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Yttrande över betänkandet Bättre möjligheter för 
elever att nå kunskapskraven – aktivt stöd-och 
elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever med 
intellektuell funktionsnedsättning (SOU 2021:11) 
 
Utredningens har haft tre huvuduppdrag att redovisa i slutbetänkandet:  

• Kartlägga och analysera skolornas stöd- och elevhälsoarbete och lämna förslag i syfte 
att skapa bättre förutsättningar för elever att nå de kunskapskrav som minst ska nås.  

• Föreslå en acceptabel lägstanivå för tillgång till elevhälsans professioner.  

• Analysera vilka insatser som kan vidtas för att stärka grundsärskolan och i viss mån 
gymnasiesärskolan, utifrån vissa avgränsade områden. 
 
Ett delbetänkande har tidigare lämnats och förslagen berör i första hand grundskolan och 

grundsärskolan. 

 

Betänkandet berör i första hand professionerna skolläkare, skolsköterska, kurator, psykolog, 

specialpedagog och speciallärare. Andra professioner, t ex studie- och yrkesvägledare, nämns 

i olika delar men tas inte med i förslagen.  

 

Föreningens ställningstagande 

Sveriges Vägledarförening ställer sig positiv till utredningens förslag för att  

• stärka elevhälsoprofessionen,  

• utvecklad kompetens och  

• bättre stöd och verktyg i arbetet.  

 

Föreningen ställer sig också positiv till förslaget om  

• obligatorisk redovisning av tillgång till personal inom elevhälsan,  

• förtydligad reglering av elevhälsans uppdrag  

 

samt till förslagen som rör  

• grund- och gymnasiesärskolan,  

• överklagandemöjlighet av beslut att inte flytta en elev till högre årskurs och  

• könsuppdelad undervisning och utbildning. 
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7.7.3 En numerär reglering av en acceptabel lägstanivå för tillgång till elevhälsan 

Sveriges Vägledarförening vill dock lyfta fram förslaget om en numerär reglering av en 

acceptabel lägstanivå för tillgång till elevhälsa till diskussion. I kapitel 7.4 görs en 

kartläggning av möjligheterna till en sådan reglering och då lyfts bland annat diskussionerna i 

betänkandet Framtidsval– karriärvägledning för individ och samhälle (SOU 2019:4) där 
utredningen inte föreslog en reglering. Föreningen ställde sig i sitt remissvar då 
frågande till argumenten mot en reglering och i ljuset av förslaget i det här betänkandet 
till reglering av acceptabel lägstanivå för elevhälsopersonal blir vi ännu mer frågande.  
 
I förslaget om en förtydligad reglering av elevhälsans uppdrag (7.7.2) framhålls att 

elevhälsans arbete ska bedrivas på individ-, grupp- och organisationsnivå och att insatser kan 

riktas till grupper av lärare eller annan skolpersonal eller till skolan i sin helhet. I förslaget om 

numerär lägstanivå sägs att just en sådan reglering ”kan främja en mer likvärdig tillgång till  

elevhälsan och ge bättre förutsättningar för elevhälsan att bedriva arbete på individ-, grupp- 

och organisationsnivå”. Studie- och yrkesvägledarna är en profession i gruppen ”annan 

skolpersonal” som har en stor roll i elevhälsoarbetet på de flesta grund- och grundsärskolor 

och har ofta ett nära samarbete med skolsköterska och kurator. Studie- och yrkesvägledningen 

är också en viktig del i arbetet med att öka eleverna motivation och främja skolnärvaro vilket 

bidrar till att förbättra elevernas möjligheter att nå kunskapskraven. 

 

Sveriges Vägledarförening stödjer förslaget om en numerär reglering av en acceptabel 

lägstanivå för tillgång till elevhälsa och menar att även tillgången till studie- och 

yrkesvägledare kan och ska regleras på samma sätt. Precis som skolsköterskan träffar studie- 

och yrkesvägledaren alla elever enskilt och i grupp under flera gånger av deras grundskoletid 

och arbetar precis som föreslås för elevhälsans personal ”på individ-, grupp och 

organisationsnivå”. Föreningen anser att en reglering av de olika professionerna bör vara 

likvärdig. 
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Sveriges Vägledarförening - Föreningen för alla med intresse av studie- och yrkesvägledning. 
Sveriges Vägledarförening (SVF) organiserar vägledare inom skolor, vägledningscentra, 
arbetsförmedlingar, högskolor eller på arbetsplatser privat och offentlig sektor m.m. Föreningen 
verkar för att stärka och utveckla studie- och yrkesvägledningen och för att arbetet skall präglas av 
professionalitet och god etik. Medlem i SVF kan den bli som ansluter sig till föreningens målsättning. 
SVF har cirka 1000 medlemmar. 
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