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Sammanfattning 

Varje år är det i Sverige cirka 100 skolungdomar i åldern 10-19 år som tar livet av sig. 

Självmord är den vanligaste dödsorsaken bland tonåringar och unga vuxna. Detta 

menar forskare är högst angeläget att prioritera och arbeta med för att åtgärda. Här 

kommer skolan in som en aktör där förebyggande åtgärder kan sättas in i ett tidigt 

skede. Genom dokumentanalyser och kvalitativa intervjuer med tre kuratorer på tre 

olika skolor i Sverige, belyses arbetet som utförs på skolorna och de dokument som 

finns att tillgå för att förebygga psykisk ohälsa och eventuella suicidalhandlingar. 

Denna undersökning visar på att det är lärare och skolhälsovårdens ansvar att 

uppmärksamma och agera när elever mår dåligt eller utsätts för kränkande 

behandling. Det finns inte specifika handlingsplaner eller dokument gällande psykisk 

ohälsa eller suicid på någon av de tre berörda skolorna. Utbildning vad det gäller 

psykisk ohälsa eller suicid förekommer inte på någon av skolorna, trots att det 

förespråkas av forskare. Arbetet på de skolor som ingått i vår undersökning skiljer sig 

åt vad gäller det faktiska arbete som utförs. Synen på vad förebyggande arbete är och 

hur detta skall bedrivas skiljer mellan skolor. Variationen av hur skolor arbetar i dessa 

frågor påverkas av rektorers handlingsutrymme och intressen då rektor har det 

huvudsakliga ansvaret över skolan. 

 

 

 

Nyckelord: Själmord hos unga,  Citatet på framsida hämtat från:  

Självmord i skolor, självmordsprevention   Regeringens proposition 

i skolor, psykisk ohälsa hos unga            (2007/08:110)
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1.Inledning 

 
Det dör ungefär 1 500 människor i Sverige varje år på grund av en suicidal handling 

vilket är tre gånger fler än vad som dör i trafiken. Idag är dödsfall som följd av en 

suicidal handling den vanligaste dödsorsaken i åldersgruppen 15-44 år. Generellt har 

antalet dödsfall som konsekvens av att någon tagit sitt liv stadigt sjunkit sedan 1980-

talet utom för åldersgruppen 15-24 år där ingen förbättring skett sedan 1990-talet. 

Varje år är det ca 100 skolungdomar i åldern 10-19 år i Sverige som tar livet av sig.  

Självmord är den vanligaste dödsorsaken bland tonåringar och unga vuxna och det är 

mycket angeläget att minska självmordstalen bland unga. Tankar om att ta sitt liv 

räknas idag som normala existentiella funderingar, tankarna blir dock problematiska 

då de övergår till att uppta större delen av en människas tankeverksamhet och hindrar 

andra alternativa tankar och lösningar från att få utrymme.  Suicidalitet har sedan lång 

tid tillbaka varit starkt förknippat med både skam, tabun och myter. Människor vill 

inte sticka ut och vara “onormala”, annorlunda, samtidigt som vi gärna vill vara helt 

unika. Men det finns saker som är svårare att själv påverka. Det kan exempelvis vara 

mobbing, känslan av att vara utanför, att det är jobbigt i skolan eller att man är utsatt 

för våld eller övergrepp. Sjukdom och dödsfall är andra svåra upplevelser som kan ta 

lång tid att bearbeta och ta sig igenom.  En viktig målsättning inom 

självmordsprevention är att identifiera och studera de komplexa riskfaktorerna för att 

komma fram till lämpliga och effektiva åtgärder på olika nivåer. Det föreligger en 

växelverkan mellan samhällsstruktur, individens närmiljö och individens personliga 

förhållanden (Anderson & Lindgren, 2011). 

 

Ringskog- Vagnhammar & Wasserman (2010) skriver i boken Första hjälpen vid 

självmordsrisk att suicidrisken kan bli förhöjd om barnet vid ett tidigt stadium utsätts 

för omständigheter där modern är sjuk, missbrukar, röker eller är stressad. Barnets 

uppväxt präglas sedermera av dennes psykologiska närmiljö, vilket betyder föräldrars 

förmåga att ta hand om sina barn, samt deras hälsa i ett längre perspektiv. Vidare 

menar författarna att gemensamt för dessa riskfaktorer är ett tecken på utsatthet såsom 

psykologisk, somatisk, social eller ekonomisk, dessa faktorer vet forskare ökar risken 

för självmord. Wasserman & Westerlund (2003) menar vidare att barn och ungdomar 

som saknar sammanhang i det dagliga livet eller saknar kulturella band ofta uppvisar 

tecken på identitetsstörningar som kan resultera i destruktiva beteenden såsom 

självmordsförsök. Författarna understryker dock att självmord och självmordsförsök 

mycket väl kan förekomma i väl fungerande familjer och miljöer. 

 

Skollagen (2010:800) innehåller grundläggande bestämmelser om skolväsendet, samt 

vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet. I skollagen 

regleras de rättigheter och skyldigheter som barn, elever och deras vårdnadshavare 

har. I skollagen framgår också de krav som ställs på huvudmannen för verksamheten. 

Skollagen pekar tydligt på att utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla 

elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet. Samt att huvudmannen ska 
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se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att elever utsätts för 

kränkande behandling. Detta genom att varje år upprätta en plan för att förebygga och 

förhindra kränkande behandling av elever. 

 

I rapporten Att satsa på psykisk hälsa- förebygga självmord och självmordsförsök 

(2006) beskrivs att majoriteten av Sveriges skolor saknar förebyggande program, 

skriftliga planer och vidare utveckling av skolpersonal i självmordspreventiva 

åtgärder samt psykisk ohälsa (NASP 2006). Karolinska institutets folkhälsoakademis 

studie (2009) beskriver kontakter som tagits med rektorer runtom i Sverige. 

Resultaten visade att beredskapen vad det gällde psykisk ohälsa var bristfällig, när det 

handlade om att upptäcka och hjälpa unga som befann sig i nöd, samt riskerade att 

utföra självmordshandlingar. Handlingsplanen Suicidprevention menar att 

skolkamrater, lärare och elevhälsan har en avgörande roll för att förebygga självmord 

bland ungdomar, t ex genom att prata om psykisk hälsa och ohälsa med varandra eller 

i samband med lektioner i livskunskap. Det är också viktigt att arbeta mot mobbning 

för ett stödjande, varmt och utvecklande klimat i skolan (Anderson & Lindgren, 

2011). 

 

Vikten av att förbättra kommunikationen mellan skolpersonal och elever i ett 

preventionssyfte och för att höja medvetenheten och kunskapen, samt öka förståelsen 

om självmordsrisker och självmordsbeteenden för att på längre sikt bidra till att 

förhindra att unga tar sitt liv (WHO, 2010). 

 

När kamraterna mobbade Anita fick hon signaler om att hon var den hon inte 

borde vara, hon tänkte på döden i detta sammanhang (s.112) 

(Beskow et al., 2003) 

 

Boken Elevhälsa börjar i klassrummet beskriver att lärandet står i centrum i skolan. 

Lärandet i detta fall har till syfte att forma nyttiga samhällsmedborgare och individer 

som skall bidra till att utveckla det goda samhället. Författaren understryker att 

lärandet inte sker blint, utan har syftet som beskrivs ovan. För att kunna uppnå detta 

syfte krävs att barns kognitiva förmågor sätts på prov såsom koncentration, läsa, 

skriva och räkna etc. För att detta lönsamma synsätt skall kunna uppnås frånses de 

drömmar barn kan ha då de inte anses tillräckligt lönsamma. En del barn kan enligt 

författaren bära på en annorlunda personlighet och karaktärsdrag som av andra inte 

riktigt kan ses som nyttiga. Gustavsson anser då att den stora utmaningen för skolan 

ligger i att ta tillvara de barn och ungdomar som de är med alla deras inneboende 

resurser och drömmar, oavsett om de anses lönsamma och nyttiga eller inte. 

Elevhälsan beskrivs som en möjlig risk till att skolmiljön blir allt för nyttighetsfixerad 

där ”frisk” arbetskraft producerar mer och fokus ligger på fel områden. Som 

exempelvis att elevers avgångsbetyg blir det viktigaste måttet på elevhälsans kvalitet 

(Gustavsson, 2009).  
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Psykisk ohälsa bland unga är ett stort samhällsproblem och kräver stora sociala 

resurser där skolan har en bidragande roll i ungas utveckling och mående. Detta är ett 

högst aktuellt ämne med hög relevans till socialt arbete, tidigare studier har visat att 

ungdomars psykiska ohälsa och mående i dagens samhälle är fortsatt oförbättrad. Då 

skolan är en vanlig arbetsplats för socionomer inom områden som exempelvis 

kuratorer, anser vi att socionomer kan bidra med kunnande inom ämnet psykisk 

ohälsa och suicid. Därmed kan dessa personer anses ha en betydande roll i bland 

annat det förebyggande arbetet på skolor för att främja måendet hos unga.  

Av denna anledning ser vi ämnet psykisk ohälsa och suicid inom skolan som en viktig 

del av socialt arbete nu och inför framtiden.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med undersökningen är att erhålla mer kunskap om vad som kan känneteckna 

svenska grundskolors arbete för att förebygga psykisk ohälsa och suicidala 

situationer, samt vilka skriftliga dokument skolorna förhåller sig till när det gäller att 

skapa en god skolmiljö.    

 

- Vilka policydokument och planer finns inom skolan och vad kännetecknar 

dessa? 

- Vilka strategier för förebyggande insatser förekommer? 

- Hur ser relationen mellan aktuella dokument och det praktiska arbetet ut? 

  

1.2 Avgränsningar 

 

Studien kommer inte att belysa elevers egna erfarenheter av skolornas 

preventionsarbete, inte heller kommer lärarnas perspektiv att klarläggas. Kontakt togs 

enbart med kuratorerna på respektive skolor.    

 

1.3 Arbetsfördelning 

 

Vi har under hela arbetets gång tillsammans författat det slutgiltiga materialet till 

denna uppsats. Arbetet har fördelats på så sätt att vi ansvarat för olika delar av 

litteraturen, men vi har tillsammans valt ut de mest väsentliga delarna och vidare 

skrivit in dem i texten. Under de genomförda intervjuerna delades arbetet upp på så 

sätt att en av oss skrev ned det som sades, medan den andre förde intervjun. Till den 

absolut största delen har vi gemensamt skrivit och bearbetat denna uppsats. Vår 

reflektion över denna gemensamma arbetsfördelning, är att det till viss del kan tänkas 

att någon av oss styrt och tagit mer ansvar över uppsatsens innehåll till större del än 

den andre. Eftersom att vi varit medvetna om denna risk under arbetets gång anser vi 

att uppsatsen inte genomsyras av denna problematik gällande ojämn arbetsfördelning. 

Dock kan vi tänka oss att denna problematik kan vara aktuell i andra fall där det är 

fler än en författare som samarbetar. En medvetenhet finns att detta genomgående 
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samarbete kan göra att omdömet blir detsamma för oss båda, något som vi övervägt 

under arbetets gång.          

 

1.4 Precisering av begrepp 

 

Psykisk hälsa- Är ett välbefinnande tillstånd där individen kan hantera stress och 

motgångar, samt har en betydelsefull tillvaro och är delaktig i samhället (WHO).  

 

Psykisk ohälsa- När de aspekter som innefattar psykisk hälsa begränsas och till slut 

upphör (Anderson & Lindgren, 2011). 

 

Suicid/självmord- Suicid är det latinska begreppet för att begå självmord, både suicid 

och självmord kommer att användas som begrepp i uppsatsen.  

(Anderson & Lindgren, 2011).  

 

Prevention- Innebär insatser av förebyggande karaktär till befolkningen i stort, men 

också på individnivå (Anderson & Lindgren, 2011).  

 

Primär prevention- Åtgärder som riktar sig till en stor grupp människor innan något 

har inträffat (Dahlman el al., 2011). 

 

Sekundär prevention- Insatser som sätts in när något inträffat, detta för att ge en 

tidig och effektiv behandling (Dahlman el al., 2011). 
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2. Aktuell forskning och litteratur inom området 
 

I detta avsnitt följer en genomgång av tidigare forskning såsom artiklar, rapporter 

samt annan relevant litteratur utifrån studiens syfte.  

 

2.1 Generell situation gällande psykisk ohälsa och suicid 

 

Enligt regeringens proposition (2007/08:110) går självmord att förebygga. Samhällets 

förebyggande insatser för att motverka psykisk ohälsa, samt system för att hantera 

risker för människor som begår självmord måste ständigt förbättras och utvecklas. 

Ingen människa ska behöva hamna i en sådan situation där den enda utvägen upplevs 

vara att ta sitt liv. Det självmordspreventiva arbetet har länge utgått från ett 

individperspektiv med fokus på behandling av psykiska sjukdomar. Sveriges 

befolkningsinriktade självmordspreventionen utgår från ett systemperspektiv. Då den 

folkhälsopolitiska målstrukturen innebär att alla faktorer i människors sociala och 

fysiska miljö som är viktiga för hälsan inkluderas i det självmordspreventiva arbetet.  

 

Myndigheten för skolutvecklingen anser att det är tveksamt om det är lämpligt att föra 

in information om psykisk hälsa i skoldokument. Skolverket ställer sig helt avvisande 

till att på skolnivå redovisa elevers ohälsa. Vetenskapsrådet anser också att 

resonemanget kring en ökad registrering är problematiskt. Vetenskapsrådet menar 

med detta att det är mer rimligt att förstärka skolhälsovården och elevhälsan genom 

olika typer av stöd till skolhälsovård och lärare som fortbildning och konsultation.  

Flera remissinstanser betonar skolhälsovårdens och elevhälsans roll, och visar på att 

det saknas åtgärdsprogram för skolhälsovården samt elevhälsan när det gäller 

ungdomar som löper risk för självmord. Vidare att skolhälsan behöver förstärkas med 

fler psykologer, kuratorer och skolsköterskor. Förskola, skola och fritidsverksamhet 

är centrala miljöer som spelar en avgörande roll för varje barns möjligheter i livet. 

Dessa verksamheter skall främja utvecklingen av barns och ungas kompetenser, vilket 

kan bidra till att minska risken att unga människor drabbas av psykisk ohälsa och 

självmord. All personal i skolan har ett gemensamt ansvar för att skapa en så bra 

skolmiljö som möjligt, så att eleverna ska kunna uppnå sina kunskapsmål och 

samtidigt ha en god psykisk hälsa (Regeringens proposition 2007/08:110). 

 

Studien Att förebygga självmord och självmordsförsök hos skolelever (2010) belyser 

de viktigaste skyddsfaktorerna för att förebygga självmordsbeteende. Författarna 

beskrev dessa som tre huvuddrag: Familjemönster: Där bra relation och stöd inom 

familjen och ett gott nätverk är viktigt.  Kognitiva faktorer och personlighet: Visar att 

goda sociala färdigheter, tilltro till sig själv och möjligheten att kunna påverka och 

förändra den egna situationen är central i detta resonemang, samt förmåga att söka 

hjälp, råd och stöd när svårigheterna blir för stora. Kulturella och sociala faktorer: 

Påvisar vikten av social integration som exempelvis deltagande i olika former av 

föreningsverksamhet, idrott, musik, dans, teater etc. Detta innefattar även bra 

relationer till jämnåriga samt goda relationer till lärare och andra vuxna. Artikeln The 
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Gatehouse Project beskriver att det finns goda skäl att överväga skolor som en instans 

för att främja psykisk hälsa. Skolan är utan tvekan den enda platsen som har nära 

tillgång till ungdomar, där författarna betonar att känslomässiga problem och 

beteenden med långvarig, skadlig hälsoeffekt vanligen uppstår. Allt fler ungdomar 

tillbringar nästan halva sin vakna tid i skolan, där kvalitén och erfarenheter hos lärare 

och kamrater kommer att påverka ungdomarnas känslomässiga välbefinnande. De 

extrema konsekvenserna av utanförskap, samt ungdomar som hoppar av skolan eller 

har hög frånvaro, är samma grupp som vanligen har det sämsta psykiska måendet 

(George C. et al., 2000).  

 

Att skolan bara är en av många platser där miljön påverkar ungdomars psykiska hälsa 

och välbefinnande beskrivs i artikeln MindMatters. Ett tidigt ingripande och 

synliggörande ger en möjlighet att förbättra psykisk hälsa bland unga samt främja för 

positiva attityder gentemot psykisk ohälsa. Av största vikt borde vara att stärka och 

främja skolornas roll i att bygga upp en känsla av trygghet, gemenskap och 

tillhörighet (Wyn J. et al., 2000). Vidare belyser artikeln School grades, parental 

education and suicide hur låga skolbetyg kan leda till sämre självkänsla och 

stigmatisering. Detta kan för unga uppbringa känslor av ilska, hopplöshet och sorg. 

Som i sin tur kan färga tron på sig själv och framtiden i negativ bemärkelse, 

aggression och impulsivitet ses också ha samband med ungas självmordsrisk. 

Författarna menar även att sämre skolbetyg kan ge en högre risk för ökad psykisk 

stress och lägre självkänsla, som är en välkänd riskfaktor för självmord bland unga. 

De drar slutsatsen att dåliga skolprestationer kan vara en riskfaktor för självmord 

bland både kvinnor och män. Därför vill författarna betona vikten av både primär och 

sekundär självmordsprevention i skolan (Bjorkenstam, C et al., 2010). 

 

2.2 Vad gör skolor idag gällande suicid och psykisk ohälsa? 

 

Centrum för folkhälsa (2005) har publicerat en rapport som beskriver hur skolor i 

Sverige idag främst fokuserar och behandlar elevers fysiska hälsa.  I den mån insatser 

gällande elevers psykiska hälsa utvärderats handlar det om förebyggande arbete. 

Rapporten visar på att hälsofrämjande arbete kan förbättra förutsättningarna till en 

positiv utveckling för barn och unga. Dessa brister framkommer även tydligt i 

rapporten Självmordsprevention i skolor i Sverige där 500 gymnasieskolor och 500 

högstadieskolor studerades, där undersöktes bland annat rektorers erfarenheter av 

självmordspreventiv utbildning hos personalen. Resultaten visade att mer än 70 % av 

de tillfrågade svarade att det under deras tid som rektorer inte hade förekommit någon 

utbildning av skolans personal i hur man upptäcker elever som befinner sig i 

riskzonen för självmordshandlingar. Vidare framkom att en knapp tredjedel av 

skolorna i undersökningen bedrev någon form av elevhälsoprogram som innefattade 

självmordsprevention. Författarna redogjorde även frågan hur många av rektorerna 

som skulle vilja införa ett suicidpreventionsprogram, där siffrorna visar att 40 % inte 

visste om de skulle vilja detta. Undersökningsresultaten visade vidare att beredskapen 

i Sveriges skolor är låg vad gäller att upptäcka och hjälpa elever som befinner sig i så 
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allvarlig psykisk och social nöd att de riskerar att utföra självmordshandlingar. Trots 

att en stor andel av rektorerna som deltog i undersökningen uppgav att de hade en 

personlig erfarenhet av elever som begått självmord eller utfört självmordsförsök, 

saknade majoriteten av skolorna skriftliga planer, förebyggande program samt 

saknade utbildning av personal i självmordspreventiva åtgärder. Den defensiva 

hållningen vad gäller självmordsprevention bland skolelever är olycklig då det i dag 

finns vetenskapliga belägg för att antalet självmordsförsök och självmord kan 

minskas signifikant med hjälp av genomtänkta interventionsprogram (NASP, 2003). 

 

Avhandlingen Elevvård i grundskolan visar på att flera undersökningar beskriver att 

elever med både psykisk och social problematik inte får den hjälp och stöd som de 

behöver i skolan.  Skolans elevvårdspersonal förväntas stödja både lärare och elever i 

elevvårdsarbetet genom olika riktade insatser. Dock har de minskade 

elevvårdsresurserna inom både skola och barnomsorg på senare tid framförts som ett 

stort problem, då det drabbar elever i behov av stöd. Denna minskning av resurser 

inom detta område skapar ett ökat tryck på barn- och ungdomspsykiatrin (Backlund, 

2007). 

 

Varje skola har som skyldighet att det skall finnas dokument som exempelvis 

handlingsplan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan. Men trots detta 

menar Herlin & Munthe (2011) att det finns skolor som av olika skäl inte har 

tillräckligt med beredskap. Tidigare forskning har även visat på att uppgifter 

angående handlingsplaner i skolor är minst sagt uppseendeväckande. Det finns 

ambivalens kring handlingsplanernas nytta för skolmiljön och handlingsplanerna 

uppfattas vanligen som inte särskilt viktiga för hur personalen skall agera i olika 

krissituationer. Författarna menar då att denna inställning och förnekelse går emot 

skolors säkerhetsmedvetenhet och för alla individers bästa. 

 

2.3 Tänkbara åtgärder inom skolan 

 

Föreslagna förbättringar från utbildningssidan enligt artikeln The Gatehouse Project 

är främjandet av en skolmiljö eller kultur som förstärker en känsla av tillhörighet. 

Inklusive mer stödjande relationer med lärare samt möjligheter och färdigheter som 

ger en känsla av säkerhet, tillgänglighet samt positiva relationer. För att påbörja en 

förändring måste skolor övertygas om betydelsen och behovet av en förändring.  En 

förutsättning för detta är att skolans ledning avsätter resurser och tid, samt att 

personalens engagemang är stort. Ett preventivt arbete som sträcker sig över en längre 

period och som har ett bredare utbud av kognitiva färdigheter och livskunskap, kan 

medföra betydande beteendemässiga vinster som kvarstår utanför skoltiden. Skolorna 

har kommit att spela en större roll i att utrusta unga människor för vuxenlivet, även en 

bredare möjlighet att främja kritiska och reflekterande förmågor och att främja 

samarbete (George C. et al., 2000). 
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Lars Fjellman som är socionom och legitimerad psykoterapeut ger råd till skolan 

gällande självskadebeteenden och självmordsförsök. Författaren betonar vikten av 

grundläggande kunskaper i detta aktuella ämne krävs hos all skolpersonal. Prat om 

självmord, hot om att ta sitt liv är båda tecken som ska tas på allvar I dessa fall är det 

viktigt att skolan kan uppmärksamma detta och förstå betydelsen av ett destruktivt 

beteende, för att på så sätt kunna förhindra självmordsförsök. Viktigt att påpeka och ta 

hänsyn till är att ett självskadande beteende och självmordsförsök är socialt smittsamt 

och kan uppnå epidemiska nivåer. Vidare beskrivs i boken tio områden som skolan 

bör uppmärksamma (Fjellman,2010): 

 

1. Upptäcka skolfrånvaro. 

2. Uppmärksamma elever som talar om självmord.  

3. Uppmärksamma elever som utsätter sig själva för fysiska och sexuella 

riskbeteenden. 

4. Elever med alkohol och droganvändning. 

5. Emotionella instabila elever och elever som isolerar sig. 

6. Förhindra spridningseffekter. 

7. Minska exponering av skador och ärr i skolmiljö. 

8. Internet. 

9. Mobbning. 

10. Behov av handlingsplan.  

 

Herlin & Munthe (2011) menar att det förebyggande arbetet bör börja redan i 

förskolan. Det blir då lättare för personalen att fortsatta detta arbete upp i de högre 

åldrarna. Samtidigt som de påvisar vikten av att det förebyggande arbetet och fostran 

av unga bör ske tillsammans med föräldrarna, för att kunna uppnå bästa möjliga 

psykiska hälsa. Rapporten Hur kan man främja skolelevers psykiska hälsa beskriver 

att skolan har en viktig roll då barn och unga spenderar mest vaken tid i denna miljö. 

Vidare betonas att det är möjligt att genom skolan nå hela denna målgrupp (Svensson, 

J et al., 2005). 
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2.4 Handlingsutrymme 

 

Genom tidigare forskning som bearbetats har det framkommit att skolpersonal 

inklusive rektorn har ett visst handlingsutrymme i deras profession, som visat sig ha 

en viss inverkan på skolmiljön och det hälsofrämjande arbetet som bedrivs inom 

skolans ramar. 

  

Boken Handlingsutrymme- utmaningar i socialt arbete beskriver att offentliga 

organisationer som skolan, i detta fall som icke vinstdrivande, styrs av lagar och 

politiska beslut. Dock har rektorn som huvudman inom skolan enligt lag ansvar över 

elevers hälsa och välmående under skoltid. I boken Street-Level Bureaucracy skriver 

Lipsky (1980) om offentligt anställda individer inom organisationer som exempelvis 

socialtjänst, polis och skolan. Det som kännetecknar dessa tjänstemän är deras 

position som blir en direkt kontakt mellan organisationen och klienten, i detta fall 

skolpersonal gentemot elev och förälder. Dessa tjänstemän menar författaren har ett 

stort handlingsutrymme i jämförelse med den låga nivå de befinner sig på i den 

hierarkiska organisationsordningen. Detta handlingsutrymme ger tjänstemännen ett 

stort inflytande på människors liv. Vidare beskrivs tjänstemännens arbetsuppgifter 

som komplexa, vilket kan leda till att det saknas möjlighet till arbete efter detaljerade 

regler och riktlinjer. Något som Lipsky menar är största anledningen till uppkomsten 

av handlingsutrymmet.  

 

Även Roine Johansson beskriver den svåra ställning som tjänstemännen kan hamna i 

på grund av sin ställning. Vilket betyder att tillsammans med den egna uppfattningen 

på hur det egna arbetet skall utföras samtidigt balansera det tillsammans med 

organisationens krav. Handlingsutrymmet ger makt och utrymme till tjänstemännens 

egna tankar och intressen (Johansson, 2007).  

 

Trots att handlingsutrymme till stor del kan ses som positivt kan ett stort 

handlingsutrymme betraktas som ett problem ur en demokratisk synvinkel och 

rättssäkerhetssynpunkt. Problemet beskrivs som att handlingsutrymmet kan resultera i 

att arbetet utförs med otillräckliga resurser där ärendebelastningen blir hög och 

därmed bidrar till en situation som blir svår att kontrollera för den enskilde kollegan 

(Lindqvist et al., 2010).  

 

2.5 Primär prevention och sekundär prevention 

 

Som tidigare nämnt har vikten av en primär och sekundär prevention visat sig 

betydelsefull. Då studier påvisat att en kombination av dessa två är optimalt för att 

skolor skall kunna bedriva ett så effektivt förebyggande arbete som möjligt.  

 

Med primärprevention menas insatser som riktas till bredare grupper redan innan 

någon händelse inträffat. Till exempel kampanjer som vänder sig till många i 

samhället. Ett gott socialt nätverk har visat sig vara en stor bidragande orsak till en 



 

13 
 

god psykisk hälsa, detta nätverk kan även förbättra prognosen vid ett eventuellt 

insjuknande. En primär insats för skolan kan exempelvis vara antimobbningsarbete, 

öka fysisk aktivitet, främja goda matvanor, elevers möjlighet till inflytande under 

studietiden och skapa tydliga handlingsplaner för verksamheten och elevernas bästa. 

Sekundärprevention är insatser som sätts in när något redan inträffat. Det är viktigt att 

identifiera och behandla elever med psykisk ohälsa i skolan innan skadliga effekter på 

skolprestationer uppkommer. En sekundär insats inom skolan skulle kunna vara en 

hög kvalitet på skolhälsovård och studenthälsovård samt fortlöpande utbildning inom 

psykisk ohälsa för all skolpersonal. Detta är av största vikt då lärare är en viktig aktör 

när det gäller att just kunna upptäcka problem som skulle kunna leda till psykisk 

ohälsa. Vid ett sådant tillfälle är det avgörande att skolor har en väl fungerande 

skolhälsovärd med hög tillgänglighet (Dalman, C et. al, 2011). 

 

2.6 Tolkningsramar  

 

Under arbetets gång har några viktiga begrepp framkommit ur vår kvalitativa 

innehållsanalys av de insamlade dokumenten och intervjuerna, dessa kan ses som 

underliggande meningar från de insamlade dokument och intervjuer: 

 

 Uppmärksamma avvikande beteende (exempelvis: skolk, alkohol- och 

droganvändning och riskbeteende). 

 Resurser som finns att tillgå (exempelvis: elevhälsovård, kuratorer, 

psykologer). 

 Elevers delaktighet och inflytande att påverka. 

 Vikten av en trygg skolmiljö. 

 Primär och sekundär prevention. 

 Handlingsutrymme.  

 

Vi har valt att använda oss av dessa begrepp som vi kommer att kalla för 

tolkningsramar när vi vidare analyserar vårt insamlade material. Detta för att vi på 

bästa sätt skall kunna undersöka och titta på vad som är relevant utifrån studiens syfte 

och frågeställningar.  
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3. Metod 
 

Denna del kommer att belysa hur vi inhämtat vårt material och gjort vårt urval, samt 

vilka analysverktyg som använts och hur vi gått tillväga.  
 

3.1 Kvalitativ metod 

 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod och analys i denna undersökning. 

Då vårt mål med undersökningen var att dels titta på de olika dokument som skolorna 

arbetar efter. Enligt Bryman lägger den kvalitativa metoden vikten på ord vid 

insamling och analys av material. Denna forskningsstrategi har ett induktivt synsätt på 

förhållandet mellan teori och praktik, då teorin grundas utifrån de faktiska resultaten 

och frågeställningarna. Detta handlar om att hitta och förstå ett mönster, något som 

Bryman menar definierar en kvalitativ studie. Om en studie istället syftar till att göra 

en kvantitativ forskning skulle tonvikten ligga på prövning av teorier utifrån ett 

deduktivt synsätt. Vilket innebär att utgångspunkten ligger i teorin och därefter görs 

observationer som härleder till ett resultat (Bryman, 2011).  

 

Under intervjutillfället som skedde via telefon då skolorna ligger spridda över Sverige 

utformades dessa på ett semi- strukturerat sätt. En semi-strukturerad intervju innebär 

enligt Kvale (2009) att frågeformuläret är konstruerat med både öppna och slutna 

frågor. Intervjuguidens utformande utgår ifrån att olika temaområden formas med 

medföljande uppföljningsfrågor. Under genomförandet av en sådan intervju får 

intervjupersonen själv bestämma i vilken ordning denne önskar besvara frågorna samt 

på vilket sätt frågorna skall besvaras. Viktigt med en sådan här intervju menar 

författaren är att fokus skall ligga på det som intervjupersonen själv anser vara av 

högsta vikt att berätta om. Detta togs i beaktande när intervjuerna genomfördes och 

slutligen när undersökningen färdigställdes.       

 

3.2 Kvalitativ Innehållsanalys 

 

Vid bearbetning av dokumenten har vi använt oss av det man skulle kunna kalla för 

en kvalitativ innehållsanalys, vilket enligt Byman sannolikt är det vanligaste 

tillvägagångssättet när det gäller en kvalitativ dokumentanalys. Denna metod används 

när analys av dokument och texter skall genomföras. Tillvägagångssättet kan 

beskrivas som ett sökande efter bakomliggande teman som framkommer i 

dokumenten. Sökandet efter bakomliggande teman kan beskrivas som att komma 

fram till sådant som ligger bakom det ytliga, detta underliggande i dokumenten 

beskriver Bryman som det latenta innehållet i en text. Vi använde oss av kvalitativ 

innehållsanalys när vi plockade ut tolkningsramarna. Dessa tolkningsramar framkom 

genom att våra insamlade dokument från respektive skolor, samt intervjuerna med 

kuratorerna på vederbörande skolor, analyserades och ”plockades isär”, först var för 

sig för att sedan jämföras mot varandra. Detta för att finna gemensamma nämnare och 

vidare ett latent innehåll. Utifrån dessa gemensamma nämnare utformades de 
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tolkningsramar som kom att bli vår grund i vidare analysarbete. De svaga sidor som 

Byman ser med denna metod är dock att den inte kan bli bättre än de dokument som 

finns att tillgå. Därav kan dokumentanalysen ses som begränsad då tillgången och 

utformningen gällande dokumenten från de olika skolorna varit varierande. Samtidigt 

som denna metod kan anses flexibel då den går att tillämpa i många olika typer av 

studier där text och dokument skall analyseras (Bryman, 2011). Svagheter som vi kan 

se med detta metodval är som även påpekas ovan dokumentens kvalitet och bristen på 

uppdaterade versioner som kan ha haft viss inverkan på analys och slutsatser. 

Medvetenhet finns att dokument som analyserats kan ha påverkas av våra egna 

föreställningar, då utrymme för egna tolkningar funnits i dokument och intervju.   

 

3.3 Urval  

 
Bryman (2011) menar att en population består av de enheter som man gör sitt urval 

utifrån. I denna studie utgörs populationen av alla Sveriges kommunalt styrda skolor. 

Efter val av population utfördes ett strategiskt urval där Västerbottens, Västra 

Götalands län och Blekinge län valdes ut för att få ett stort, mellan och mindre län 

representerat och för att få en geografisk spridning över Sverige . Sedan valdes 

mellanstora städer i dessa län ut där en skola i respektive stad utsågs för att delta i 

studien. Ett strategiskt urval menar Bryman är att föredra när syftet är att analysera ett 

fenomen, snarare än att kvantifiera det. För att få kunskap inom området och hur det 

kan se ut på skolor, gjordes ett urval där tanken var att fånga erfarenheter från olika 

skolor spridda över landet och av varierande storlek.  Detta urval gjordes utifrån att se 

hur olika skolor kan arbeta med psykisk ohälsa och suicid.  Enligt Kvale (1992) 

innebär ett strategiskt urval de respondenter som används i studien på grund av att de 

bär på den största kunskapen inom det berörda området. Av denna anledning valde vi 

att kontakta kuratorerna på skolorna, då vi ansåg att dessa hade den kunskap som vi 

efterfrågade för att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar.  

 

3.4 Tillvägagångsätt      

 

Vi började med att göra ett strategiskt urval utifrån Sveriges alla län där vi strategiskt 

handplockade län utifrån geografisk synvinkel för att få en bra spridning över Sverige. 

Städerna i respektive län valdes till mellanstora städer där vi handplockade tre 

grundskolor av olika stort antal elever.  

 

Vår tanke med studien var att undersöka tre skolor i Sverige med olika geografiska 

lägen, för att se om det fanns några skillnader i deras arbete om och kring psykisk 

hälsa och suicid. Utgångspunkten var att söka relevant litteratur till vårt ämne. Efter 

inläsning på ämnet via litteratur, rapporter, avhandlingar och artiklar utformades ett 

syfte som kom att lyda: Syftet med denna studie är att få mer kunskap om vad som 

kan känneteckna Sveriges grundskolors arbete för att förebygga suicidala situationer 

och psykisk ohälsa. Ett strukturerar urval ledde oss till Västerbottens län, Västra 

Götalands län och Blekinge län, där mejlkontakt togs med en kurator på vardera skola 
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i respektive län. Valet av att kontakta kuratorn istället för rektorn på respektive skola 

grundade sig i att vi ville få en så väl överensstämmande bild som möjligt, med vad 

som faktiskt sker på ”golvet” i skolan. Detta då av en person som kommer i kontakt 

med elever på ett mer direkt sätt än en rektor kan göra.    

Det som kom att framgå av denna första mejlkontakt var att människor inte är lätta att 

få tag på, dels på grund av arbetsbelastning, men också på grund av ointresse. Några 

av de kontaktade kuratorerna var sjukskrivna, andra ointresserade av att svara på vår 

förfrågan om de var intresserade av att medverka i en studie angående skolors arbete 

om och kring psykisk ohälsa och suicid. Denna svårighet att komma i kontakt med 

rätt människor utifrån studiens syfte, samt efter avbokning av telefonintervju i sista 

stund bidrog till att vi fick utesluta Västra Götalands län ur studien och bara titta på en 

skola i Västerbotten och två skolor i Blekinge på grund av tidsbrist. Detta kan i sin tur 

resultera i ett snedvridet resultat då förhoppningen var att erhålla tre olika län och i sin 

tur tre olika skolor representerade i studien. Viktiga kunskaper och resultat kan på 

detta sätt gått förlorade på grund av sämre spridning av svarsfrekvensen. De skolor vi 

kom att undersöka var av storleken liten, mellan och stor. Där liten står för en skola 

med ca tvåhundra elever, mellan för en skola med ca trehundra elever och stor för en 

skola med ca sjuhundra elever.  

De kontaker som ledde till intervjuer utfördes på så sätt att tid avsattes för ett 

telefonmöte med vederbörande kurator. En önskan om att möta dessa personer öga 

mot öga för att skaffa sig en känsla för personerna i fråga och deras faktiska arbete, 

har funnits med under hela förloppet men inte varit möjlig på grund av de geografiska 

avstånden. Telefonintervjuerna genomfördes av oss båda där den ene pratade med 

intervjupersonen och den andre skrev ner vad som sades. För att på så sätt hinna med 

att skriva och samtidigt prata, då intervjupersonerna önskade att intervjuerna inte 

skulle spelas in. Intervjupersonerna hade i förväg fått tillgång till vårt frågeformulär 

för att på så sätt få en chans att förbereda sig inför telefonintervjun. Intervjuerna tog 

ca fyrtio minuter var att utföra, i samband med intervjuerna sammanställde vi 

tillsammans vad som sagts medan det var ”färskt” i minnet på oss båda. 

 

Därefter genom en kvalitativ innehållsanalys analyserades dokumenten och 

intervjuerna separat, för att sedan jämföras mot varandra. Vidare växte det latenta 

innehållet fram ur vår analys av dokument och intervjuer, de mest centrala 

underliggande meningarna kom sedan att bli våra tolkningsramar. Innan publicerandet 

av denna C-uppsats skickades intervjumaterialet till vederbörande kurator för att 

säkerställa att vi uppfattat det som sagts på rätt sätt. Sedan gjordes de ändringar som 

önskades från vederbörande kurator. 
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3.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

 

Vi har under undersökningens arbetsprocess haft en medvetenhet gällande hur vårt 

agerande påverkat studien, samt vikten av att resultaten som genererats i det 

slutgiltiga skedet skall vara trovärdigt och gedigna. Validitet menar Trost (2007) kan 

beskrivas som frågorna eller instrumentet mäter det som den är avsedd att mäta. 

Enligt Bryman (2011) kan begreppet även beskrivas som undersökningens slutsatser 

som genererats från undersökningen är trovärdiga eller inte. För att bevara en god 

validitet har vi utgått från vårt syfte och frågeställningar, detta för att behålla fokus 

under studiens gång på vad vi ämnat undersöka. Samt att vi noggrant beskrivit vårt 

tillvägagångssätt och tankegångar som senare kom att stödja våra slutsatser. Då 

studiens syfte var att undersöka och jämföra utvalda svenska skolors arbete mot suicid 

och psykisk ohälsa ansåg vi att valet av kvalitativ intervju även kunde stärka denna 

studies validitet.         

 

Hög reliabilitet eller tillförlitlighet menar Trost (2007) handlar om att en mätning är 

stabil och inte skall ha påverkats av slumpen eller tillfällighet. Detta innebär enligt 

författaren att studien skall kunna genomföras på nytt och resultaten skall bli 

desamma. Detta beskriver Svenning (2000) vidare som att två olika undersökningar 

med lika syften och som utgår ifrån samma metoder skall resultera i likvärdiga 

resultat för att reliabiliteten skall kunna anses vara hög. I denna undersökning har 

urvalet och tillvägagångssättet tydligt beskrivits för att en så hög reliabilitet som 

möjligt skall kunna uppnås. 

 

Generaliserbarhet handlar enligt Bryman (2011) om huruvida en studies resultat kan 

generaliseras till andra grupper och individer, än de som deltagit i den specifika 

undersökningen. Vidare menar författaren att urvalet är avgörande för studiens 

generaliserbarhet. Syftet med studiens urval från början var att få en så stor geografisk 

spridning som möjligt över Sverige. På grund av svårigheter i att få kontakt med 

intervjupersoner blev det svårare att generalisera de framkomna resultaten till andra 

skolområden än de berörda. Denna studies resultat kan inte generaliseras till hela 

populationen, det vill säga till alla Sveriges grundskolor, detta på grund av att studien 

är en mindre case studie av tre skolor. Dock kan våra resultat som uppkommit anses 

säga något om den faktiska grupp som vi undersökt, detta kan liknas vid vad Kvale 

(2009)  beskriver som en analytisk generalisering. Den kan användas oavsett 

analysform eller om urvalet är slumpmässigt eller inte. Analysformen grundar sig på 

tydliga kontextuella beskrivningar, som innefattar både forskarens argument för att 

resultaten går att överföra till andra personer och situationer. Detta förutsätter höga 

kvalitativa beskrivningar av intervjuprocessen. Något som denna undersökning kan 

tyckas visa på. 
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3.6 Forskningsetiska reflektioner 

 

Viktigt inom forskningen är att ingen individ får utsättas för fysisk eller psykiskt 

lidande eller skada. Det finns fyra allmänna individhuvudkrav som skall informeras 

till alla individer som deltar i forskning. Dessa fyra huvudkrav: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet beskrivs i Lagen om 

etikprövning av forskning som avser människor (2003:460). Studiens utgångspunkt 

var att följa dessa etiska utgångspunkter. Informationskravet innebär att forskaren 

skall informera deltagarna om vilka villkor som gäller för deltagandet, informera om 

forskningens syfte. Samt att medverkan i forskningen skall ske på frivillig grund och 

att vederbörande har rätt att avbryta. Samtyckeskravet står för att deltagarna har egen 

rätt att bestämma över sin medverkan. Detta betyder att forskaren måste inhämta 

samtycke från samtliga deltagare och på vilka villkor de skall medverka. 

Konfidentialitetskravet betyder att de medverkande skall ges största möjliga 

konfidentialitet och att personuppgifter skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga 

inte får tillträde till dessa. Samt att uppgifter som lämnats skall behandlas och 

förvaras på ett sådant sätt att enskilda personer inte skall kunna identifieras. 

Nyttjandekravet beskriver att inhämtade uppgifter för studiens syfte endast skall 

användas för forskningsändamålet (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Dessa etiska riktlinjer beaktades genom att de individer som kontaktades för studiens 

syfte informerades om att materialet enbart skulle användas för denna undersökning. 

De som kontaktades för att delta lämnade sitt samtycke till att delta, samtidigt som de 

informerades om rätten till att avbryta närhelst de behagade. Kuratorerna som 

kontaktades beskrev bara skolans arbete generellt där inga elever nämndes specifikt 

eller vid namn. Därav inhämtades inget samtycke från föräldrar eller elever, då ingen 

kontakt med enskild elev togs. Vidare bestämdes av hänsyn till kuratorerna och de 

utvalda skolorna att dessa inte kommer nämnas vid namn. Istället kommer bara de 

berörda länen att benämnas i texten. Detta för att till största möjliga mån anonymisera 

inhämtat material samt de berörda individer som deltagit i undersökningen.  

 

4. Resultat av inhämtade dokument och intervjuer 
 

Nedan följer en beskrivning av skolornas befintliga dokument, samt 

sammanfattningar av intervjuerna med de tre skolornas respektive kurator.  

 
4.1 Sammanställning mindre skola (A) dokument i Västerbottens län 

 

Kränkandebehandlingsplan:  

 

All personal på denna skola har ansvaret att motverka, förebygga och upptäcka 

handlingar och attityder som kan antas vara skadliga för den enskilde eleven eller 

strida mot lagen. Ett likabehandlingsteam som finns på skolan ansvarar för att utreda 

och åtgärda ärenden där en elev kränkt en annan. I varje klass utses elever som är 
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delaktiga i arbetet mot kränkande behandling. Tanken är att elever i de högre 

klasserna också skall bli mer delaktiga i detta arbete. Det finns punkter som beskriver 

hur skolan ska arbeta när en individ blivit utsatt för kränkande behandling. Stor del av 

skolans riktlinjer utgår ifrån barn- och elevskyddslagen (2006:67) samt skollagen 

(2010:800).  

 

Arbetsfördelning vid uppdagad mobbing: 

 

Skolan har en utarbetad arbetsfördelning när en mobbing/kränkande situation upp 

kommer. Där står skrivet i punktform vem som skall göra vad och hur de skall gå 

tillväga. Det är likabehandlingsteamet som fördelar arbetet och står för informationen 

till rektor och berörda klasslärare. 

 

Krisplan: 

 

Rektor sammankallar skolsköterskan och kuratorn vid en kris, som alltid är fasta 

deltagare för en konsultation. För att i sin tur komma överens om vad som skall göras 

och har högst prioritet. Sedan hålls ett samråd med de närmast berörda.  

 

4.2 Intervju med kurator på skola A 

 

Kuratorn på skola A började med att berätta att skolan har en plan mot kränkande 

behandling, krisplan och en arbetsfördelning vid uppdagad mobbning, men ingen 

specifikt utarbetat plan för suicid/psykisk ohälsa. Planen mot kränkande behandling 

och krisplanen visas för elevråd och skolråd (elever och föräldrar) där de får se och 

eventuellt godkänna dessa. Likabehandlingsplanen och planen mot kränkande 

behandling får likabehandlingsteamet se och komma med åsikter om. De åsikter och 

förslag som framförts från likabehandlingsteamet har i nuläget inte tagits i beaktande 

av huvudmannen tillägger kuratorn, då de redan ansågs finnas med i planen. Kuratorn 

på denna skola anser dock att dessa punkter inte framgår tydligt nog. Vidare är det 

skolinspektionens uppgift att granska planerna och det faktiska arbetet som görs. 

Dessa planer skall även revideras varje år, där huvudmannen har det högsta ansvaret.  

Kuratorns önskan är att eleverna skall involveras mer i framtagandet och utformandet 

av planerna. I nuläget görs detta bland annat via en trivselenkät som eleverna får fylla 

i. Kuratorn menar att det bedrivs ett bra arbete på skolan, men att detta inte framgår 

av de befintliga planerna, något som denne anser borde förbättras och förtydligas. Då 

en förtydligan av planerna skulle kunna göra det lättare att återgå till planerna, för att 

se vad som gjorts och vad som skall göras framöver. Men också för att se vad som 

fungerat och inte, detta för att kunna garantera alla elever samma utgångsläge och 

trygghet.  

 

Denna skola anordnar olika aktiviteter för att skapa en gemenskap och trygghet bland 

eleverna, ingen specifik dag som inriktar sig på psykisk ohälsa eller suicid. Däremot 

finns temadagar med inriktning mot hälsa.  
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Det finns inte någon befintlig plan över hur skolan skulle hantera ett eventuellt 

självmord bland elever. Något som kuratorn tror beror på att det ligger mer fokus på 

det arbete som faktiskt görs, än på att arbeta fram en plan att utgå ifrån vid en sådan 

situation. Arbetet för ett bra klimat på skolan fungerar bra i praktiken. Samtidigt som 

kuratorn anser att det är bättre att ha en utarbetad plan innan en krissituation 

uppkommer, eftersom att det vid själva kristillfället kan vara svårt att då hitta vägar 

att hantera situationen på.  

 

Kuratorn beskriver vidare att skolan arbetar mot kränkande behandling genom att 

fokusera på att skapa trivsel och trygghet i skolan, och arbeta mot direkta 

kränkningar. Elever utses från varje klass för att arbeta mer specifikt mot ett bra och 

tryggt klimat i klasserna. Kuratorn menar att om man kan skapa ett tryggt klimat i 

skolan, kan kränkningar delvis förebyggas. Kuratorn anser att alla planer som finns 

kan utvecklas och förbättras, detta för att kunna göra arbetet lättare för personalen och 

skapa en bättre tillvaro för elever. Kuratorn på denna skola anser att trots att det finns 

dokument att tillgå kan de alltid utvecklas och förbättras.  

 

4.3 Sammanställning av medelstor skola (B) dokument i Blekinge län 

 

Likabehandlingsplan 

 

Skola B´s vision för eleverna är att de skall utvecklas optimalt utifrån deras 

förutsättningar, varje elev skall ha positiva minnen från sin skoltid samt att varje elev 

skall lämna skolan med en lust att lära och en nyfikenhet att möta livet. Med den 

visionen arbetar skolan utifrån en helhetssyn på eleven med fokus på kunskap och 

lärande.  Där social kompetens och empati för andra samt elevens självkännedom är 

av vikt. Basen av skolans värdegrundsarbete skall byggas på trygghet, ärlighet, 

förtroende, tydlighet och öppenhet i samtliga relationer.    

Skolan arbetar för värdegrund och likabehandling genom att kartlägga och upptäcka 

situationer och individer som på olika sätt avviker. Skolan har som mål att alla elever 

skall känna sig trygga och likvärdigt behandlade. Samt att alla på skolan skall vara 

delaktiga i arbetet för är bättre skolmiljö. Det finns även uppsatta åtgärder för att nå 

dessa mål där bland annat temadagar, vuxennärvaro på raster, tydliga rutiner vid fall 

av kränkning och diskriminering och ett elevhälsoteam som träffas varje vecka.  

Skolan jobbar för en skolmiljö fri från diskriminering och annan kränkande 

behandling, där de särskilt vill fokusera på att både elever och lärare skall utgå ifrån 

ett normkritiskt tänkande. De utgår ifrån diskrimineringsgrunderna:  

 

• Funktionshinder: Målen att uppnå är att skolan skall vara fysiskt anpassad för 

eleverna med olika slag av funktionshinder. Alla elever med funktionshinder skall 

kunna genomföra skoldagen på samma villkor som övriga. 

 

• Kön: Både flickor och pojkar skall bemötas med respekt och ges likvärdiga 

möjligheter att uttrycka sina kunskaper, intressen och förmågor oavsett kön. I 
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undervisningssituationer har de ett medvetet förhållningssätt till genusperspektivet, 

samt att lektionssalar och korridorer skall likvärdigt spegla flickor och pojkars 

möjligheter. Sist men inte minst, ingen skall utsättas för kränkande behandling 

kopplat till kön. 

 

• Sexuell läggning: Öppenhet och respekt för skillnader i människors 

uppfattningar och levnadssätt, skall prägla verksamheten. Där ingen skall känna sig 

utsatt för diskriminering på grund av sexuell läggning. 

 

• Etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning: Alla på skolan skall ha 

samma rättigheter och möjligheter oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning.  

 

• Könsöverskridande identiteter, ålder samt annan kränkande behandling: En 

utgångspunkt i verksamheten som helhet är att tänka normkritiskt och se alla 

människors lika värde i ett stort perspektiv, inte döma och behandla utifrån 

prestationer, utseende, ålder eller social bakgrund. 

 

Krishantering och katastrofplan 

 

Målsättningen med handlingsplan för krissituationer är att ha en beredskap för 

uppkomna situationer av olika slag. Den skall utgöra både ett mentalt och praktiskt 

stöd för alla individer. Skolans krisorganisation skall vid en händelse, olycka eller 

katastrof se till att alla drabbade och berörda får psykisk, fysisk och socialt 

omhändertagande, som ryms inom skolans verksamhet eller vidare tillse att annan 

instans ger detta.  

 

4.4 Intervju med kurator på Skola B 

 

Kuratorn på skola B berättar att de dokument som finns på denna skola är en 

Likabehandlingsplan, kris- och katastrofplan (vid exempelvis olycka). 

På skolan arbetar de med att likabehandlingsplanen skall vara ett dokument att utgå 

ifrån.  Kuratorn på denna skola ser en rädsla i att exempelvis likabehandlingsplan, 

anti- mobbningsplaner etc. Blir istället för utformade efter skolans behov, tagna direkt 

från skolverket och på grund av detta icke specifika i sitt syfte.  

 

Kuratorn anser att det är av stor vikt att kuratorer finns tillgängliga på skolor på heltid 

och inte halv eller deltid som det på många ställen ser ut idag. Detta för att uppbringa 

trygghet hos eleverna och få kontinuitet i det dagliga arbetet. Då denne har sett ett 

stort behov hos eleverna finns av att prata om exempelvis existentiella frågor under 

mer ordnade former. Vikten av schemalagda samtal med elever anses av kuratorn ha 

stor betydelse för att främja elevers välmående.  
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Denne anser att det finns tillräckligt med styrdokument uppifrån, exempelvis lagar 

och skolverkets regler. Svårigheterna tror denne kurator beror på att det är svårt att 

komma ifrån det traditionella synsättet på skolan där det handlar om att lära eleverna 

att läsa, räkna och skriva. Kuratorn menar då att man tappar helheten och bortser från 

att måendet spelar in i det som eleven presterar. Då denne upplevt att det psykiska 

måendet hos elever överlag försämrats, och därmed sett ett större behov av kuratorer 

ute på skolorna. Då lärare på grund av arbetsbelastning inte hinner med att upptäcka 

elever i behov av särskilt stöd finns ännu ett belägg av att behovet av kuratorer ökar i 

skolmiljö.    

 

Då det framgår i lagen att ledningen och huvudman har det huvudsakliga ansvaret 

över skolan och vidare ett stort handlingsutrymme, menar kuratorn att skolans arbete 

speglar rektorns intressen och viljan att förändra och utveckla. Denne menar att 

arbetet på skolan kan beskrivas som statiskt och upplevas som ”trögt” och känslan av 

att ibland få kämpa för en förståelse gällande kuratorns kompetens i vissa situationer.  

 

Likabehandlingsplanen anses vara viktig och ännu viktigare är att det finns tydliga 

och konkreta mål, samt att planen utvärderas och revideras kontinuerligt för att göra 

planen och arbetet bättre. Kuratorn beskriver att det finns en stor vilja och ambition i 

att utveckla likabehandlingsplanen till någonting bra med tydliga riktlinjer. Viktigt att 

understryka menar denne är att det inte bara är fina ord och meningar som skall stå i 

planen utan att det som framgår faktiskt görs på ett konkret sätt.   

 

Skolans elever görs delaktiga i arbetet med likabehandlingsplanen exempelvis genom 

elevrådet men det finns inget mer specifikt arbete som eleverna involveras i. Viss 

kritik framlyfts av kuratorn då det gäller att involvera eleverna för mycket som 

kamratstödjarfunktion, med risk för att de ”duktiga” eleverna väljs ut av lärarna och 

att de förblir enbart ”duktiga” elever. Då fokus blir att vara duktig istället för att vara 

en god medmänniska och kompis. De som blir utvalda kanske inte är de bästa och 

mest lämpade för uppgiften, något som lärarna kan ha svårigheter att upptäcka. 

Viktigt att poängtera är också att eleverna aldrig får ses som behandlare till sina 

klasskamrater utan mer som en bidragande hjälp till att synliggöra situationer och 

elever, menar kuratorn. Denne anser vidare att tanken med temadagar är en god sak, 

men det viktigaste är att det arbete skolor har på temadagar istället bearbetas hela 

tiden.     

 

Denna skola har ingen specifik plan vid eventuellt självmord eller självmordsförsök 

utan förlitar sig på skolans krishantering. Kuratorn anser trots detta att ämnet är 

viktigt att tala öppet om och inte tabubelägga. Överlag är kuratorn nöjd med hur 

skolan arbetar i utvecklingssyfte samt att det finns ett stort engagemang och vilja 

gentemot att utvecklas. Kuratorn anser att skolan faktiskt kan göra mer än vad som 

görs idag vad gäller att exempelvis kontakta polisen och socialtjänsten i första hand, 

istället för att se över vad skolan faktiskt kan göra själva i första hand innan kontakt 

med socialtjänst eller polis tas. 
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4.5 Sammanställning av störst skola (C) dokument i Blekinge län 

 

Likabehandlingsplan 

 

Skola C har sammanfogat likabehandlingsplanen med planen mot kränkande 

behandling till en och samma, då likabehandlingsarbetet handlar om att skapa 

verksamheter fria från diskriminering. Deras vision är att alla barn och vuxna i 

verksamheten skall behandlas lika och inte diskrimineras, samt att ingen kränkande 

behandling skall förekomma.  På skolan är visionen att alla skall ha samma 

möjligheter att utvecklas till empatiska individer. Skolan tar upp i punktform hur de 

skall arbeta och främja för ett aktivt förebyggande. Bland annat kamratstödjande 

organisation, demokratiarbete och elevhälsa på individ, grupp och organisationsnivå.  

De rutiner som finns vid akuta situationer står nedskrivna för hur skolan ska gå 

tillväga vid akuta situationer.  

Skolans vision är att verksamheten skall vara känd för ett gott klimat där alla ska 

känna sig trygga och respekterade, samt att verksamheten skall främja för en god 

personlig utveckling för eleverna. Det skall under verksamhetens namn finnas 

möjligheter för alla att arbeta och utvecklas till att bli empatiska individer med en god 

självkänsla. Skolan arbetar aktivt och förebyggande genom bland annat 

kamratstödjarorganisation, trivselregler, ett bra bemötande mellan barn och vuxna 

men också mellan kollegor, samt ett fortlöpande arbete med värdegrund och 

diskussioner om människors lika värde.  

 

Handlingsplan mot mobbning och annan kränkande behandling 

 

I handlingsplanen mot mobbning och annan kränkande behandling beskrivs att skolan 

ser allvarligt på detta och kommer med all kraft se till att det upphör. De betonar 

vikten av att alla skall kunna gå till skolan och känna glädje och trygghet. I denna 

plan finns det förebyggande arbetet som skolan utför skrivet i punktform. Bland annat 

får eleverna regelbundet jobba med social emotionell träning, som från och med 2010 

är schemalagt. Skolan jobbar med en kamratstödjargrupp och denna får varje läsår 

någon form av utbildning, dessa är två av några punkter som tas upp gällande skolans 

förebyggande arbete.   

 

Åtgärder vid akuta situationer 

 

I skolans akuta åtgärdsprogram beskrivs hur de skall gå till väga vid akuta situationer, 

där antalet åtgärder styrs av ärendets omfattning. De betonar vikten av 

uppföljningssamtal där stödåtgärder anses mycket viktiga.  

 

Kris och katastrofplan 
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Skolan har en kris och katastrofplan vid eventuella olyckshändelser eller kris. Syftet 

med denna plan är att erbjuda ett mänskligt och mycket nära stöd till skolans 

anställda, elever samt till föräldrar om så skulle behövas. Skolan anser att vid 

krissituationer som exempelvis olyckor behöver alltid de iblandade och drabbade stöd 

och hjälp. Skolan har en krisgrupp för att då förse de behövande med kompetent hjälp 

med allt vad det innebär. Det finns en målsättning att aktualisera teamet en gång per 

år för att kvalitetssäkra arbetet. I denna plan finns kontaktuppgifter till personer som 

kan komma att bli aktuella kontakter vid en krissituation, vidare i punktform hur de 

skall gå tillväga och vem eller vilka som skall göra vad vid en uppkommen 

krissituation.     

 

4.6 Intervju med kuratorn på Skola C 

 

De dokument som finns på skola C berättar kuratorn är: en likabehandlingsplan, 

handlingsplan mot mobbning och annan kränkande behandling, samt en kris och 

katastrofplan vid exempelvis olyckor, dödsfall hos elever eller personal, hot om våld 

eller om någon försvinner. Skolan har ingen handlingsplan specifikt gällande suicid 

eller psykisk ohälsa. Dock bedriver skolan en annan form av förebyggande arbete 

under schemalagda timmar, där social emotionell träning undervisas och praktiseras 

av lärare till elever. 

 

Kuratorn berättar vidare att dokument mot mobbning och annan kränkande 

behandling har tagits fram genom att vuxna på skolan tillsammans med specifika 

elever arbetat fram en handlingsplan som ska revideras en gång per år. Först när något 

inträffat används denna handlingsplan för att personalen och ledningen då skall veta 

hur de ska hantera den uppkomna situationen. Som en preventiv metod för att 

förebygga mobbning och kränkande behandling på skolan involveras elever i varje 

klass. Detta genom att de bland annat utbildas i vad mobbning innebär och hur man 

kan tänka kring ämnet. Viktigt att poängtera menar kuratorn är att tanken inte är att 

eleverna skall lösa mobbningsfrågan, utan agera utifrån att alla kan göra något. Såsom 

att vara en god kompis eller skapa en god stämning i klassen och på skolan. Om en 

vuxen bevittnar mobbning eller kränkande behandling skall kontakt i första hand tas 

med mentor till den berörda individen.  

 

Vidare framkommer att det på skolan inte finns specifika temadagar gällande psykisk 

hälsa, ohälsa eller liknande. Det som kan liknas vid ovanstående tas upp under 

schemalagda timmar, ett exempel på detta är att socialtjänsten vid enskilda tillfällen 

kommer och föreläser om exempelvis våld och droger. Elevhälsan på skolan träffas 

även regelbundet för att diskutera övergripande frågor som rör barnens fysiska och 

psykiska hälsa. Kuratorn anser att skolan bedriver ett förebyggande arbete från golvet 

på olika sätt men som inte framgår av dokumenten. Samt att kuratorn anser att skolan 

överlag fungerar bra i dennes ögon på grund av bra ledning och erfarna lärare. Vilket 

då anses bidra till en god trygghet och bra stämning på skolan. Kuratorn påpekar att 
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trots att det inte finns någon specifik handlingsplan mot suicid eller psykisk 

ohälsa/hälsa uträttas ändå ett gott arbete för att främja elevers hälsa och mående.   

 

5. Analys 

 
Nedan följer en analys av de tolkningsramar som arbetats fram genom den kvalitativa 

innehållsanalysen som utförts på dokument och intervjuer, tolkningsramarna kom att 

bilda underrubriker i detta kapitel.  

Vidare bör nämnas att ingen av de tre berörda skolorna har några specifika dokument 

eller handlingsplaner gällande suicid eller psykisk ohälsa. Även vad det gäller psykisk 

ohälsa - suicid förebyggande arbete, nämns ingetdera i de dokument som finns 

rörande samtliga skolor.   

 

5.1 En trygg skola sett ur ett primärpreventivtperspektiv 

 

Ett primärpreventionsarbete för skolan kan vara att arbeta för att skapa trivsel och en 

känsla av sammanhang för både elever och lärare. Eftersom att en primär insats riktar 

sig till större grupper såsom elever på en skola, kan det anses ha en viktig del i 

skolans förebyggande arbetet. 

De tre skolornas gemensamma vision är att minska mobbning och kränkande 

behandling, för att skapa en så trygg miljö som möjligt för både lärare och elever. 

Gustavsson (2009) påpekar att det krävs ett ansenligt mått av emotionell intelligens 

för att på bästa sätt hantera de situationer som uppstår under en skoldag. Där trängseln 

är stor, ljudnivån hög och stressen påtaglig. Skolan liknar författaren vid en 

arbetsplats i en hög riskmiljö för kränkningar och trakasserier. Gustavsson betonar 

därför det viktiga i att skolor har en absolut nolltolerans mot alla former av kränkande 

behandling och trakasserier. Vidare påvisar författaren att det krävs väl genomtänkta 

planer för hur arbetet skall bedrivas när något inträffat samt hur de tidiga insatserna 

för ett förebyggande arbete skall utformas.       

 

Skola A och C utgår ifrån en kränkandebehandlingsplan, likabehandlingsplan samt en 

antimobbningsplan. Vilket kan ses som en form av primärpreventivt förebyggande 

arbete. Kuratorn på skola A anser att om man lyckas skapa ett tryggt och bra klimat 

på skolan bidrar det till att eleverna mår bra, då kan mobbning och psykisk ohälsa 

förebyggas. I artikeln Mindmatters beskriver författarna, som i tidigare forskning 

nämnts, hur skolan genom ett tidigt ingripande och synliggörande kan förbättra den 

psykiska hälsan bland elever. Detta genom att känna trygghet, gemenskap och 

tillhörighet i skolan (Wyn J. et al., 2000).  

 

Skola B och C har en utformad kris och katastrofplan där allt från hur organisationen 

skall agera vid en kris till större olyckshändelser, dödsfall, bombhot, emotionell första 

hjälp samt sorg tas upp och det beskrivs hur skolan och berörda skall gå tillväga vid 

en krissituation. Kuratorn på skola C anser att en bra ledning och erfarna lärare kan 
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bidra till en god trygghet och bra stämning på skolan. Boken En tryggare skola (2011) 

beskriver hur lärare kan skapa trygghet i skolan och i klassrummet. Detta genom att 

uppmärksamma och bekräfta alla elever under varje lektion. Författarna menar att 

detta eftersträvande inte är en omöjlighet utan att det istället skulle bidra med trivsel 

och välmående i skolan, något som i sin tur skulle ha en positiv inverkan på alla både 

lärare och elever.  

 

Skola B arbetar också utifrån en likabehandlingsplan som innefattar mål om en 

skolmiljö fri från diskriminering och annan kränkande behandling, samt att alla lärare 

och elever skall utgå ifrån ett normkritiskt tänkande. Skolan har inga konkreta 

handlingsplaner mot mobbning eller kränkande behandling. Kuratorn på denna skola 

anser att det finns tillräckligt med styrdokument från både skolverket och lagen. Då 

en rädsla hos denne finns att dessa handlingsplaner tas direkt från skolverket, och 

därmed inte anpassas utifrån skolans egna behov. Understryker även att det viktigaste 

med handlingsplaner av olika slag inte bara skall bestå av fina ord och meningar, utan 

att det faktiska arbetet utförs på ett konkret sätt. Herlin & Munthe (2011) beskriver att 

det finns en viss ambivalens kring handlingsplaner i allmänhet som kan uppfattas 

uppseendeväckande. Med det menar författarna att handlingsplanerna i många fall 

inte prioriteras i arbetet när en krissituation uppstått. Ovanstående resonemang kan 

kopplas till det kurator på skola A beskriver att det arbete som görs på skolan inte 

framgår tydligt nog av planerna, något som denne önskar skulle förtydligas. Då denna 

förtydligan av handlingsplanerna skulle kunna göra det lättare att reflektera över det 

arbete som tidigare gjorts samt det framtida arbetet.      

 

5.2 Uppmärksamma avvikande beteenden hos elever sett ur ett 

sekundärpreventivtperspektiv 

 

Kuratorn på skola B menar att det är viktigt att kuratorer i större utsträckning bör 

finnas tillgängliga på skolor på heltid och inte deltid, då lärare på grund av 

överbelastning inte hinner upptäcka de elever som är i behov av särskilt stöd. Detta 

för att kunna skapa trygghet och kontinuitet för eleverna. Då denna kurator själv sett 

en försämring av elevers psykiska mående överlag. Avhandlingen Elevvård i 

grundskolan beskriver de minskade elevvårdsresurserna inom skola och barnomsorg 

som ett stort problem. Då det framförallt drabbar elever i behov av stöd (Backlund, 

2007). 

 

Ur ett sekundärpreventivt arbete är skolan viktig när det gäller att uppmärksamma 

elever med psykisk ohälsa. Detta genom exempelvis en hög kvalitet på skolhälsovård 

och fokus på utbildning gällande psykisk ohälsa för all skolpersonal. Utifrån de 

resultat som framkommit av denna studie har ingen av de aktuella skolorna uttryckt 

att de genomgått någon utbildning gällande psykisk ohälsa. Wasserman & Westerlund 

(2003) betonar värdet av utbildning inom psykisk ohälsa för all skolpersonal. 

Anledningen till att utbildning inom psykisk ohälsa inte prioriteras på skolor tror 

författarna beror på att rädslan för att göra ”fel” är stor hos all skolpersonal. 
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Författarna beskriver vidare att en tidig upptäckt och behandling av elever i psykisk 

nöd är en av de viktigaste aspekterna vid självmordsprevention. 

 

Skola A förtydligar att det sekundärpreventiva arbetet på skolan alltid kan förbättras 

och utvecklas. Då stor del av det sekundärpreventiva arbetet till största del läggs på 

skolhälsovården. Medan kurator på skola C menar att det arbete som bedrivs på 

dennes skola fungerar bra i dagsläget. Då kuratorn understryker att ett mer omfattande 

arbete bedrivs än vad som framkommer av dokumenten.  

   

5.3 Elevers möjlighet till delaktighet och inflytande 

 

På skola A utses elever från varje klass som får vara delaktiga i arbetet mot kränkande 

behandling. Men kuratorn på skolan har en vilja att genom att låta eleverna vara mer 

delaktiga i arbetet som i allra högsta grad rör dem, kan man skapa en bra skola och 

skolmiljö tillsammans. På skola C anses detta också viktigt där bland annat skolas 

dokument tagits fram genom ett samarbete mellan vuxna och specifika elever. Samt 

att skola C arbetar med kamratstödjande organisation för att på så sätt arbeta 

förebyggande mot mobbning och kränkande behandling. Skola A och C har som mål 

att involvera elever i varje klass, dels för att agera som en god kompis samt för att 

skapa en god stämning på skolan.  

 

Elevinflytande och delaktighet kan ses som en skyddsfaktor, då tilltro till sig själv och 

möjligheten att kunna påverkan och förändra den egna situationen ses som 

betydelsefull (NASP, 2003). Skola B har som mål att alla elever skall vara delaktiga i 

arbetet för en bättre skolmiljö. På denna skola involveras eleverna till viss del i 

framtagandet av den befintliga likabehandlingsplanen genom elevrådet. Då kuratorn 

anser att det finns en risk med att eleverna får ta ett allt för stort ansvar vad det gäller 

exempelvis kamratstödjarverksamhet. Vidare menar kuratorn att eleverna aldrig får 

ses som behandlare till sina klasskompisar, utan mer som en hjälp till att upptäcka 

olika situationer och elever. 

 

5.4 Handlingsutrymmet på skolor är stort 

 

Denna undersökning har visat på tendenser att ledningen inom skolan har ett stort 

handlingsutrymme. Då det framkommer att skolors arbete och intressen märkvärt 

skiljer sig åt. Detta kan antas bero på att huvudansvaret alltid ligger hos huvudmannen 

i detta fall rektorn, då dennes intressen speglar verksamhetens arbete. Detta kan 

tänkas ligga till grund för att skolors arbete i olika frågor skiljer sig åt. 

Huvudmannens fullständiga ansvar för verksamheten framgår tydligt av skollagen 

(2010:800) som tidigare nämnt.  

 

Skola A menar att anledningen till att det inte finns någon specifik plan över hur 

skolan hanterar suicidrisk, beror på att fokus ligger på det arbete som faktiskt görs. 

Än på att arbeta fram en plan att utgå ifrån vid framtida händelser. Denna kurator 
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visar på viss kritik till skolans huvudman då åsikter och förslag som framförts 

gällande likabehandlingsplanen och kränkandebehandlingsplanen, inte tagits i 

beaktande. Artikeln The Gatehouse Project menar att det finns skäl att överväga att 

välja skolor som visar på en insats till att främja psykisk hälsa. Detta är av vikt då det 

kan medföra betydande beteendemässiga vinster som kvarstår utanför skoltiden. En 

förutsättning för att beteendemässiga vinster skall kunna frambringas krävs att 

skolans ledning avsätter resurser och tid, samt att personalens engagemang är stort 

(George C. et al., 2000).    

 

Kurator på skola C poängterar att det inte uträttas något arbete specifikt mot suicid 

eller psykisk ohälsa. Men anser att skolan bedriver ett större förebyggande arbete än 

vad som framgår av dokumenten, och saknar ingen specifik handlingsplan gällande 

suicid eller suicidförebyggande. 

 

Kuratorn på skola B menar att skolans arbete speglar rektorns intressen och viljan att 

förändra och utveckla. Kuratorns resonemang kan i vår mening kopplas ihop med 

handlingsutrymmet som ledningen på skolor har, där de enligt kuratorn utgår ifrån det 

traditionella synsättet som främst handlar om att lära sig läsa, räkna och skriva. Med 

detta menar kuratorn att man bortser från att måendet spelar in i det som eleven 

presterar. Artikel School grades, parental education and suicide beskriver hur sämre 

skolbetyg kan ge högre risk för ökad stress och sämre mående, vilket är en välkänd 

riskfaktor för självmord bland unga. Författarna menar att låga skolbetyg kan leda till 

låg självkänsla och vidare stigmatisering. Ovan nämnda faktorer kan i sin tur färga 

tron på sig själv och framtiden i negativ bemärkelse (Bjorkenstam, C et al., 2010).  
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6. Diskussion och avslutande resonemang 

 
I detta avsnitt kommer analysen att problematiseras med utgångspunkt i våra 

tolkningsramar. Diskussionen kommer att innehålla våra egna tankar men också med 

utgångsläge från tidigare forskning och litteratur.  

 

Myndigheten för skolutveckling ställer sig tveksamma till att föra in information om 

psykisk hälsa i skoldokument. Redan hos myndigheter anser vi då att psykisk ohälsa 

inte tas på allvar då inte ens myndigheten vill kännas vid ansvaret och vikten av att 

främja elevers psykiska hälsa. Detta kan enligt vår mening ses som en av orsakerna 

till att en del skolor inte tar sitt fulla ansvar.  

  

Anledningen till att skola B inte har mobbning och kränkandebehandlingsplan 

beskriver kuratorn på den skolan beror på att skolan valt att inte fokusera på planer i 

allt för stor utsträckning. Detta på grund av att en rädsla finns att det ska läggas för 

stor vikt på ”fina” ord istället för på det faktiska arbetet. Något som vi också anser 

viktigt att ta i beaktande. Men vi kan även se en fara i att inte ha handlingsplaner att 

utgå ifrån, då vi menar att alla elever har rätt till samma utgångsläge vad gäller både 

det förebyggande arbetet samt de faktiska insatserna. De risker som vi vidare ser med 

att inte ha handlingsplaner gällande psykisk ohälsa och ett suicidförebyggande arbete 

på skolor är att ämnet förblir tabubelagt och att skolorna väljer att ”lägga locket på”. 

Något som i sin tur kan resultera i att unga i lika stor utsträckning som idag fortsätter 

må psykiskt dåligt och ta sina liv.   

 

Vi instämmer med det Gustavsson tidigare nämnt gällande nolltolerans mot 

kränkande behandling då skolan är den miljö som barn och unga spenderar mest 

vaken tid i, utanför hemmet. Därför ser vi positivt på att de skolor som medverkat i 

studien arbetar för en trygg skolmiljö med gemenskap och delaktighet för elever och 

personal. Något som vi anser vara en god grund för ett gott preventivt arbete är 

skolornas gemensamma vision om att skapa en trygg skola utan kränkande behandling 

och mobbning. Däremot kan det arbete som utförs på dessa skolor anses av oss 

otillräckligt då inget konkret arbete för att främja psykisk hälsa pågår. Då bland annat 

utbildning av personalen inom ämnet inte prioriteras av skolans ledning och samt att 

ämnet anses tabubelagt och inte lyfts med elever exempelvis genom temadagar. 

Psykisk ohälsa eller suicid benämns inte i någon av de undersökta skolornas 

dokument. Något som vi kan tänka oss beror på att psykisk ohälsa eller suicid inte 

heller uttryckligen nämns i skollagen. Vi anser att för att kunna bedriva ett gott 

primärpreventivt arbete bör tydliga hänvisningar till hur skolor skall arbeta rörande 

ämnet, finnas tydligt framtagna i lagtext. Detta grundar sig i att elevers förutsättningar 

för ett gott psykiskt mående inte skall bero på vilken skola man går på, då vi anser att 

det borde finnas färdiga och tydligt utformade planer som samtliga skolor i Sverige 

skall använda sig av.    
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För att skolan skall kunna upptäcka och hjälpa elever som mår psykiskt dåligt krävs 

att det finns en väl fungerande skolhälsovård på plats, och fokus på utbildning 

gällande psykisk ohälsa för all skolpersonal. Detta anser vi vara av vikt att benämna 

då ingen av de berörda skolorna i undersökningen genomgått någon form av 

utbildning gällande psykisk ohälsa. Wasserman & Westerlund (2003) styrker det 

resonemanget och vikten av utbildning inom psykisk ohälsa för all skolpersonal. 

Detta tänker vi krävs för att få en bredare kompetens inom skolan, för att kunna 

upptäcka fler elever och bistå med hjälp och stöd till elever.  

 

Det har även framkommit att det i dagsläget är vanligt att kuratorer har deltidstjänster 

på flera olika skolor. En av kuratorerna menar på att det är svårt att utföra ett gott 

arbete då kontinuiteten i arbete på skolan blir lidande. Även kontakten och relationen 

mellan elev och i detta fall kuratorn blir bristande. Detta anser denne vara alarmerade 

då kuratorn har vara en viktig roll i arbetet för elevers välmående. Vi anser att det 

krävs en förändring gällande kuratorers tjänstgöring vad det gäller tiden som 

spenderas på varje skola. För att de skall kunna göra ett fullgott arbete krävs, tror vi, 

att kuratorerna syns på skolan och bland eleverna varje dag. Detta för att ett 

förtroende och en relation skall kunna skapas mellan kuratorn och elevernas för deras 

välmående.  

 

Alla tre skolorna har som mål att eleverna skall vara delaktiga. Men att arbetet skiljer 

sig åt då vissa skolor använder sig av kamratstödjare. Medan kuratorn på skola B 

ställer sig mer kritisk till detta arbetssätt, och ser en risk med att lägga ett för stort 

ansvar på eleverna. Denne menar att de elever som utses, inte alltid är de mest 

lämpade utan enbart ”duktiga elever”. Kuratorn menar vidare att det är viktigt att 

understryka att kamratstödjarna inte skall ses som behandlare av sina klasskamrater, 

utan mer som en extra resurs i att upptäcka och uppmärksamma. Vi kan tänka oss att 

inflytande och delaktighet för elever inte alltid är positivt. Med det menar vi att om 

”fel” elever väljs ut som exempelvis kamratstödjare kan detta få mer negativa än 

positiva effekter. Då det enligt vår mening finns en risk att ett för stort ansvar läggs på 

enskilda individer, istället för på ledningen när det handlar om att främja psykisk 

hälsa.    

 
Det framkommer av studien att skolors arbete och intressen märkvärt skiljer sig åt, 

detta kan tänkas bero på ledningens stora handlingsutrymme. Enligt skollagen har 

rektorn det fulla ansvaret över verksamheten, samt bestämmanderätt över fördelning 

av resurser och utformning av dessa. På grund av det stora handlingsutrymmet som 

rektorn har speglar, som tidigare nämnt, rektorns intressen skolan arbete.  Vi anser att 

rektorers handlingsutrymme i dagsläget är för stort, då deras personliga intressen får 

ett allt för stort utrymme att påverka och styra skolans arbete. Något som i slutändan 

drabbar eleverna då förutsättningarna blir olika. Lipsky (1980) menar att uppkomsten 

av handlingsutrymmet grundar sig i att arbetsuppgifter kan ses som komplexa och att 

det saknas detaljerade regler för hur huvudmannen skall agera. Vidare beskriver 
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författaren att ett stort handlingsutrymme har en ansenlig inverkan på människors liv, 

i detta fall elever och skolpersonal. Detta resonemang styrker våra tankar kring att 

rektorers handlingsutrymme i dagsläget är för stort, då det saknas regler och styrning 

för hur detta handlingsutrymme skall förvaltas på bästa sätt. Med detta sagt anser vi 

att en positiv utveckling skulle kunna vara att mer konkreta riktlinjer för hur 

ledningen skall arbeta och fördela skolans resurser vad gäller främst det förebyggande 

arbetet mot en god psykisk hälsa hos elever.  Vi tänker oss att dessa konkreta 

riktlinjer skulle kunna komma ifrån delvis skolverket, men vi önskar även se ett 

förtydligande i lagen gällande psykisk ohälsa. Detta för att alla Sveriges skolor till 

skillnad från idag skall kunna bedriva ett fullgott konkret preventivt arbete vad gäller 

ungas psykiska hälsa. Med detta menar vi att skolor inte skall komma undan med 

välformulerade handlingsplaner av olika slag, då inget konkret arbete i praktiken 

utförs, enligt vår mening.   

 

Avslutande resonemang 

 

Syftet med undersökningen var att få mer kunskap om vad som kunde känneteckna 

svenska grundskolors arbete för att förebygga psykisk ohälsa och suicidala 

situationer. Samt vilka skriftliga dokument skolorna förhåller sig till när det gäller att 

skapa en god skolmiljö.   Nu kan vi se att arbetet på de skolor som studerats skiljer sig 

åt, både vad det gäller dokumenten men också synen på vad ett gott förebyggande 

arbetet är och hur det skall uppnås. Det har även framkommit att det är rektorn som 

har det huvudsakliga ansvaret, och därmed är den person som bestämmer vad och på 

vilket sätt skolans arbete ska genomföras. Här har vi ifrågasatt rektorns stora 

handlingsutrymme och vilka åtgärder som skulle kunna vara av vikt att ta i beaktande. 

Då vi sett att psykisk ohälsa bland unga i dagens samhälle är ett utbrett problem, anser 

vi att skolor måste ta ett större ansvar vad det gäller det förebyggande arbetet utifrån 

skolans roll för en framtida förändring. Trots att vi ser brister vad det gäller skolornas 

förebyggande arbete, kan vi ändå se att det finns en vilja och välmening hos de 

undersökta skolorna. De eftersträvar en god skolmiljö med målet att främja för 

elevernas trygghet, delaktighet och välmående. I regeringens proposition 

(2007/08:110) framhålls att självmord faktiskt går att förebygga. Med detta sagt ser vi 

att det finns goda förutsättningar för en framtida skola där psykisk ohälsa förebyggs 

på ett konstruktivt sätt, och att elevers psykiska hälsa förbättras och att fler självmord 

på så sätt skall kunna förhindras i framtiden. Framtida forskning inom område ser vi 

högst nödvändigt, för att kvalitetssäkra skolans arbete i ett förebyggande syfte. Vidare 

forskningsområden skulle kunna tänkas vara att undersöka djupare hur skolors 

preventiva arbete gällande suicid och psykisk ohälsa går till, och om det finns 

områden att förbättra och utveckla. Ett annat ämne som skulle vara av intresse att 

undersöka djupare är rektorers stora handlingsutrymme och eventuella konsekvenser 

av detta. Eftersom att denna undersökning inte behandlar elever eller personals 

synpunkter på hur det förebyggande arbetet går till på skolor, skulle det vara av stort 

intresse att intervjua elever och lärare för att erhålla en mer nyanserad bild av skolans 

arbete.  
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Bilaga  

 
Frågeformulär till kurator 

 

1.  

- Har skolan några särskilda dokument som ni följer angående: 

- Kränkande behandling? 

- Förebyggande suicidprevention? 

- Krishantering? 

- Har du någon vetskap om liknande dokument finns på länsnivå? 

- I så fall vet du var/till vem vi kan vända oss till? 

 

- Beskriv vad du vet om dokumenten och hur de arbetats fram? 

- (Har du varit med? Hur då? Vilka var med? Hur såg processen ut? Hur arbetar ni för 

att revidera dem?) 

- Hur har dokumenten hanterats på din skola? 

- I vilken utsträckning har man läst dem? 

- Involveras eleverna? 

- Informeras elever om att ett sådant arbete pågår på skolan? 

- Ex. Har ni temadagar inom dessa ämnen? 

- Finns det någon plan över hur skolan hanterar ett självmord bland elever? 

- Hur involveras eleverna i ett sådant fall? 

 

2.  

Kan du beskriva hur det faktiska arbetet ser ut kring punkterna nedan? (Gärna   i 

detalj och med hjälp av exempel) 

- Kränkande behandling: 

- Förebyggande suicidprevention: 

- Krishantering: 

(OBS! Inte bara vad kuratorn gör utan en bild av vad skolan som helhet gör.) 

 

3.  

- Hur anser DU att arbetet kring dessa frågor fungerar? 

- Vad anser du fungerar bra? 

- Vad fungerar mindre bra/eller är svårt? 

- Anser du att det finns frågor/punkter som borde utvecklas och/eller bli bättre på? 

- Om ja: Har du några idéer på hur det skulle kunna gå till? 


