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Intromusik (Ljud från skolgård och gittarmusik)  
Stefan 

Så nu tror jag. 

 Emma 

Spelar vi in nu eller? 

 Stefan 

Ja, jag tror det. Det är gröna staplar och en röd lampa. 

 Emma 

Toppen! 

 Jakob 

Stefan, vad är syftet med elevhälsopodden? 

 Stefan 

Ja, men kul att du frågar Jakob. Men jag brinner själv för elevhälsa och vill att det liksom ska sprida 

sig till fler. Elevhälsa är ju för alla, det är inte bara för dom som är i elevhälsoteamet på skolan. Utan 

jag tänker så här att om vi ska lyckas skapa en förändring med hjälp av elevhälsa, då behöver vi 

hjälpas åt med allas kompetens på skolan och med allas olika perspektiv också.  

Sen är det så att elevhälsa, det är ju inte någon sidoverksamhet, till exempel att man går in i något 

hemligt rum och har hemliga möten utan det verkar ju för att alla elever ska lära sig och må bra 

precis som alla andra i skolan. Det är ju ingen egen agenda liksom. 

 Jakob 

Nä, precis! 

 Stefan 

Så jag tänker att vi behöver sprida elevhälsa till alla som vi säger i introt: i klassrummet, lärarrummet 

på skolgården och i korridoren. Ska vi sprida kunskap och tankar om elevhälsa, då tänker att vi 

behöver snacka om det mer till vardags. Då är ju en podcast toppen att ha då kan vi sprida och 

snacka om det. 

 Larry 

Ja.  Men hur ska vi göra detta? 



 Stefan 

Men precis som förra rundan när vi hade Elevhälsopodden så kommer vi ta in olika perspektiv på 

elevhälsa. Vi kommer med forskare till exempel. Vi kommer med olika typer av experter, både de 

som jobbar i skolan och utanför skolan. Men så här, jag vill ha med personer som har riktigt nördat 

ner sig på sitt område, för då blir det ofta spännande samtal tycker jag eller hur?  

 Larry 

Jo. 

 Stefan 

Jag skulle klassa mig själv och kanske er andra också som lite som nördar inom ert område.  

 Alla 

Haha (Skrattar) 

 Stefan 

Sen så kommer ju också med skolpersonal som man jobbat med någonting ute på sin skola och som 

vill dela med sig av vad som har funkat och vilka utmaningar de haft och så där. Slutligen så kommer 

vi också ha som mål att bli bättre på att få med barns röster i podden eftersom de är 

huvudpersonerna i skolan, då måste de vara med. 

 Larry 

Ja! 

 Stefan 

Och sen så är det till oss som gör podden. Dels är det ju jag Stefan Boström som är psykolog och jag 

jobbar ju på en central avdelning på Barn- och elevhälsan i Uppsala kommun. Och där kan man säga 

att vi är ett stöd för elevhälsan men också för personalen i alla skolformer ute på skolorna. Men nu 

när vi återlanserar podden, då har jag också fått förstärkning av er mina fantastiska kolleger. För jag 

tänker att nu när vi är fyra då kommer vi, då kommer podden levla flera levels och blir mycket 

bättre. Men vilka är ni då? 

 Jakob 

Ja, men jag heter jag på Hansson och jobbar som hörselpedagog. 

 Larry 

Och jag heter Larry Rollag och jobbar som specialpedagog. 

 Emma 

Och jag heter Amma Ager och är logoped. 

 Stefan 

Det kommer bli toppen. 

Paus med musik 
 



 Emma 

Jaha, men första poddavsnittet då, vad kommer det handla om? 

 Stefan 

Ja, men vi håller ju på att planera faktiskt ett helt tema som handlar om barnrätt och om barns 

perspektiv på hur det är att gå i skolan. Och varför är det viktigt? Kan man ju fråga sig. Alltså vi har ju 

pratat om barnkonventionen som har blivit lag ganska länge, men jag tänker att det är hög tid att vi 

faktiskt gör slag i saken och gör annorlunda i skolan för att barns barn ska bli hörda och för att bli 

mer delaktiga i sin skolgång, bland annat. 

Det är ju inte så lätt kanske att bara översätta en lag till hur man gör i klassrummet eller på rasten. 

Utan, vi vill helt enkelt hjälpa alla som jobbar i skolan med att omsätta det här. Så att vi kommer 

intervjua bland annat en person som är verksamhetschef på något som heter barnombudet i 

Uppsala län. De gör jättemycket bra saker för barn, men också för faktiskt för skolpersonal.  

Sen så kommer vi intervjua en person som jobbar i kommunen som är en riktigt skarp barnrätts 

strateg och ni tre vet ju vem jag menar. Ja, hon är riktigt cool. 

Sen slutligen så kommer vi också intervjua en elev, en ung person som kan berätta om hur det var, 

hur det är att vara elev i skolan och dessutom hur det är att ha en funktionsnedsättning och gå i 

skolan. 

 Emma 

Spännande! 

 Stefan  

Ja, men eller hur? Jag tror det kommer bli jättekul och viktigt också. 

 Jakob 

Men när släpps första avsnittet då? 

 Stefan 

Ja alltså? Det är ju lite upp till oss hur snabbt vi jobbar på, men planen är slutet på oktober. Då 

kommer det här temat om barnrätt och fram tills dess så kan man ju faktiskt lyssna ikapp på tidigare 

avsnitt om man har svårt att vänta. Det finns ju en 17–18 stycken som man kan lyssna på. 

 Jakob 

Var hittar man dessa?. 

 Stefan 

Dom finns dels i din poddspelare, itunes eller i Spotify och så finns den också på något som heter 

Soundcloud och så kan man också hitta det via det som heter Pedagog Uppsala där det finns 

jättemycket annat spännande reportage och bloggar och så där material. 

 Jakob 

Perfekt! 

 Stefan 



Eller hur? Så att jag tänker vi snart klara med den här lilla trailern, men bara för avsluta så tänkte jag 

att vår mission och slogan i Elevhälsopodden det är ju att det är elevhälsa för alla.  Vi skulle bli 

jätteglada om ni som lyssnar delar podden med kollegor eller med vänner både i och utanför skolan. 

Ja, men så att fler får upp ögonen för vad elevhälsa är och hur det kan bidra positivt till att utveckla 

skola. Så dela gärna på den om ni tycker att den är bra. 

 Emma 

Mmm! 

 Stefan 

Ska vi säga så eller? 

 Emma 

Ja, det blir väl bra! 

Stefan 

 Eller hur? Nu kör vi! 
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