal. 
Studien genomfördes inom ramen för initiativet Hälsoskolan i Norrbotten och 93 
personer från tre kommuner i Norrbotten deltog. Deltagarna var 37 studenter i 
årskurs 4,7 eller första året på gymnasiet och 12 lärare. De 44 skolsköterskor som 
också deltog kom från ett flertal av Norrbottens kommuner. Deltagarna delade 
med sig av sina erfarenheter med elevhälsosamtalen genom att skriva öppna brev.  
 
Den kvalitativa innehållsanalysen resulterade i fyra teman: 1) Att sätta hälsa på 
dagordningen, 2) Hitta en gemensamt målbild 3) Gå sida vid sida och 4) Peka ut en 
hälsosam riktning. Deltagarnas berättelser inkluderade allt från skolor där 
hälsofrämjande arbete inte alls fungerade tillfredsställande, till skolor där arbetet 
är en välbekant och naturlig del, inte bara i skolsköterskornas arbete utan även 
lärare och annan personal ser vikten av att tillsammans arbeta med resultatet i 
klassrums- och skolutvecklingsinsatser. Trots denna stora variation pekade deras 
förslag på hur elevhälsosamtalen kan uppfylla skolans utbildningsuppdrag och också 
främja elevers hälsa.  
 
I dessa teman framträdde skolpersonalens och elevernas förväntningar på skolans 
ledarskap för att på ett systematiskt sätt arbete med resultaten från 
hälsosamtalen, inte bara på individnivå utan också på klassrums- och skolnivå där 
samtliga av skolans professioner och elever involveras. Inte bara elevers hälsa 
främjas på detta sätt, utan även lärandet. Baserat på resultaten menar forskarna 
att för att göra detta praktisk möjligt behöver skolledare medvetandegöra och 
navigera i det spänningsfält som det hälsofrämjande uppdraget utgör. Skolledarna 
behöver dessutom arbeta aktivt med att tydliggöra och möjliggöra skolans 
gemensamma hälsofrämjande ansvar.  Det är många perspektiv som behöver tas 



tillvara och det kräver såväl tid som kunskap och engagemang. För långsiktigheten 
behöver skolledare ges mandat av politiken att prioritera det hälsofrämjande 
arbetet. Det behöver således förankras i lokala policys och också följas upp och 
kommuniceras i skolans systematiska kvalitetsarbete. Delaktighetsskapande 
processer är också av allra största vikt och i stället för att välja top-down eller 
bottom-upp så föreslår forskarna en ”sandwich-strategi”. Det vill säga ett 
ledarskap som sammanför perspektiv, utan att lämna någon utanför. I praktiken 
innebär det att all skolpersonal, eleverna och deras vårdnadshavare är delaktig 
samtidigt som skolorganisationens ledarskap som skolchefer, elevhälsochefer och 
politiska företrädare ingår i samverkansprocesser. Rektorernas kunskap om 
hälsofrämjande arbete och vilja att driva detta arbete som en viktig del i det 
systematiska kvalitetsarbetet blir därför avgörande. När olika skolaktörer 
(skolsköterskor, lärare och elever) får komma till tals, framträder en kollektiv bild 
som kan utveckla hälsofrämjande metoder i skolan. Gränsöverskridande 
delaktighet är nyckelordet - det kan denna studie vara ett användbart exempel på. 
 
Läs den engelska artikeln i sin helhet här! 
 
 


