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Ranja är lärare i årskurs 2. En morgon kommer Agnes 20 minuter för sent, något som aldrig 

hänt tidigare. Ranja säger bara ”Välkommen!” till henne och fortsätter lektionen men planerar 

att prata med henne en stund på rasten. Hon ser att Agnes ser frånvarande och lite pressad ut. 

Som om hon gråtit. Men när det ringer ut för rast reser sig Agnes snabbt och springer ut i 

förväg. Ranja går runt en stund och söker henne men hittar henne inte. Hon frågar några av de 

andra barnen om de sett vart Agnes tog vägen, och en av kompisarna pekar mot 

matsalsbyggnaden. Ranja finner Agnes bakom den, sittande i en trappa med tårar i ögonen.  

Ranja går fram till Agnes och sätter sig intill henne utan att först säga någonting. Agnes 

stirrar stint i marken men börjar sedan gråta. ”Hur är det fatt?” frågar Ranja och lägger armen 

om Agnes axlar. ”Vad är det som har hänt?”  

Nu brister det för Agnes. Hon borrar in sitt huvud mot Ranjas bröst och gråter hejdlöst. 

Ranja sitter tyst och väntar. Hon förstår att det här kommer att ta tid och funderar på hur hon 

ska göra. När det ringer in säger hon till Agnes: 

”Kom med mig! Vi ska inte gå till klassrummet men jag måste be någon annan ta hand om 

de andra.”  

De går iväg tillsammans. De går förbi skolsköterskans rum. Ranja vet att Agnes känner 

skolsköterskan bra, men det var som Ranja befarade; skolsköterskan har annat för sig idag och 

finns inte där. De går vidare till lärarrummet, som just är på väg att tömmas. Ranja tittar in till 

rektorn som har sitt rum strax intill: 

”Du, jag har en ledsen flicka här som jag måste ta hand om en stund. Vem kan ta hand om 

mina andra barn så länge?”  

Rektorn ringer till en av skolans fritidspedagoger som lovar att gå över till klassrummet.  

Ranja finner en lugn hörna i lärarrummet och sätter sig där med Agnes. Och nu berättar 

Agnes om morgonen. Hon bor ensam tillsammans med sin mamma, som är sjuksköterska på 

sjukhusets akutmottagning. Den här morgonen hade de ringt till henne redan klockan sex och 

bett henne komma direkt. Nattsjuksköterskan hade fått magsjuka, och det hade just hänt en 

allvarlig trafikolycka.   



Mamman kastade sig i bilen och for iväg, och sedan blev allt bara fel. Agnes hittade inga 

kläder. Och hunden skulle rastas. När de kom ut smet hunden iväg och Agnes fick jaga henne 

över hela området. Klockan gick, och ingen frukost fick hon i sig. Och när hon skulle gå 

hittade hon inte nyckeln till lägenheten. Till slut fick hon gå och lämna lägenheten olåst. Tänk 

om det skulle komma en tjuv?  

”Ska vi ringa till mamma?” fråga Ranja. 

”Men hon är ju på sjukhuset och jobbar! Det går ju inte”, säger Agnes. 

”Pappa då, var är han? Visst bor han inte så långt från dig?” 

”Han skulle till Stockholm idag, tror jag. Jag försökte ringa till honom, men han hade nog 

redan åkt för han svarade inte. Han kanske är på flyget.”  

”Är det ingen annan som har nyckel?” 

”Jo, morfar. Men han bor ju utanför stan. Han har ju bil förstås, men…” 

”Då ringer vi till honom och ber honom åka in och vara i lägenheten tills du kommer hem. 

Har du hans nummer?” 

Ranja ringer till Agnes morfar, och han lovar att åka in till stan och lägenheten. Om han 

hittade Agnes nycklar skulle han ringa. Sedan går Ranja till personalens kylskåp för att se vad 

hon kan finna där. Det går snabbt att fixa fram lite frukost till Agnes. Ranja tar sig en kopp 

kaffe under tiden. 

”Hur känns det nu?” frågar Ranja. ”Vill du hem till morfar eller följer du med mig? Tror du 

morfar klarar att vara ensam med hunden hela dagen?”  

Agnes skrattar: ”Jag följer med dig.” Tillsammans går de tillbaka till klassrummet.  

”Det här klarade vi väl bra!” säger Ranja innan hon öppnar dörren. Hon känner sig lättad. 

Och hon har just demonstrerat vad god parenting är för något. Förmågan att, när så krävs, ta 

hand om ett barn på ett föräldraliknande sätt. Det kan tyckas mest handla om vanlig 

medmänsklighet. Och är väl det också. Men samtidigt en viktig del både av lärarens 

professionella hållning och av skolans elevhälsa.  

 

Den här texten är hämtad ur min bok Elevhälsa börjar i klassrummet, som kommer ut om 

någon vecka. Ni finner information om den i era mappar. Eftersom ni är skolsköterskor antar 

jag att det första ni noterar är att skolsköterskan den här gången inte fanns på plats när hon 

som bäst behövdes. Historien förtäljer inte varför det var så. I bästa fall satt hon just i en 

tjejgrupp eller i ett möte med mobbningsteamet. Men tyvärr får man kanske också tänka sig 

att det rörde sig om en skolsköterska med flera skolor att serva och med alldeles för många 

elever att ta ansvar för. Som det ofta är, med andra ord.  



Men berättelsen om Agnes och Ranja finns i första hand med i boken för visa något annat: 

nämligen att elevhälsan, just som sägs i bokens titel, börjar i klassrummet. I vardagens möten 

mellan eleverna och skolans vuxna. I det förtroendefulla samarbetet mellan skolan och 

elevernas familjer. Läraren Ranja har den fingertoppskänsla som behövs. Men för att den ska 

komma till uttryck krävs en skola som förstår och reagerar på sådana fingertoppar. Snabbt, 

smidigt och utan byråkratiskt krångel. Kanske är det en sådan skola Agnes har turen att gå i. 

Och kanske är det skolans elevhälsoteam, med skolsköterskan i spetsen, som varit motorn när 

det arbetsklimatet kom till. Låt oss i alla fall den här dagen vara optimistiska och anta att det 

faktiskt var just så. 

Jag har med det berört de två frågor jag ville belysa i det här inledningsanförandet. Den ena 

handlar om skolsköterskans närvaro, den andra om innehållet i elevhälsans arbete. Om 

skolsköterskan ska kunna vara det elevhälsans själva nav, som jag vet att hon verkligen kan 

vara – då krävs i första hand närvaro. Hon måste finnas på plats, om inte på sitt rum så i alla 

fall lätt tillgänglig.  Det blir en omöjlighet om hon ska vara ansvarig för 800 elever eller om 

hon ska flänga runt mellan olika skolor och ha för lite tid överallt. Ska hon kunna använda sin 

kompetens på rätt sätt krävs också att hon på nära håll har tillgång till en kunnig och 

intresserad skolläkare. Och att hon ingår i ett kompetent och närvarande elevhälsoteam.  

Därför är det så avgörande viktigt vad den nya skollagen kommer att föreskiva – eller inte 

föreskriva. Blir inte skollagen tydlig nog finns risk för att den stora skillnad som redan nu 

finns mellan olika kommuner förstärks ytterligare. Om det inte slås fast vilka kompetenser 

som ska finnas och om att dimensioneringen ska vara adekvat ser jag stora risker för att 

många skolsköterskor också i framtiden får alltför många elever på sin lott. Om sedan 

skolläkarfunktionen tunnas ut samtidigt som kuratorer och skolpsykologer dras in eller 

försvinner in i avlägsna resursteam kommer skolsköterskan att få allt fler uppgifter att ta hand 

om. Jag vet att både skolsköterskornas och skolläkarnas yrkesföreningar redan varnat för 

detta. Om inte förr så får vi alla hjälpas åt att uppmärksamma de här frågorna när lagförslaget 

kommer – både i remissvar och på andra sätt.  

Samtidigt behöver vi fortsätta samtalet om vad elevhälsan faktiskt ska innehålla. För nu ett 

par år sedan hade jag förmånen att för Specialpedagogiska institutets räkning få leda en rad 

riksomfattande seminarier om elevhälsa. Ett av huvudintrycken var att mycket energi nu lagts 

ned på att diskutera hur elevhälsan ska organiseras – men att det återstår mycket att tala om 

när det gäller själva innehållet. Inte minst behöver vi utveckla vårt tänkande kring det 

primärpreventiva arbetet, alltså arbetet med skolan som elevernas arbetsmiljö. Vi behöver 

veta mer om hur sambanden mellan arbetsmiljö, hälsa och lärande faktiskt ser ut och om vilka 



interventionsstrategier som är mest verkningsfulla. Att skolsköterskan har en nyckelroll, det 

kan vi nog vara överens om. Att hon måste finnas på plats som fysisk person likaså. Men var 

på skolan ska hon befinna sig för att göra störst samlad nytta, när och i vilka sammanhang, 

tillsammans med vilka och med vilken människosyn och vilka metoder som hjälp – allt det 

behöver vi gå vidare med.  

 

Konstnären Peter Tillberg färdigställde 1972 en målning som nu hänger på Moderna museet i 

Stockholm och som efter hand har blivit närmast klassisk. Den bär namnet ”Blir du lönsam, 

lille vän?” och föreställer en skolklass sedd framifrån utan att läraren syns i bild. Alla elever 

sitter uppradade i sina bänkar med blickarna fästa framåt, förutom en flicka som drömmande 

ser ut genom fönstret. Ljuset är blekt, nästan kallt. Bilden är, som all bra konst, mångtydig. 

Men den har kommit att bli en symbol för en skola där barnets naturliga spontanitet och 

kreativitet fått stå tillbaka för samhällets krav på skolan att forma lojala medborgare och goda 

arbetare i industrins tjänst. Förutom den drömmande flickan vid fönstret är det inga barn som 

sitter i bänkarna – bara elever.  

Här finns alltså en inbyggd konflikt. I skolan står lärandet i centrum. Och lärandet sker inte 

blint – det har ett syfte, nämligen att forma nyttiga samhällsmedborgare, individer som 

tillsammans kan bidra till att utveckla det goda samhället. Det innebär i praktiken att barnets 

kognitiva förmågor sätts i fokus. För att lärandet ska fungera måste barnet kunna koncentrera 

sig, fokusera på uppgiften, läsa, skriva och räkna. Kreativitet premieras också, men bara så 

länge den kan göras nyttig. Eller är ”lönsam”, för att än en gång referera till Peter Tillbergs 

målning.  

Under senare år har också barnets sociala förmågor uppmärksammats mer. Det har 

nämligen visat sig att social kompetens blivit en allt viktigare förutsättning för att lyckas i 

arbetslivet. Också den kan, rätt utnyttjad, bli lönsam, både för individen och för samhället. 

Därför har olika program för social träning nu introducerats i skolan. 

Men ett barn är så mycket mer än en nyttig produktionsfaktor! Många barn har en lite 

annorlunda personlighet och bär på karaktärsdrag som inte direkt kan göras nyttiga. Och barn 

när ofta drömmar om framtida projekt som inte alls är särskilt lönsamma, åtminstone inte här 

och just nu.  Vad ska skolan göra med dem? Eller, för att spetsa till det och vända på det hela, 

vad får vi för samhälle om skolan verkligen skulle lyckas med att omvandla alla levande och 

drömmande barn till nyttiga elever? Historien är full av exempel på personer som misslyckats 

kapitalt i skolan men som senare i livet visat sig vara de som verkligen fört utvecklingen 

framåt. Jag har också själv sett exempel på mycket resursstarka barn som inte alls passat in i 



skolan, som fått sin självkänsla knäckt där och som sedan aldrig lyckats komma igen. Vad har 

skolan för ansvar för dem och för deras krossade drömmar?  

Den stora utmaningen för skolan ligger i att bejaka de barn och ungdomar som finns där 

just så som de är, med alla deras inneboende resurser och drömmar, även de som inte 

omedelbart kan göras nyttiga. Barnen och ungdomarna är i skolan som elever, men deras 

förmågor och livsprojekt sträcker sig långt utanför skolans väggar. Skolan har ingen rätt att 

förminska dem till enbart elever. Om skolan skulle bli sådan som den framstår på Peter 

Tillbergs målning blir inte bara barnen förlorare – också skolan och samhället kommer då att 

förlora i både vitalitet och utvecklingsförmåga.  

Skolans elevhälsa har ansvaret för att hela tiden påminna om detta. Utmaningen ligger i att 

hela tiden behålla ett tydligt barn- och ungdomsperspektiv i arbetet, att se barnet och den unge 

- och inte bara eleven. Och att också stå för en sådan människosyn i skolans värld så att den 

kommer att prägla allt arbete där. I klassrummet, i korridoren och på skolgården.  

Jag önskar er all lycka i detta så viktiga arbete!  
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