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ABSTRACT 

Syftet med arbetet är att undersöka hur skolan hjälper de elever som lider av psykisk 

ohälsa genom att granska kris- och handlingsplaner. Undersökningen syftar också till 

att se hur skolors arbete på detta område påverkas av lagar och styrdokument som 

hör skolan till. 

 

Till grund för resultatet ligger granskade kris- och handlingsplaner, studier av 

relevant litteratur, samt tre kvalitativt genomförda intervjuer. Intervjuerna handlade 

om lärarens syn på kris- och handlingsplaner. Även lärarens syn på elevers hälsa 

avhandlades under intervjun. Frågorna hade låg standardisering då varje enskild 

intervju utgick från de enskilda skolornas kris- och handlingsplaner. 

 

 Det resultat som uppsatsen kommer fram till är att Lpo94 och skollagen har stor 

inverkan på det utbud av kris- och handlingsplaner skolor har och hur dessa är 

utformade. Tydligast märks detta på de handlingsplaner som skall motverka 

mobbning.  

 

Lärarna i undersökningen har en positiv bild av kris- och handlingsplaner för att 

dessa ger trygghet i en annars ovanlig situation. Samtidigt som kris- och 

handlingsplanerna hjälper läraren att veta vart lärarens ansvar börjar och slutar i en 

viss situation. 

 

Resultatet visar också att lärare anser att stress, utseendefixering och skvaller utgör 

de vanligaste orsakerna till att elever inte mår bra. Trots detta har ingen av skolorna i 

undersökningsgruppen någon kris- eller handlingsplan mot något av dessa fenomen. 
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1 INTRODUKTION 

 

 
För det första skulle jag göra det utan publik, till skillnad från han på bron. Och 

så skulle det gå snabbt. Rakt av! Och så gärna att någon hittar en förr eller 

senare, ja rent gå in för att dö i så fall. Skjuta sig eller injicera någonting. 

Någonting i den stilen. Inte heller skulle jag ligga i ett badkar och långsamt dö. 

Det låter ju fruktansvärt. Då hinner man säkert tvivla tre gånger emellan. Och 

tabletter det har man hört det är ingen trevlig död att möta.
1
  

 

Våra upplevelser som lärarstudenter och som tidigare elever i grundskolan gör att det 

känns angeläget att skriva om ungdomars psykiska hälsa. Vi har mött elever som 

skurit sig eller på något annat sätt visat på ett självdestruktivt beteende. Vi har också 

mött elever som varit mobbade. 

 

”Skolan skall främja elevernas harmoniska utveckling samtidigt som hälso– och 

livsstilsfrågor skall uppmärksammas”
2
. Vi undrar i hur stor utsträckning detta 

egentligen sker då vi lever i ett samhälle där vi upplever att många ungdomar mår 

psykiskt dåligt. Under vår utbildning har vi mött grundskoleelever som mått psykiskt 

dåligt. Vi har mött lärare som upplevs vara engagerade i elevernas problem samtidigt 

som vi träffat lärare som inte hade kunskapen och engagemanget att bry sig om dessa 

ungdomar. 

  

När vi som studenter befinner oss i dagens skolmiljö kommer frågor upp så som: 

Vilket ansvar har skolan för elevers psykiska hälsa? Varför mår vissa ungdomar 

dåligt? Hur kan skolan hjälpa de elever som har ett självdestruktivt beteende? Och 

detta är ett fenomen som vi anser vara värt att studera.  

 

Något vetenskapen också är överens om är att familjens/hemmets roll är den 

viktigaste institutionen för ungdomars psykiska hälsa. Skolans betydelse skall inte 

överdrivas, även om skolan är viktig. Även om skolan inte är den viktigaste 

institutionen för ungdomars psykiska hälsa är det viktigt att titta på förhållandet 

mellan skolan och ungdomars psykiska hälsa. Att belysa detta förhållande från 

många olika håll är viktigt framför allt för att kunna hjälpa de barn som är i behov av 

detta. Men också för att lärare och övrig personal på skolor runt om i Sverige skall ha 

en vetenskaplig grund att stå på när de möter elever med problem.  

 

                                                 
1
 En tonårings tankar om självmord och val av metod. Texten är hämtad ur Ungdomars tal och tankar 

om självmord. 
2
 Lpo94, 6. 
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2 BAKGRUND 

I bakgrunden i denna uppsats återfinns ett stort material som avhandlar olika orsaker 

som leder till psykisk ohälsa bland barn och ungdomar. Detta är en explorativ 

undersökning av forskningsläget på området psykisk ohälsa bland barn och 

ungdomar.
 3

 Detta är ingen heltäckande granskning utan ett försök att belysa de 

orsaker som är mest återkommande i litteraturen om barn och ungdomars psykiska 

hälsa. De orsaker vi funnit mest relevanta för vår undersökning att lyfta upp är stress, 

depression, mobbning och identitetsbildning och hälsa. Av dessa ifrågasätts 

mobbning mest som en av huvudorsakerna till psykisk ohälsa bland barn och 

ungdomar. Detta är intressant då mobbning är ett av de mest belysta problemen för 

barn och ungdomar i Sverige. Av denna anledning är mobbning med som en av 

orsakerna som leder till psykisk ohälsa. Den del av bakgrunden som berör psykisk 

ohälsa är också med för att tillföra en till dimension till uppsatsen. På detta sätt kan 

vi i diskussionen diskutera om skolan prioriterar ”rätt” i de åtgärder man vidtar för 

att främja elevernas psykiska hälsa.  

 

Den litteratur som ligger till grund för denna del av uppsatsen är framförallt sådan 

forskning som riktar in sig på samma grupp som vi studerar, alltså åren 7-9. Avsikten 

har varit att i så god utsträckning som möjligt fokusera på svenska förhållanden. I 

litteratur väg har några undantag gjorts, framförallt till förmån till litteratur från 

Finland och Danmark.
4
 Urvalet har också skett genom att en större del av litteraturen 

skall beröra skolans verksamhet, allt för att öka relevansen gentemot vår 

undersökning. Ett urval har också skett utifrån forskningens ålder, allt för att denna 

del av uppsatsen skall vara så aktuell som möjligt. 

 

2.1 Identitetsbildning och hälsa 

Tonåren är en viktig och avgörande tid då det handlar om en individs 

identitetsbildning. Frågor som ”Vem är jag?” börjar utforskas. Tegern, Beskow och 

Eriksson skriver att denna period handlar om att ”leva och överleva”.
5
 Rose och 

Perski skriver följande:  
 

Självkänslans källa ligger djupt begraven inuti vårt psyke, dess ursprung är inte 

så enkel att förstå. Men klart är att den ingår i den tidiga utformningen av självet, 

när frågan "vem är jag" gradvis söker sitt svar i ett växelspel mellan barnet och 

dess vårdare till att börja med, och så småningom med en allt större krets 

människor i dess omgivning. Det är då fundamentet grundläggs.
6
 

 

Man kan leva upp till en realistisk självbild men inte till en orealistisk. Den 

orealistiska självbilden leder bara till låg självkänsla.
7
 De anser att om man skall 

kunna klara av alla hinder på vägen som vi möter under livets gång så måste vi ha en 

bra självkänsla. Det är psykets fundament. Andra faktorer som skyddar mot ohälsa är 

”intelligens, kreativitet, initiativförmåga, förmåga att visa empati, att ta hand om sig 

själv, att lösa problem, optimism och god impulskontroll.
 8
 

                                                 
3
 Davidson & Patel 2003, 12. 

4
 Länder som alltså liknar Sverige. 

5
 Tegern, Beskow & Eriksson 2003, 9. 

6
 Rose & Perski 2008, 47. 

7
 Ibid. 

8
 Linden-Boström & Persson 2007, 6. 
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Tillfredsställs alla behov som barnet/ungdomen behöver kommer det att leda till en 

god psykisk hälsa. Åkerman och Ramberg definierar psykisk hälsa på följande vis: 

”Psykisk hälsa innebär att vara tillfreds med sina inre och yttre möjligheter att 

hantera sitt liv.” Vidare skriver de ”... ett tillstånd hos den enskilde, som påverkas i 

kontinuerligt växelspel med omgivningen i livets olika situationer.”
9
 

 

WHO
10

 definierar hälsa på följande sätt: ”Hälsa är inte bara frånvaro av sjukdom 

eller handikapp, utan högsta möjliga välbefinnande för den enskilda individen, 

fysiskt, psykiskt och socialt.”
11

 

 

Psykisk ohälsa beskrivs på följande sätt:  

 
Med psykisk ohälsa avses en oförmåga att skapa sammanhang, mening och 

kontroll i vardagslivet och att hantera vardagliga problem och kriser. Psykisk 

ohälsa, som är någonting annat än psykisk sjukdom, kan ge sig till känna som 

nedstämdhet, oro, ångest, relationsproblem och trötthet. Ofta medför psykisk 

ohälsa att man får nedsatt förmåga att fungera i vardagen och i arbetet och söker 

kontakt med sjukvården.
12

 

 

Familjen är en viktig faktor då det handlar om att främja barns/ungdomars hälsa. Det 

är genom samspel med andra som man utvecklas.  Åkerman och Ramberg menar att 

barn/ungdomar med bra och positiva erfarenheter från sin uppväxt får en positiv syn 

på sig själva men också på andra vilket leder till ett bra samspel med andra. I detta 

samspel ökar individens trygget. Åkerman och Ramberg betonar dock att individens 

psykiska hälsa naturligtvis också påverkas av annat än familjen, exempelvis skolan. 

Individen påverkas samtidigt som den påverkar sin omgivning, både i positiv och 

negativ riktning.
13

 

 

De barn och ungdomar som inte fått en trygg uppfostran har ”i det tidiga samspelet 

med andra personer”, utvecklat andra och mer negativa egenskaper, t ex emotionell 

otrygghet.
14

 Dessa personer är mer pessimister än optimister, dvs. de är omgivna av 

negativa tankar istället för positiva, och de mönster som dessa barn/ungdomar bär 

inom sig är svåra att ändra på.
15

 

 

I en rapport om skolbarns hälsovanor sammanfattar Danielsson att skolbarns 

psykiska ohälsa har försämrats de senare åren. Dock visar Danielssons undersökning 

att skolbarns hälsa har förbättrats i jämförelse med tidigare år, detta gäller alla åldrar 

oavsett kön. Det enda undantaget är för 15 åriga flickor vars psykiska ohälsa 

fortsätter att öka.
16

 

                                                 
9
Alin-Åkerman & Ramberg 2008, 4. 

10
 WHO betyder världshälsoorganisationen. 

11
 Johansson 2007, 11. 

12
 Alin-Åkerman & Ramberg, 2008, 9. 

13
 Ibid. 6. 

14
 Bunkholdt 1994, 97. 

15
 Ibid. 97. 

16
 Danielsson 2005-06, 20. 
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2.2 Mobbning 

I Fahrmans bok Barn i kris ger författaren följande definition av ordet mobbning: ”är 

när en eller flera personer utsätter någon eller några andra för negativa handlingar 

upprepade gånger under viss tid.”
17

 Författaren fortsätter definiera ordet mobbning 

som: ”kränkande behandling samt att det finns en ojämnlikhet i styrkeförhållandet 

mellan parterna. Ett exempel då ojämnlikhet inte råder är då två jämbördiga pojkar 

slåss med varandra.”
18

  

 

Olweus som studerat fenomenet mobbning i över 20 år definierar mobbning på 

följande sätt: a student is being bullied or victimized when he or she is exposed 

repeatedly and over time, to negative actions on the part of one or more other 

students.
19

 Han förklarar att ordet ”negative action” eller negativ handling, är då 

någon med avsikt tillfogar, eller försöker tillfoga en annan person skada eller obehag.  

Negativa handlingar kan vara verbala genom att personen som mobbar hotar, 

”glåpord”, retar eller kallar offret för olika namn. 

 

Inom vetenskapen talar man om två olika typer av mobbning; 

1) Direkt mobbning: öppna attacker mot offret. Exempel på detta är då en elev 

använder sig av fysiskt och verbalt våld. 

2) Indirekt mobbning: då man exempelvis medvetet fryser ut en annan person 

genom att inte reagera då han/hon ställer en fråga. Denna sorts mobbning är 

mindre synlig. 

 

2.2.1 Varför mobbar och mobbas ungdomar? 
Det finns många orsaker till att ungdomar blir mobbade. Några orsaker finns hos 

offret, andra orsaker finns hos den som mobbar. Forskningen visar att orsaken till att 

en individ mobbas är ytterst komplex. Ungdomar som blir mobbade är ofta kortare, 

stammar och är fysiskt svagare än sina jämnåriga. De är också mindre avslappnade 

än sina jämnåriga. Mobbade personer är ofta inåtvända, osociala och undviker 

grupper.  Ett dåligt självförtroende och självvärde är också vanligt förekommande 

hos den mobbade.
20

 Dock är förklaringen till varför vissa ungdomar blir mobbade 

mer komplex än ovanstående orsaker. Fahrman menar att ”blir man mobbad tar man 

över mobbarens bild av sig och införlivar mobbarens bild med sin egen.”
21

 Enligt 

Fahrman är alltså flera av orsakerna till att ungdomar blir mobbade skapade av 

mobbarna. 

 

Synen på mobbaren varierar i vetenskapen. Olweus menar att mobbare ofta har ett 

bra självförtroende och är fysiskt starka. Dessa barn bär också på mycket 

aggressivitet och denna aggressivitet riktas inte bara emot andra barn utan även mot 

vuxna. De har en mer positiv inställning till våld och de har ingen eller liten 

inlevelseförmåga och medkänsla mot deras offer. De är också impulsiva och har 

starkt behov att kontrollera/dominera andra. De ser även positivt på sig själva. 

                                                 
17

 Fahrman 1993, 109. 
18

 Ibid. 
19

 Olweus 1993, 4. 
20

 Wearmouth 2005, 33. 
21

 Fahrman 1993, 109. 
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Olweus menar också att ungdomar som mobbar sällan eller aldrig själva blir 

deprimerade.
22

 

Gillberg och Hellgren motsätter sig Olweus teori då de anser att mobbaren använder 

sig av mobbning som en försvarsmekanism. Gillberg och Hellgren menar att en stor 

del av mobbarna mår dåligt eller lider av en depression och ett flyktbeteende från den 

egna depressionen är att mobba andra.
23

   

 

2.2.2 Ökar eller minskar mobbning i skolan? 
 

Alla som verkar i skolan skall: 

 medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet 

och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen, 

 i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan 

människor, 

 aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer eller grupper och 

 visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå 

från ett demokratiskt förhållningssätt.
24

 

 

Att mobbning är ett förekommande fenomen i skolorna är ett faktum. Men har den 

ökat eller minskat under de senaste åren? 

Åt skolverkets vägnar gjorde Göteborgs Universitet år 2001 en undersökning. De 

genomförde en enkätundersökning på 148 skolor i 86 kommuner med ca 3400 elever 

i årskurserna 5-8, samt år 2 gymnasieskolan. De utförde även en enkätundersökning 

som riktade sig till lärare och rektorer.
25 

Ett av de ämnen som belystes var mobbning. I enkätfrågan ”Har det hänt på din skola 

att du blivit mobbad?”, svarade 87 procent av eleverna i år 8 att de aldrig mobbats, 

10 procent svarade att de blivit mobbade någon enstaka gång, 2 procent svarade att 

mobbningen förekommit flera gånger, medan 1 procent svarade att mobbningen 

förekom ofta.
26 

Den sammanlagda siffran för alla dessa årskurser visar på att 3 

procent upplever att de blivit utsatta för mobbning i skolan.   

3 procent av eleverna i årskurs 8 kände alltid eller nästan alltid oro och obehag av att 

gå till skolan och 11 procent hade denna känsla ibland.
27 

 

På frågan ”Har det hänt på Din skola att Du själv behandlat en eller flera elever 

illa?”, svarade 65 procent av eleverna i år 8 att de aldrig behandlat andra elever illa, 

32 procent hade behandlat en annan elev illa någon enstaka gång, 3 procent hade 

gjort det flera gånger och 0.8 procent av eleverna har svarat att de behandlat andra 

elever illa ofta.  

År 2003 gjordes en uppföljning av skolverkets rapport som gick ut på att se vilka 

attityder till skolan eleverna hade. Antingen skickades postenkät ut till eleverna eller 

så hade man telefonintervju. Den sammanlagda siffran uppgick till ca 8000 elever i 

årskurserna 7-9 och gymnasiet. Jämför man med år 2000 har mobbningen minskat 

från 4 procent till 3 procent 2003, samtidigt som 5 procent, en ökning från innan, 

anser sig vara mobbade eller trakasserade av sina lärare.
28

 93 procent av skolans 

                                                 
22

 http://www.folkeskolan.dk/objectshow.aspx?objectld=6467 
23

 Gillberg & Hellberg 2000, 170. 
24

 Lpo94, 8. 
25

 Skolverket 2002, 9. 
26

 Relationer i skolan, 9. 
27

 Relationer i skolan, 10. 
28

 Skolverket 2004, 16. 
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lärare anger att de på skolan har ” ett handlingsprogram mot mobbning och annan 

kränkande behandling” samtidigt som ” en fjärdedel av lärarna menar att de inte har 

tillräckligt med kunskap och kompetens för att arbeta aktivt mot detta.”
29

 
 

År 1995-2005 gjordes en undersökning av BRÅ.
30

 Den presenterade bland annat 

mobbningens utveckling under dessa år. Mellan 5 300 och 8 200 elever i åk 9 har 

anonymt besvarat ett frågeformulär. Deras frågor handlade om mobbning i 

allmänhet, i hur stor utsträckning de själva känt sig utsatta och utsatt andra för 

mobbning. De utgick från elevernas egen definition på mobbning.  
 

På frågan ”Har du råkat ut för att bli mobbad?”, svarade 2 procent år 2003 att de 

utsatts för mobbning. 2005 ökade denna siffra till 2.2 procent.
31

 2003 svarade 67,7 

procent av flickorna (på samma fråga), att de aldrig utsatts för mobbning. 2005 var 

siffran 68,0 procent. 19,9 procent svarade år 2003 att de mobbats ganska sällan, 2005 

var siffran 19,5. Att flickor mobbats ibland, har minskat från 9,4 procent 2003 till 9,0 

procent 2005, medan de som mobbas ofta har ökat från 3,1 procent år 2003 till 3,6 

procent år 2005.  
32

 

 

Att mobbningen minskat över tid har BRÅ fått fram genom att de undersökt 

mobbningen från år 1995, men kollar vi på mobbningen de senaste åren, märker vi 

att mobbningen ökat. 

                                                 
29

 Skolverket 2004, 16. 
30

 BRÅ betyder brottsförebygganderådet 
31

 BRÅ 2006, 31. 
32

 Ibid. 
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2.2.3 Hur lärare och elever förebygger mobbning 
Då alla elever till och med årskurs nio har skolplikt ska det vara en självklarhet för 

all skolpersonal att garantera elevernas säkerhet.
33

 Skolan skall engagera sig i att 

motverka all kränkande behandling. Gislason, Löwenborg och Bergman har kommit 

fram till att man bara får ett bra resultat om skolpersonalen visar engagemang och 

delaktighet i dessa frågor och där rektorn har det största ansvaret.
34

 Varje lärare, 

oavsett vilket ämne han/hon undervisar i, skall regelbundet ta upp alla människors 

lika värde.
35

 Fahrman skriver att den viktigaste åtgärden mot mobbning i skolan är då 

skolpersonalen markerar deras avståndstagande. Det kommer inte att förekomma 

mobbning så länge det finns vuxna i elevernas omgivning.
36

 Rastvakter och 

kamratstödjare i skolmiljön är en bra skyddsfaktor mot mobbning. Mobbningen 

minskar och tryggheten bland ungdomarna ökar.
37

 Stiftelsen Allmänna Barnhuset 

skriver att tanken bakom denna ide är att elever oftast har lättare att anförtro sig till 

jämnåriga än till vuxna.
38

  

 

Då mobbningen oftast sker under skoltid, anser vetenskapen att skolan har till 

uppgift att socialisera sina elever. De skall lära dem om de demokratiska och humana 

värden som samhället vilar på.
39

 Detta uppnår man då lärare i samarbete med 

hemmet lär eleverna om empati, samarbetsförmåga, positiv självhävdelse, då vissa 

elever uppträder aggressivt, självkontroll där lärarens uppgift är att lugna eleven och 

därefter prata om de känslor som eleven för tillfället upplever, problemlösning där 

eleven lär sig om de konsekvenser som en handling för med sig. Läraren låter eleven 

själv lösa problemet istället för att lärare löser problemet åt honom/henne. Den sista 

sociala och emotionella kompetensen som eleven behöver lära sig med hjälp av 

lärare är att bli ansvarstagande människor. Även här skall eleven lära sig att ta ansvar 

för sina konsekvenser.
40

 

 

Genom att lärare skapar ett gott klimat i klassen hjälper läraren eleven att känna 

samhörighet i klassen. Att blanda elever som har en god social kompetens med 

elever som saknar dessa egenskaper bygger lärarna ett samarbete elever emellan där 

de även lär sig att bry sig om varandra.
41

  Fahrman skriver att en elevgrupp med bra 

vuxenledarskap skapar en tryggare miljö där mobbning är mindre förekommande.
42

 

Men eleverna behöver också bearbeta sitt språkbruk då mobbningen oftast börjar 

verbalt och med grovt språkbruk. Lärare föreslås då införa temadagar, men de kan 

också använda klassråd för att tillsammans med eleverna diskutera över elevernas 

samspel samt i samarbete med dem komma underfund med hur skolans mål kan 

nås.
43

 

 

                                                 
33

 Tolkfors 2001/02, 1. 
34

 Gislason, Löwenborg och & Bergman 2007, 27-28. 
35

 Tolkfors 2001/02, 2. 
36

 Fahrman 1993, 113. 
37

 Skolverket 2002, 23. 
38

 Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2004, 32. 
39

 Skolverket 2002, 26. 
40

Gislason, Löwenborg och & Bergman 2007, 16. 
41

 Gislason, Löwenborg och & Bergman 2007, 14. 
42

 Fahrman 1993, 110. 
43

 Skolverket 2002, 28. 
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Skolverket skriver att lärare bör skaffa sig ökade kunskaper om ungdomskulturen 

och om den normbildning som förekommer. Detta leder till att man skapar positiva 

förändringar och motverkar negativa ”normyttringar”
44

 De behöver även få kunskap 

om varför kränkningar uppstår.  

 

2006 trädde en lag i kraft om bl.a. förbud om diskriminering och annan kränkande 

behandling av barn och elever. Jämställdhetsombudsmannen skriver att den bla går 

ut på att upprätta en likabehandlingsplan som går ut på att förhindra diskriminering 

och annan kränkande behandling i verksamheten. 
45

 Alla inom skolan skall känna till 

de lagar som råder och man skall även ha kännedom om till vem elever och annan 

skolpersonal skall vända sig då problem uppstår.  

 

Barn och ungdomar skall känna att de kan påverka skolan. Genom att lärare låter 

dem vara med och forma likabehandlingsplanen kommer eleverna under samma tid 

lära sig de demokratiska värden som dagens samhälle vilar på.
46

 Det har visat sig att 

de skolor som har förebyggande arbete har även lägre förekomst av mobbning.
47

  

                                                 
44

 Skolverket 2002, 27. 
45

 http://www.jamombud.se/jamojuridik/lagomforbudmotd.asp 
46

 Skolverket 2006, 30. 
47

 Skolverket 2002, 23. 



11 

 

 

2.3  Stress 

Stress är en vanlig företeelse hos både unga som gamla. All stress behöver inte vara 

av ondo. Tvärtom, ibland kan man dra nytta av stress för att prestera bättre.
48

 Men 

för det mesta kopplas stress till något negativt. Barnombudsmannen har i sin 

undersökning år 2004 formulerat en definition om negativ stress:  

 
Stress eller negativ stress kan definieras som en obalans mellan de påfrestningar 

en människa utsätts för och de resurser och den kompetens han eller hon har att 

klara av situationen.
49

 

 

Fäldt definierar stress som:  

 
…, en uppsättning anpassningsreaktioner med uppgift att öka vår chans till 

överlevnad när omgivningen blir hotfull eller påfrestande…, litet förenklat skulle 

vi kunna säga att stress är en kamp/flyktreaktion. Den ger oss kraft att fly när 

hoten är stora, eller krafter att kämpa när flykt inte är möjlig”
50

 

 

Han beskriver tre olika typer av stressfaktorer eller stressorer. Den första av dessa tre 

stressfaktorerna är den fysiska. Det har med den yttre miljön att göra, så som hetta, 

buller och kyla. Den psykiska stressfaktorn samarbetar med den fysiska miljön och 

”bidrar till vårt sätt att reagera.”
51

 Den psykiska stressfaktorn kan handla om att 

prestera över sin förmåga. Ofta handlar det om orimliga krav som man ställer på sig 

själv, vissa personer har också svårt att tro på sig själva och är rädda att inte kunna 

klara av de utmaningar och problem som de ställs inför. Den tredje stressfaktorn är 

den sociala. Dålig kommunikation, bråk och konflikter är ganska förekommande. 

Men stress behöver inte alltid vara obehaglig. Stress kan man också få då något man 

önskat sig, till slut uppfylls.
52

 

 

När barnombudsmannen gjorde sin undersökning om stress bland barn och 

ungdomar, dvs. barn och ungdomar i åldrarna 9-16 år, var barnen/ungdomarna 

medvetna om vad stress var. Många skrev att de inte hade någon ork, att de hade ont 

i huvudet och att de inte hann göra klart det som de borde få gjort. De skrev också att 

de mådde illa och att de tappat matlusten. Att de svettades och kände att hjärtat slog 

fortare var heller inte ovanligt.
53

  

 

BO
54

 skriver att skolan är en av orsakerna till att barn och ungdomar är stressade. 80 

procent av de elever som led av stress ansåg att skolan var en av de största orsakerna 

till den egna stressen.
55

 53 procent av alla ungdomar i BO’s undersökning i åldrarna 

13 år och uppåt, svarade att stressen som de kände berodde på att lärare gav dem för 

många läxor. 34 procent av ungdomarna svarade att deras stress berodde på att de 

inte hade någon lugn och ro i skolan. 41 procent svarade att man hade för många 

                                                 
48

 Fäldt 1997, 184. 
49

 Barnombudsmannen 2004, 7. 
50

 Fäldt 1997, 185. 
51

 Ibid. 
52

 Fäldt 1997, 186. 
53

 Barnombudsmannen 2004, 8-9. 
54

 BO, förkortning av Barnombudsman. 
55

 Barnombudsmannen 2004, 10. 
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prov.  Att eleverna ställde höga krav på sig själva var också en stor stressfaktor då 33 

procent ansåg detta. 22 procent svarade att de kände att lärarna ställde för höga krav 

på dem. Andra orsaker inom skolans värld som orsakade stress var att kompisar inte 

lyssnade på dem (9%), 6 procent av ungdomarna 13 år och uppåt svarade att 

mobbningen var en stor stressfaktor Ytterligare orsaker till stress är att eleven 

upplever att de sällan får hjälp av lärarna när de behöver det (8%), lärare lyssnar inte 

på dem (6%), de behöver mer tid för att slutföra en uppgift än sina klasskamrater 

(9%). 43 procent svarade att det fanns andra stressfaktorer än de som angivits.
56

 

Ellneby skriver att skolan är en arena som uppmuntrar till konkurrens, den bygger på 

prov och kontroll. Hon skriver att detta kan skapa svårigheter hos barn som av någon 

anledning har svårt att följa med på lektionerna eller har någon sorts handikapp så 

som dålig hörsel eller syn. Att även påverkas av stress under puberteten kan visa sig i 

”inlärningssvårigheter, aggressivt beteende, huvudvärk och magont, sömnproblem 

och missbruk av olika slag.”
57

 

 

Något som BO tar upp är att de vuxnas, då framför allt föräldrarnas upplevelser av 

stress, även drabbar deras barn. Små saker som att de inte kan hitta sina nycklar kan 

vara stressande. 20 procent av alla intervjuade uppgav att hem/familj ledde till stress. 

I åldrarna 13 år och uppåt svarade ca 20 procent att de hade för mycket ansvar 

hemma, att det fanns bråk i familjen och att föräldrarna ställde höga krav på sina 

barn. En av de största stressfaktorerna inom hemmet var att ungdomarna sov för lite. 

Andra orsaker som orsakade stress inom hemmet var att ungdomarna saknade en 

egen plats att vara på (16 %), föräldrarna var inte lyhörda (9 %), familjen hade dålig 

ekonomi (13%), sjukdom i familjen (4%) och är ofta ensam (5%). 34 procent svarade 

att stressen berodde på något ”annat” än det angivna.
58

 Mellan 11 och 16 procent har 

svarat att fritid, idrottsaktiviteter och kompisar också leder till stress.
59

  

 

2.3.1 Att förebygga stress i skolan  
De flesta elever kopplar skolan med stress.  Arbetstempot har blivit högre, men tiden 

otillräcklig. Beroende på lärarnas bemötande mot ungdomarna skapas antingen 

positiva eller negativa effekter mot den psykiska hälsan.
60

 Varje skola arbetar 

förebyggande mot ohälsa men det är inte alltid man lyckas med alla elever. Större 

delen av ungdomarna anser sig ha en bra hälsa, även om det är bevisat att de som har 

en mycket bra hälsa minskar med de senaste åren.
61

 En god självkänsla är en bra 

skyddsfaktor, inte bara mot stress utan mot all psykisk ohälsa. Den bygger man upp 

genom gemenskap,
62

 men även genom att lärare utvecklar elevernas kompetens. 

SOU anser detta vara det väsentligaste förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa.
63

 

Läraren skall ge feedback till eleverna om de framsteg som eleven gjort. SOU anser 

att det räcker med att informera eleven om vad han/hon faktiskt klarat av, ställt i 
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 Barnombudsmannen 2004, 12. 
57

 Ellneby 1999, 59, 61. 
58

 Barnombudsmannen 2004, 17. 
59
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60

 SOU 2006, 167. 
61

 Danielson 2005/2006, 15. 
62
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relation till de mål som han/hon ska uppnå.
64

 Kraven skall inte vara högt ställda. De 

skall vara individuella och möjliga att nå.
65

  

 

Genom undersökningar som gjorts under de senaste åren har man kommit fram till 

att det finns flera faktorer inom skolans värld som motverkar stress .  Genom 

kompetensutveckling skapas möjligheter att bättre främja elevernas psykiska hälsa.
66

 

Genom att lärare förbättrar skolkvaliteten är de på god väg att förebygga stress och 

annan psykisk ohälsa bland eleverna. Detta görs genom att skolan utformar åtgärder, 

värderar de effekter som uppkommer, utformar nya åtgärder och på nytt utvärderar 

de nya effekterna tills man kommer till en lösning som passar för alla parter
67

  

 

Elever behöver skapa kontakter med vuxna. Det är också väsentligt att lärare och 

annan skolpersonal bemöter stressade barn/ungdomar på ett bra sätt. Lärarna skall 

vara lyhörda och ta till sig av elevernas tankar.
68

  Skolsköterskor är en av dessa 

vuxna som eleverna skall känna att de kan vända sig till då de känner sig stressade 

eller vill prata om något annat.
69

 Undersökningar föreslår att skolan anställer vuxna 

vars uppgift är att hålla kontakt med eleverna. De skall fungera som 

kamratstödjare.
70

 

 

Ellneby skriver att många barn/ungdomar på skolan är utsatta för kronisk stress. Hon 

skriver att skolan begränsar rörelsefriheten och att de flesta skolgårdar liknar en 

”stenöken”.
71

  Den inre och yttre miljön påverkar även elevernas hälsa. Den leder 

ofta till psykisk ohälsa, men behöver inte göra det då detta är en faktor som lätt kan 

åtgärdas.
72

 Vidare fortsätter hon att skriva att det oftast sker snabba byten mellan 

ämnen och teman och att många elever inte hinner komma in i arbetet förrän 

skolböckerna skall läggas ihop.
73

  Lärare bör vara flexibla och låta eleverna avsluta 

det som påbörjats. De skall ge eleverna tid till reflektion.
74

 

 

Andra exempel på hur man kan förebygga stress i skolan år genom att skolan skapar 

en god planering gällande prov och läxförhör, det skall finnas en regel angående hur 

många prov en elev får ha per vecka. Eleverna skall även få tillgång till obligatorisk 

kurs i studieteknik. Genom att finna den studieteknik som passar just den enskilda 

eleven skapas en balans och eleven utsätts för mindre stress. Undersökningarna 

föreslår även att eleverna skall få färre läxor och att allt skolarbete skall utföras under 

skoltid.
75
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2.4 Depression, dess orsaker och konsekvenser. 

Depression som är en form av psykisk ohälsa bland ungdomar har enligt statens 

folkhälsoinstitut ökat, samtidigt som användningen av antidepressiva läkemedel 

”sexfaldigats under två decennier”.
76

 

Levander, Adler, Gefvert och Tuninger beskriver depression som: 
 

Den inre upplevelsekvalitet som åtföljer lågt stämningsläge och nedsatt 

aktivitetsnivå. Depression uppfattas för det mesta som en negativ, obehaglig 

känsla, men den kan, om den inte är djup, ha ett visst skimmer av mild och 

klarsynt sorgsenhet: ”to be blue”, där man kan överse med orättvisor och se sin 

egen och världens futtighet i evighetens perspektiv.
77

 

 

Wasserman skriver att depression är en ”psykiatrisk sjukdom och måste identifieras 

och behandlas på samma sätt som andra sjukdomar”
78

 

Bo Martin skriver om depression: 
 

...som den svåraste tillstånd som man kan plågas av. Allt känns svart och 

hopplöst och den sjuke uppfattar sig själv som en dålig människa, ja så dålig att 

han gjort sig förtjänt av att dö. Aggressiviteten riktas mot patienten själv och 

kan leda till självdestruktion, dvs att man skadar sig själv. Man inte bara 

förstorar alla sina egna fel orimligt utan anser sig också ha begått allsköns 

ondskefulla handlingar. Depressionen kan i vissa fall leda till självmord.
79

 

 

Wasserman skriver att depression är en reaktion på de kriser som individerna 

genomgår i olika övergångsperioder i livet eller som en reaktion på svåra 

livssituationer. Hon menar att dessa depressioner varken behöver behandlas 

psykologiskt eller genom medicin. Endast de fall då individen inte kan ta sig ur en 

depression behöver man professionell hjälp.
80

 

 

Gillberg och Hellgren anser att förekomsten av depression ökar under puberteten. 

Mellan 3-5 procent av ungdomarna kommer någon gång under tonåren drabbas av en 

depression. Det är vanligare att flickor drabbas mer än pojkar.
81

 Det är även svårare 

att uppmärksamma flickors depression, då flickor oftast är tystlåtna och drar sig 

undan. Man märker det oftare på pojkarna då de ofta döljer depression genom 

”bråkiga beteenden”. Genom en finsk undersökning kom man fram till att man 

förbisåg nästan 50 procent av alla barndepressioner.
82

  

 

Gillberg och Hellgren skriver att orsakerna till ungdomars depression oftast beror på 

”långvariga eller psykosociala påfrestningar i miljön”.
83

 De vanligaste orsakerna till 

depression kommer från familjen. Mobbning verkar också vara en orsak som leder 

                                                 
76

 http://www.fhi.se/templates/page_6522.aspx 25/12-08  kl: 13:49 
77

 Levander, Adler, Gefvert &Tuninger 2006, 16, 79. 
78

 Wasserman 2003, 11. 
79

 Martin 1982, 391. 
80

 Wasserman 2003, 20. 
81

 Gillberg & Hellberg 2000, 143. 
82

 Wasserman 2003, 72. 
83

 Gillberg 2000 sid 143 



15 

 

till depression. Att vissa ungdomar lider av olika sorts dolda handikapp som 

exempelvis ADHD kan också leda till att dessa ungdomar utvecklar depression.  

 

I boken Praktisk Medicin skriver läkarna att akut och kronisk stress är psykosociala 

orsaker som leder till depression. De exempel som de anger då är separationer, 

mobbning och sömnsvårigheter.  Att barn/ungdomar har självmordstankar kan vara 

tecken på depression.
84

 Wasserman skriver följande om ungdomars orsaker till 

depression: 

 
Depression har nästan aldrig en enda orsak. Om någon av föräldrarna är eller har 

varit deprimerad ökar risken fyrfaldigt för att barnet också skall utveckla en 

depression. Om båda föräldrarna har en depression ökar risken tiofaldigt. 

Förutom det biologiska arvet dvs en biologisk betingad sårbarhet i det centrala 

arvsystemet som kan yttra sig i depression eller ångest, spelar även det 

psykologiska och sociala arvet en stor roll.  Moderns eller faderns depression 

upplevs inte bara som en kronisk stressfaktor av barnet utan dessutom som ett 

slags levnadsmodell på hur man skall reagera på livets påfrestningar
85
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2.5 Styrdokument 

För att ge läsaren en inblick och förståelse för de styrdokument som utgör ramarna 

för skolan skall nu i detta kapitel göras en genomgång av tidigare läroplaner för att se 

om synsättet på psykisk ohälsa bland elever tidigare har uppmärksammats i 

styrdokumenten. 

 

Den metod som används för att få svar på fråga 2
86

 är uteslutande litteraturstudie. För 

att svara på frågan har vi uteslutande vänt oss till Lpo94 och nuvarande skollag. För 

att ge undersökningen perspektiv har även tidigare läroplaner
87

 undersökts. Men 

undantag för Lpo94 har dessa dokument enskilda kapitel som avhandlar elevers 

hälsa, trots det har vi tagit del av hela dokumenten. Orsaken till detta förfaringssätt är 

att få en komplett bild av hela dokumentet och om möjligt utläsa vilken ställning 

elever hälsa intar i dessa dokument. 

 

Att man dessutom minimerar risken att missa något som rör elevers hälsa om man 

läser hela dokumentet är också en orsak. Några medvetna avgränsningar har gjorts i 

valet av litteratur för att besvara fråga 2. En sådan avgränsning är att vi inte 

undersöker läroplaner som är äldre än Lgr62. Denna avgränsning beror på att det var 

först 1962 som den nuvarande grundskolan infördes. Att studera folkskolans 

läroplaner är inte relevant för vår undersökning. Ytterligare en avgränsning har vi 

valt att göra av möjlig litteratur att studera, nämligen de nuvarande kursplanerna. 

Orsaken till denna avgränsning är att vi har valt dokument som påverkar hela skolans 

verksamhet inte bara enskilda ämnen som kursplaner gör. Den enda lag som används 

för att svara på fråga 2 är skollagen. Det finns flera andra lagar som även de angår 

skolan. Dock finns det ingen som gör det i samma utsträckning som skollagen. Därav 

har vi gjort bedömningen att det inte är relevant att undersöka någon mer lagtext än 

skollagen. 

 

2.5.1 Lgr 62 och 69 
Lgr 62 är den första läroplanen för den svenska grundskolan. I läroplanen från 1962 

behandlas elevers hälsa i ett eget kapitel.
88

 Utöver detta kapitel om elevhälsa 

återfinns yttranden som rör elevhälsan även i andra delar av läroplanen.
89

 

I Lgr 62 är det tydligt vem det är som är ansvarig för eleverna: ”Även under barnets 

år i skolan har hemmet det primära och huvudsakliga ansvaret för dess fostran och 

vård.”
90

 Att skolan dock inte saknar ett ansvar framgår av följande citat. Det framgår 

också vilka som bär huvudansvaret inom skolan för elevers omvårdnad. 
 

En god omvårdnad om eleverna utgör underlaget för all skolans verksamhet. 

Varje elev skall kunna känna sig tillhöra skolan gemenskap, kunna påräkna dess 

stöd och vara föremål för dess omvårdnad. Skolans elevvårdande uppgifter är 

många och de kan fullgöras endast genom samverkan mellan alla dem, som har 

                                                 
86
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90

 Lgr 62 sid 13 



17 

 

erfarenhet av och ansvar för eleverna. Ett huvudansvar måste dock vila på 

klassföreståndare och rektor.
91

 

 

Betydelsen av att eleverna skall känna gemenskap och trivsel i skolan är något som 

återkommer flera gånger i Lgr 62.
92

 Om en elev inte trivs i skolan eller inte lyckas är 

andan i Lgr 62 att eleven skall hjälpas för att kunna passa in i skolan. Att det är 

eleven som skall anpassas till skolan framgår av följande citat:  

 
Varje enskild lärare bör känna till barns normala utvecklingsgång och de 

vanligaste grundorsakerna till felaktigt beteende, så att han kan bidra till att 

hindra och häva förekommande anpassningssvårigheter och skapa psykologiskt 

riktiga förutsättningar för verksamheten inom skolans väggar.
93

 

 

Den metod som Lgr 62 framhåller som den främsta att använda sig av för att främja 

elevers hälsa och trivsel i skolan är dialog. Dialogen skall ske inom skolan, mellan 

lärare och familj och mellan lärare elev.
94

 Att dialog betonas som den främsta metod 

för en god elevvård bygger på att skolans elevvård skall jobba förebyggande.
95

 Lgr 

62 ger direktiv till läraren vad skolan skall göra om elever stöter på problem i skolan 

i form av hälsokaraktär. Dessa direktiv består oftast bara av ett eller två steg. Först 

dialog med inblandade parter, om inte detta hjälper ta kontakt med expertis inom 

eller utanför skolan.
96

 Skolan har alltså ett tydligt begränsat ansvar för elevernas 

hälsa i Lgr 62. 

  

Den art av hälsoproblem som framförallt diskuteras i Lgr 62 är fysisk ohälsa.
97

 När 

barn är i skolan skall de inte riskera att skadas fysiskt. Den psykiska ohälsa som 

belyses i Lgr 62 är sådan som härstammar från det faktum att eleverna inte trivs i 

skolan eller att de inte hänger med i undervisningen. De orsaker som främst lyfts 

fram som förklaring till att elever inte hänger med i undervisningen anses vara 

elevens mognad eller intelligens.
98

 Lgr 62 anser att de orsaker som ligger bakom att 

elever inte trivs i skolan framförallt ligger i elevens egen inställning och syn på 

skolan.
99

 

 

1969 kom en ny läroplan för grundskolan. Denna skiljer sig väldigt lite jämfört med 

föregångaren Lgr 62.
100

 Den del av Lgr 69 som avhandlar skolans skyldigheter på 

områden som har med elevens hälsa att göra har inte ändrats överhuvudtaget. 

Följaktligen så är det elevhälsovården från Lgr 62 som är den rådande fram till Lgr 

80. 
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2.5.2 Lgr 80 
Huvudansvaret för eleven vilar på hemmet, dock betonar Lgr 80 i större utsträckning 

än sina föregångare Lgr 62 och 69 betydelsen av att skolan kompletterar och stödjer 

hemmen i vården och uppfostran av eleverna.
101

  

 

I Lgr 80 är det skolan som skall anpassas efter eleven: ”Barn är olika när de kommer 

till skolan. Skolan bör heller inte sträva efter att göra dem lika.”
102

 Skolan ”måste 

därför utforma sitt innehåll, sitt arbetsätt och sin organisation så att den smidigt kan 

anpassa sig till olika elevers individualitet”.
103

 Lgr 80 påpekar dock att skolan måste 

vara vaksam på att anpassningen till individen i nuet inte leder till att elevens behov 

på sikt åsidosätts.
104

 

 

I Lgr 80 finns inget avsnitt eller kapitel som behandlar elevers hälsa specifikt . Det 

finns avsnitt som avhandlar elever med särskilda behov. De elever som här åsyftas är 

elever som av olika orsaker har svårt att tillgodoräkna sig den ordinarie 

undervisningen, inte elever med psykiska problem.  

För att eleven skall nå de mål som är uppsatta för skolan menar Lgr 80 att det är 

viktigt att skolan känner till elevens hela situation, ett konkret exempel som ges är att 

skolan skall vara orienterad i elevens hemmiljö.
105

 Vad skolan bör/ska göra om det 

visar sig att en elev lider av psykisk ohälsa är inget som kommenteras i Lgr 80. 

Överhuvudtaget behandlas inte fenomenet med elever som inte mår bra.  

                                                 
101

 Lgr 80, 17, 24. 
102

 Ibid. 13. 
103

 Ibid. 52. 
104

 Ibid. 
105

 Ibid. 24-25. 



19 

 

 

2.6 Lpo94 

I Lpo94 framgår skolan som en samarbetspart till elevens vårdnadshavare. De 

områden som skolan skall samarbete med vårdnadshavarna på rör elevens fostran, 

utveckling elevens trivsel och elevens kunskapsutveckling i skolan. 

Vårdnadshavarna skall, i samma utsträckning som skolan skall hjälpa till med 

fostran, hjälpa till att utveckla skolans verksamhet.
106

 Ansvarsfördelningen mellan 

skolan och vårdnadshavare är inte helt solklar då Lpo 94 inte drar några knivskarpa 

linjer var skolans ansvar tar slut och vårdnadshavarnas ansvar tar vid.  

 

Att verksamheten i skolan skall anpassas efter eleven framgår tydligt i Lpo 94: 

”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov”
107

 

Ytterligare ett exempel på att det är eleverna som skall forma skolan och inte tvärt 

om rör hur skolans resurser skall fördelas. Dessa skall inte fördelas lika. Istället skall 

de fördelas efter elevernas behov. 

 

I de delar av Lpo 94 som berör elevernas välbefinnande i skolan är det vissa ord som 

återkommer. Två sådana ord är trygghet och respekt.  
 

Eleven skall i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan skall 

sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och 

lust att lära.
108

 

 

Skolan skall förutom ovanstående också präglas av omtanke och generositet 

gentemot individen.
109

 Hur skolan skall nå dessa mål preciseras inte, det är alltså upp 

till varje skola hur man väljer att nå målen.  

 

Lpo 94 skriver att ingen typ av diskriminering skall förekomma i skolan. All typ av 

diskriminering skall motarbetas.
110

 Lpo94 anger på ett konkret sätt hur skolan skall 

jobba för att motverka diskriminering i skolan. Ett stort ansvar läggs på läraren, 

denne skall: ”uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga 

åtgärder för att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling,”
111

 

Detta konkreta sätt att redogöra för vilket sätt skolor skall arbeta mot diskriminering 

är unik i Lpo94.
112

 

 

Elevernas hälsa och förmåga att hantera livet behandlas också i Lpo94. De kunskaper 

som lärs ut inom skolans ämnen skall syfta till att eleven får kunskaper som skall 

hjälpa eleven i livet.
113

 Kapitlet ”Skolans uppdrag” avslutas med att frågor som rör 

                                                 
106

 Lpo94, 5, 9-10. 
107

 Ibid. 4. 
108

 Ibid. 7. 
109

 Ibid. 5. 
110

 Ibid. 3. 
111

 Ibid. 9. 
112

 Lpo 94 är en läroplan som är skriven utifrån mål och strävansmål till skillnad från sina föregångare 

Lgr 62, Lgr 69 och Lgr 80 Hur skolorna arbetar för att uppfylla dessa mål är något som sällan 

kommenteras i Lpo 94. Skolans arbete mot mobbning är dock ett undantag.  
113

 Lpo94, 9. 
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hälsa och livsstil skall uppmärksammas i skolan.
114

 Att det finns elever som lider av 

psykisk ohälsa är inget som diskuteras i Lpo 94.  

                                                 
114

 Ibid. 6. 



21 

 

 

2.7 Skollagen 

 

Skollagen anger redan i första kapitlet 2 § att utbildningen i skolan skall leda till att 

eleven utvecklas harmoniskt till ansvarstagande människor och samhällsmedlemmar, 

detta skall göras i samarbete med hemmen.
115

 I samma paragraf är följande citat 

hämtat från: ”Särskilt skall den som verkar inom skolan aktivt motverka alla former 

av kränkande behandlig såsom mobbning och rasistiska beteenden.”
116

 

 

I första kapitlet anger också skollagen vad skolan skall göra i frågor som rör barn 

som far illa eller riskerar att fara illa. Skollagen hänvisar vidare till socialtjänstlagen 

när det kommer till skolans skyldighet att anmäla missförhållanden för barn. Skolan 

skall också samarbeta med samhällsorgan, organisationer och andra som påverkas 

om ett barn far illa.
117

 

 

I det fjärde kapitlet anges ett undantag mot lagen att vårdnadshavare får välja skola åt 

sina barn. Kommunen har nämligen rätt att säga nej till en elev om denne elev 

bedöms hota andra elevers trygghet och studiero.
118

 

 

Det kapitel i skollagen som berör skolhälsovården är det 14 kapitlet. I den 2 § anges 

vilket syfte skolhälsovården har. Syftet är: ”att följa elevernas utveckling, bevara och 

förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor hos 

dem.”
119

 Detta är den enda gången skollagen anger skolans skyldigheter vad det 

gäller elevers själsliga hälsa. Vidare anges att skolhälsovården framförallt skall 

arbeta förebyggande och de insatser som görs skall framförallt vara av enklare art.
120

  

 

Nästan uteslutande riktas uppmärksamheten på elevens fysiska hälsa. Bland annat 

anges hur många hälsokontroller varje elev är berättigad till i skolan, när eleven skall 

ha dessa och vad som skall göras vid varje besök.
121

 

 

I skollagen finns en ny lag som träder i kraft den 2009-01-01. Syftet med denna lag 

är att huvudmannen
122

 på skolan skall arbeta målriktat för att motverka kränkande 

behandling av elever.
123

 Lagen definierar tydligt hur skolorna skall jobba för att 

undvika att kränkningar av elever uppstår, samt vad som skall göras om så sker.
124
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 Skollagen 2008, 1 kapitlet 2 §. 
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 Ibid. 1 kapitlet 2 a §. 
118
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119

 Ibid. 14 kapitlet 2 § 
120
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 Skollagen 2008, 14 kapitel 3 §. 
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 Ibid. 14 a kapitel 7-15 §. 
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2.8 Sammanfattning Lpo94 och skollagen 

Här nedan kommer granskningen av Lpo94 och skollagen sammanfattas för att ge ett 

tydligt svar på uppsatsens andra frågeställning
125

.  

 

Skolan har ett ansvar att samarbeta med elevernas vårdnadshavare på följande 

områden: fostran, elevens kunskapsutveckling och trivsel. Lpo94 är en målinriktad 

läroplan. Detta innebär att mål för skolans verksamhet är tydligt uppsatta. Hur man 

skall nå dessa mål anges dock väldigt sällan. Detta märks bland annat i ansvarsfrågan 

mellan hemmet och skolan där detta inte preciseras hur man skall nå detta mål.
126

 

Skolan har ett tydligt ansvar att se till så att undervisningen anpassas till varje elevs 

förutsättning och behov. Skolan skall alltså anpassas efter elevernas behov.
127

 Två 

nyckelord i bemötandet av eleverna som återkommer i Lpo94 är respekt och 

trygghet. Ett undantag från principen om en målinriktad läroplan görs i Lpo94. Detta 

undantag anger att lärare har ett ansvar att: ”uppmärksamma och i samråd med övrig 

skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och motverka alla former 

av kränkande behandling,”
128

 Fenomenet psykisk ohälsa bland elever är inget som 

diskuteras i Lpo94. 

 

I det kapitel i skollagen som berör skolhälsovården ligger fokus på elevens fysiska 

hälsa. Det enda undantaget är när skolhälsovårdens syfte presenteras: ”att följa 

elevernas utveckling, bevara och förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa och 

verka för sunda levnadsvanor hos dem.”
129

 I likhet med Lpo94 belyser skollagen att 

skolan skall ”aktivt motverka alla former av kränkande behandlig såsom mobbning 

och rasistiska beteenden.”
130

 Att mobbning och rasistiska beteenden anges som 

exempel på kränkande behandling är värt att poängtera. Den 1 januari 2009 

tillkommer ett tillägg angående kränkande behandling. Här anges att skolan skall 

jobba målinriktat för att förhindra kränkande behandling samt att rektor på varje 

skola har ansvar för att detta sker.
 131

  

 

 

                                                 
125

 Vilket ansvar lägger styrdokumenten och skollagen på skolan för att motarbeta psykisk ohälsa hos 

elever?  
126

 Lpo94, 5, 9-10. 
127

 Detta kan jämföras med Lgr62 och Lgr69 där eleven skall anpassas till skolan. 
128

 Ibid. 9 
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

Denna uppsats fokuserar på elevers psykiska ohälsa i åren 7-9 i grundskolan. 

Huvudfrågan i undersökningen är: 

 

 Vad gör enskilda skolor för att stoppa/undvika psykisk ohälsa bland sina 

elever? 

 

För att kunna sätta in svaret på ovanstående fråga i ett större sammanhang krävs en 

kartläggning av de styrdokument och lagar som styr skolans verksamhet. Denna 

kartläggning kommer att utgå från följande fråga: 

 

 Vilket ansvar lägger styrdokumenten och skollagen på skolan för att 

motarbeta psykisk ohälsa hos elever? 

 

Avsikten med det här arbetet är inte att döma enskilda skolor i varken positiv eller 

negativ mening.
132

 Syftet med denna uppsats är istället att undersöka vad skolor gör 

för att få elever som mår psykiskt dåligt att må bättre. Undersökningen syftar också 

till att se hur skolors arbete på det psykiska hälsoområdet påverkas av lagar och 

styrdokument som hör skolan till. Därför har vi följande frågeställningar: 

 

1. Vad gör enskilda skolor för att främja psykisk hälsa bland sina elever? 

 

2. Vilket ansvar lägger styrdokumenten och skollagen på skolan för att 

motarbeta psykisk ohälsa hos elever? 

 

                                                 
132

 Skolorna som deltar i undersökningen gör det på frivillig basis, samtidigs som de är anonyma. 
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4 METOD 

För att svara på frågan ”Vad gör enskilda skolor för att stoppa/undvika psykisk 

ohälsa bland sina elever?” väljer vi att titta på skolors kris- och handlingsplaner. 

Detta kompletteras med en intervju av en lärare från varje skola.  

 

Undersökningen omfattar tre skolor. Urvalet av dessa skolor sker under följande 

premisser. Skolan skall ha verksamhet för åren 7-9. En viss geografisk spridning 

anses önskvärt för att minimera eventuella risker med att skolorna ligger geografiskt 

nära varandra. Intervju personen har inte vi valt. Vi kontaktar skolans ledning för att 

få klartecken att ha med skolan i undersökningen. Vid detta tillfälle ber vi skolans 

ledning ordna en lärare som vi kan intervjua. De krav vi har på den intervjuade är att 

denna är behörig, är mentor för en klass och har en heltidstjänst.  

 

Vi förbereder oss inför intervjuerna genom att ta del av respektive skolas kris- och 

handlingsplaner. Intervjun äger rum på respektive skola och spelas in med hjälp av 

en digitalbandspelare. Efter genomförandet av intervjun transkriberas den och 

skickas till läraren som har blivit intervjuad för ett godkännande av innehållet. Denna 

uppsats har två författare men det var bara en av oss som intervjuade vid varje 

tillfälle. Det är inte samma författare som har genomfört alla intervjuer, detta kan ha 

varit önskvärt men geografiska och ekonomiska faktorer satte stopp för detta. Vi har 

använt oss av en kvalitativ intervjumetod. De frågor vi har är utformade så att svaren 

kommer att variera mellan deltagarna i undersökningen.
133

 Orsaken till detta är att 

frågorna har en låg grad av standardisering då varje enskild intervju utgick från de 

enskilda skolornas kris- och handlingsplaner.
134

 Till viss del har också 

intervjufrågorna anpassats efter de kris- och handlingsplaner som respektive skola 

har, men utgångspunkten inför varje intervju har varit bilaga 1. Frågorna har också 

anpassats efter vilka svar som givits, alltså olika typer av uppföljningsfrågor.
135

 

Följaktligen användes en kvalitativ ostrukturerad intervjumetod i denna uppsats
136

  

 

De frågor vi ställer är indelade i två delar.
137

 Intervjun börjar med den del som rör de 

kris- och handlingsplaner som finns på den skola som den intervjuade läraren jobbar 

på. Efter detta följer den del som rör elevers psykiska hälsa. Syftet med intervjun är 

att få svar på de frågor vi ställer. Utöver detta vill vi få reda på hur förankrade kris- 

och handlingsplanerna är hos den intervjuade läraren. Kris- och handlingsplanerna är 

ett av skolans viktigaste verktyg för att hjälpa elever som mår dåligt. Då är det 

betydelsefullt att ta reda på hur de används, hur de fungerar och vad läraren tycker 

om dem. Att ställa frågan: ”vad tycker du om din skolas kris- och handlingsplaner?” 

kan leda till att den intervjuade svarar inställsamt gentemot den som intervjuar. Det 

är bättre att låta den intervjuade själv redogöra för vilka kris- och handlingsplaner 

skolan har, samt ge något exempel på hur de har fungerat när de har används. Med 

hjälp av sådan intervjumetod är det lättare att få fram vad den intervjuade verkligen 

anser om skolans kris- och handlingsplaner.
138
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134
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135
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137
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5 RESULTAT 

5.1 Tre skolors kris- och handlingsplaner 

Här följer en genomgång av de kris- och handlingsplaner som de tre skolorna i vår 

undersökning har. Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 

 

5.1.1 Skola1 
Skolan har fem handlingsplaner. Dessa handlingsplaner är följande: Handlingsplan 

mot mobbning, handlingsplan mot våld och hot om våld, handlingsplan mot sexuella 

trakasserier, handlingsplan mot främlingsfientlighet och rasism och handlingsplan 

för elevinflytande. Alla dessa handlingsplaner finner man i ett och samma 

dokument.
139

 

 

Handlingsplan mot mobbning 

Skolans mål är att förebygga all mobbning inom skolans område. De anser att målet 

är uppnått bara när mobbningen elever emellan, lärare emellan samt lärare och elever 

utrotats helt. Handlingsplanen innehåller även definition på mobbning. Skolan 

arbetar mot mobbning genom att informera eleverna om de handlingsplaner som 

skolan har, detta är något som klassföreståndaren ansvarar för. Kuratorn, 

kamratstödjare samt elevvårdande personal skall vara synliga på skolan. Skolan har 

även rastvakter och en antimobbningsgrupp. Samarbetet mellan skolan och hemmet 

är en viktig del i arbetet mot mobbning. Hur man arbetar vid misstanke om 

mobbning finns också med. Samtal med eleven och föräldrarna bör ske under samma 

dag. Skolan har även en trygghetsgrupp som träffas varannan vecka. 

 

Handlingsplan mot våld och hot om våld 

Målet med denna handlingsplan är att utrota all våld och hot om våld som på skolan 

finns. Målet anses vara uppnått då våld och hot om våld inte längre existerar på 

skolan. Genom enkätundersökningar får skolan reda på hur deras arbete fortskrider. 

Skolan ger även en definition på våld eller hot om våld. Förbyggande arbete finns 

även med. Ett exempel på detta är att ge nya vikarier all information om våld och hot 

om våld som finns. Man informerar även om de krisgrupplistor som finns vid 

skolexpeditionen. Handlingsplanen beskriver även hur man skall gå till väga då 

skolpersonalen uppmärksammat att våld eller hot om våld existerar på skolan. Om 

nödvändigt kontaktas polisen i skolans utredning. Handlingsplanen tar även upp våld 

eller hot om våld mellan lärare och elever och hur man då skall gå till väga med 

utredningen. 

 

Handlingsplan mot sexuella trakasserier 

Handlingsplanens mål är att motverka alla sexuella trakasserier som finns på skolan. 

Detta är uppnått då sexuella trakasserier mellan elever och vuxna inte längre 

existerar. En definition om skolans syn på sexuella trakasserier finns. Att förebygga 

sexuella trakasserier är all skolpersonals angelägenhet. Åtgärdsprogram finns inte 

med i handlingsplanen. 

 

  

                                                 
139

 Skola1 2008/09,  Likabehandlingsplan. 
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Handlingsplan mot främlingsfientlighet och rasism 

Skolans mål är att förebygga all främlingsfientlighet och rasism och målet är uppnått 

då främlingsfientlighet och rasism inte längre existerar. I handlingsplanen finns även 

en definition. Ett exempel på definitionen är då man använder sig av olika symboler 

för att visa sin åsikt. Skolan hänvisar till lagen om ”hets mot folkgrupp, etnisk och 

religiös diskriminerig, samt diskriminering mot t.ex. homosexuella”. Förebyggande 

arbetet går ut på att genomföra temadagar, aktiviteter där målet är att diskutera alla 

människors lika värde. Skolan har nära samarbete med polisen, sociala myndigheter 

samt andra organisationer som kan hjälpa skolan att nå framgång. Handlingsplanen 

betonar att brott mot denna lag kommer att anmälas. 

 

Handlingsplan för elevinflytande 

Skolans mål är att eleverna successivt ges större möjligheter att ta ansvar och ha 

elevinflytande kring arbetet och miljön i skolan. Målet uppnås genom att  
 

”varje klass/undervisningsgrupp får vara med och diskutera innehåll, 

arbetsformer och utvärdering kring olika arbetsområden. I respektive 

ämneskonferens och på arbetslagsmöten sker erfarenhetsutbyte gällande 

elevmedverkan i planering och utvärdering.” 
140

 

 

Andra aktiviteter för att nå upp till skolans mål är att låta eleverna ansvara för 

skolans fysiska miljö, lärarna på skolan skall ha ett fungerande elevvård. I 

handlingsplanen beskrivs även var elevråden är presenterade i. Att skolan utser två 

elevskyddsombud i varje klass är också ett sätt för skolan att ge eleverna mer 

inflytande.  

 

5.1.2 Skola2 
Skolan har fem handlingsplaner. Dessa handlingsplaner är följande: elevhälsorutin, 

dvs. handlingsplan för arbete med barn och elever i behov av särskilt stöd, PUFF-

plan som står för personlig utveckling för framtiden, likabehandlingsplan, 

handlingsplan vid kris situationer och plan för skola-arbetslivskontakter. 

 

Elevhälsorutin 

Skolan skall i samarbete med hemmet hjälpa den elev som anses vara i behov av 

särskilt stöd. Vilka åtgärder som skall vidtas beror på om elevvårdsärendet är helt 

studiemässigt eller om den är av social karaktär eller som skolan skriver 

”dubbelkaraktär”.
141

 Skolans mål är att åtgärdsprogrammet skall påbörjas inom tre 

månader från det problemet uppmärksammats. Om åtgärdsprogrammet inte fungerar 

skall elevens mentor samtala med arbetslagsledare, rektor där rektorn i sin tur skall 

kalla till EVK.
142

 Man skall även ta kontakt med socialförvaltningen och nya 

åtgärder skall tas fram.
143

 

 

PUFF-plan 

Detta är det förebyggande arbetet som skolan bedriver för att motverka den ogiltiga 

frånvaron. Denna PUFF-plan är individanpassat och går ut på att skapa en positiv 

                                                 
140

 Skola1 2008/09, Likabehandlingsplan. 
141

 Skola2 2006 Elevhälsorutiner- rektorsområde 1. 
142

 Detta tar man till om elevvårdsärendet är av studiemässig art. 
143

 Detta tar man till om elevvårdsärendet är av social karaktär eller dubbelkaraktär. 
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utveckling. Deras mål är att skapa en mer gynnsam skolgång. Denna handlingsplan 

ska skolan ta till om eleven skolkat en gång och kommit för sent fyra gånger. En 

ansvarig skall sen se till att det förebyggande arbetet följs upp. Detta skall ske i 

samarbete med hemmet.
144

 

 

Likabehandlingsplan 

Skolans mål är att” skapa förutsättningar för att förebygga risken för, upptäcka samt 

stoppa mobbning.” Målet är att skapa ömsesidig respekt elever emellan och mellan 

lärare och elever. Eleverna skall veta att de duger och att de betyder något. 

Likabehandlingsplanen innehåller även definitioner på vad mobbning är, lagen om 

förbud av kränkande behandling, hur man går till väga då skolpersonalen får reda på 

att det förekommer mobbning och annan kränkande behandling, samt hur skolan 

förebygger dessa situationer.
145

 

 

Handlingsplan för krissituationer 

Denna handlingsplan tar skolan till då en olycka, dödsfall eller någon annan 

dramatisk händelse inträffar. Handlingsplanen beskriver hur skolan skall gå till väga 

då något oväntat sker. Bland annat skall den förste anställde på skolan direkt ta 

kontakt med krisgruppen och polisen för att ”kontrollera sanningshalten i 

informationen”. Skolan har även en checklista som till exempel att hemmet 

kontaktas, att vaktmästaren hissar flaggan osv. Skolan har samlat ihop alla de 

telefonnummer som de anser vara nödvändiga vid kris. Exempel på dessa är polis, 

socialförvaltningen, BUP osv. 

 

Plan för skola-arbetslivskontakter 

Denna handlingsplan beskriver hur skolan går till väga för att ge eleverna den 

yrkesvägledning som de behöver för sin fortsatta utbildning eller arbete. 

Tillsammans med föräldrarna informeras eleverna om de olika utbildningsvägar och 

vilken utbildning som krävs för ett visst yrke. Här beskrivs även skolans uppgifter 

som t.ex: ” Läraren skall bidra med underlag för elevernas val av fortsatt utbildning, 

samt medverka till att utveckla kontakter med bl a företag”
146

 

 

5.1.3 Skola3 
Skola3 har en likabehandlingsplan och en krisplan för allvarliga händelser som 

dödsfall. 

 

Likabehandlingsplanen inleds med en vision:  

 
På (skolans namn) ska inte förekomma någon mobbing, diskriminering eller 

kränkande behandling. Alla ska behandlas lika oavsett kön, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.
147

 

 

Efter denna vision anges konkreta exempel på handlingar som klassas som 

mobbning, diskriminering och kränkande behandling . På detta följer en redogörelse 

för hur ansvaret är fördelat för att nå likabehandlingsplanens vision. I stycket som 
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avhandlar ansvarsfördelningen på skolan finns alla med, rektor, vårdnadshavare, 

mentor, kurator, elev och antimobbningsteamet. På detta följer en lista på skolans 

förebyggande åtgärder för att nå nyss citerade vision. Två av dessa punkter är: ”hög 

vuxentäthet i korridorerna”
148

 och ”insatser från kamratstödjarna och elevrådet i form 

av uppmärksamhet i korridorer och förmedling till vuxna om någon elev blir illa 

behandlad, trygghetsundersökningar, vänskapsdag, mm”.
149

 

 

Krisplanen som skola3 har saknar samma logiska uppbyggnad som deras 

handlingsplan för likabehandling. Dokumentet är på sex sidor, av dessa sex ägnas 

fyra till skolans krisgrupp.
150

 På sida fem finns en checklista som anger vad som 

skall göra om en elev avlider. Av de åtta punkterna på listan är det sex som 

avhandlar vilka som skall kontaktas och i vilken ordning. De övriga punkterna anger 

när flaggan skall halas och planering av minnesstund. På den sista sidan i detta 

dokument finns en krisplan för om en vårdnadshavare skulle avlida. Denna plan är 

uppdelad i två delar. Den första delen avhandlar ”vanliga dödsfall”. Den andra delen 

berättar hur skolan skall agera utifall det rör sig om ett självmord. Samma fördelning 

gjordes inte i fallet om en elev skulle avlida.
151

 

 

5.1.4 Sammanfattning av kris- och handlingsplaner 
Det undantag i utbudet av kris- och handlingsplaner som är tydligast är att skola1 

inte har någon kris- och handlingsplan för dödsfall. Att skolan inte har några 

krisplaner utan bara handlingsplaner bör dock ses som ett sätt att skapa konsekventa 

och likformade planer.
152

 Handlingsplanen mot våld och hot om våld, är i mångt och 

mycket en handlingsplan som skall användas i en krissituation. Trots det heter den 

handlingsplan.  

 

Alla tre skolor hade en gemensam handlingsplan som går ut på att förebygga all 

kränkande behandling och främja psykisk hälsa. Skola3 hade minst handlingsplaner, 

dock bör innehållet studeras i deras likabehandlingsplan. Här framgår att man inte 

accepterar våld, mobbing och diskriminering. Alltså har skola3 tre handlingsplaner i 

en. Utformningen av kris- och handlingsplanerna skiljer mycket i vissa fall, till och 

med inom samma skola. Ett exempel på det är skola1 som har en mycket detaljerad 

plan för hur man skall behandla våld på skolan. Detta kan jämföras med 

handlingsplanen mot sexuella trakasserier som inte alls delger läsaren vad som skall 

göras ifall sexuella trakasserier upptäcks. 

 

En tydlig tendens är att de två skolor som har krisplan mot dödsfall väljer att 

fokusera på praktiska saker. Exempel på detta är i vilken ordning människor skall 

informeras om det inträffade och när en minnesstund skall planeras. I intervjun med 

representanten för skola1 kommer den intervjuade in på behovet av en handlingsplan 

för hur man skall hantera sorgearbetet som klassföreståndare. Detta är dock inget 

som diskuteras i de krisplaner som rör dödsfall. 
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Skola2 har en handlingsplan som var direkt inriktad mot hur skolan skulle gå till 

väga om skolpersonalen upptäckte att en elev inte mår bra. Denna handlingsplan 

behandlade stöd som antingen var skolrelaterad, socialrelaterad eller 

”dubbelrelaterad”. Genom hela handlingsplanen betonades vikten av samarbete med 

hemmet och även socialförvaltningen, ifall detta var nödvändigt. Skola2 har också en 

PUFF-plan som hjälper skolan uppmärksamma ifall en elev befinner sig i riskzonen. 

Någon sådan handlingsplan har varken skola1 eller skola3. 

 

Angående utbudet av kris- och handlingsplaner är det intressant att det finns en 

skillnad på vad vår översiktliga bakgrundsdel på området orsaker till psykisk ohälsa 

bland barn och ungdomar och vilka kris- och handlingsplaner dessa tre skolor har. 

Bland annat har ingen av ovanstående skolor någon handlingsplan som skall 

motverka stress hos eleverna. 

 

En handlingsplan som skola1 har kallas för ”handlingsplan för elevinflytande”. Den 

går ut på att främja elevernas hälsa genom att ge dem en chans att ta ansvar kring sin 

skolgång. I denna handlingsplan överlåter man åt eleverna ansvar kring skolans 

fysiska miljö. Men vad som egentligen menas med detta skrivs inte.  
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5.2 Intervju resultat 

 

För att kunna svara på frågeställningen, ”Vad gör enskilda skolor för att främja 

psykisk hälsa bland sina elever?” kommer vi i detta kapitel presentera resultatet av 

de genomförda intervjuerna. De är tre till antalet och har betecknats Per
153

, 

Rebecca
154

 och Ola
155

. Dessa intervjuer är transkriberade i sin helhet och återfinns i 

bilagorna. Intervjun med Per är bilaga 2. Bilaga 3 är Rebecca och intervjun med Ola 

är bilaga 4 

 

5.2.1 Skolans utbud av kris- och handlingsplaner 
På den öppna frågan där den intervjuade får berätta om de kris- och handlingsplaner 

som skolan arbetar efter svarade de intervjuade på olika sätt. Per
156

 svarade att skolan 

inte har några krisplaner utan istället har man handlingsplaner. Dessa är 

handlingsplaner mot mobbning, sexuella trakasserier, rasism och främlingsfientlighet 

och en handlingsplan mot våld och hot om våld. Dessutom är en ny handlingsplan 

under arbete som handlar om elevers inflytande på skolan.
157

 Ola
158

 anger att dennes 

skola har:  

 
kris och handlingsplaner som ger oss en vägledning ifall till exempel en elev 

eller en lärare skulle omkomma, ifall det skulle börja brinna på skolan eller för 

den delen om en annan händelse skulle inträffa, ja som hotar alla individers 

säkerhet...  hur man då går till väga med allt, var lärare och elever skall träffas 

ute på gården och så vidare. Vi har även en antimobbningsteam. Denna grupp 

träffas ganska ofta och diskuterar hur man bäst kan motverka mobbning och 

annan kränkande behandling på skolan. Vi har också en likabehandlingsplan 

här…
159

 

 

På samma fråga svarar Rebecca
160

 att skolan har en krispärm som Rebecca hänvisar 

till. Rebecca väljer att fokusera på krisplaner som talar om vad man skall göra i fall 

någon olycka sker. Exempelvis vad man skall göra om något händer när man är ute 

med elever, vad man skall göra om en elev försvinner och hur en eventuell 

minnesstund skall planeras. Samtidigt som Rebecca svarar på frågor visar den 

intervjuade som hastigast upp de papper som hänvisas till. Till skillnad från Per så 

väljer Rebecca att inte gå igenom alla skolans kris- och handlingsplaner. Utan 

fokuserar på de kris- och handlingsplaner som rör ytterst allvarliga händelser. Att 

skolan ens har andra planer nämns inte i samband med denna fråga.
161

 Skolan har 

dock följande handlingsplaner: likabehandlingsplan, handlingsplan mot mobbning 

och en plan som belyser vad man skall göra om en elev får sociala problem.
162
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5.2.2 Varför dessa kris- och handlingsplaner 
Varför skolan har just dessa kris- och handlingsplaner motiveras av Rebecca med att 

de situationer som dessa krisplaner behandlar är ovanliga sådana. Detta gör att 

personalen inte har erfarenheten hur man skall behandla vissa ärenden. Att då ha 

krisplaner som rör så ovanliga situationer ger en trygghet trots att det är en situation 

som aldrig kan bli rutin.
163

 Ola anser att de situationer som deras kris- och 

handlingsplaner är tänkta för är sådana händelser då man måste reagera snabbt, 

därför är det bra att veta vad man skall göra.
164

 Per säger att orsaken till att skolan 

har de handlingsplaner man har beror på att en tidigare rektor ansåg att det behövdes 

strukturerade och tydliga handlingsplaner. En annan orsak som Per anger är att de 

situationer det finns handlingsplaner för är sådana ärenden som kan bli ett 

polisärende. Per menar också att strukturen på handlingsplanerna skolan har i första 

hand är konkreta och tydliga, istället för målinriktade. Allt för att det skall bli en 

”äkta handlingsplan, där man vet att händer detta skall vi göra såhär.”
165

  

 

I skola1 poängterar Per att handlingsplanerna var ett ensamverk av en tidigare rektor. 

Dock revideras alla handlingsplaner varje år för att fortsätta vara aktuella.
166

 Även på 

skola2 revideras kris- och handlingsplanerna.
167

 Dock finner vi en tydlig skillnad i 

framtagandet av kris- och handlingsplanerna då dessa producerades av en man 

medan man i skola2 arbetar på ett helt annat sätt:  
 

Ja, dem här har arbetats fram ute på ställena kan man säga. Det har funnits en 

grupp från en början som suttit och skrivit man har utsett lämpliga personer, o 

sen när dem har gjort sitt så har dem varit ute på remiss på alla ställena på deras 

arbetsplats träffar, och då har man fått ... en gång som vi gör med nästan alla 

papper..vi delar ut dem o sen pratar vi om dem o sen på nästa möte så har dem 

fått lov att tänka till o sen så förändrar vi det som behöver förändras. Och sen tar 

rektorsgruppen tag i det och gör en sammanställning.
168

 

  

På frågan om intervju personen saknar någon kris- eller handlingsplan på skolan har 

Rebecca svårt att komma på något svar. Till slut säger personen: ”det finns ju så 

mycket som sker, jag menar, skulle det finnas en terrorist på skolan... det har vi ju 

ingen plan för”
169

 Ola är inne på samma linje Rebecca, nämligen att man inte har 

några kris- och handlingsplaner mot globala kriser som Tjernobyl eller 

naturkatastrofer, detta motiveras med: ”Detta är inte något som hör skolan till men 

ändå...”
170

 Per anser att en handlingsplan för sorgearbetet efter att en elev avlidit 

skulle kunna vara en bra handlingsplan att ha vid behov.
171
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5.2.3 Lärarnas inställning till kris- och handlingsplaner 
Rebecca är positiv till kris- och handlingsplaner med utgångspunkt från det svar som 

precis avhandlats här ovan. Nämligen att kris- och handlingsplaner ger en trygghet i 

ovana situationer. Med utgångspunkt från de svar som givits av Rebecca bör det 

noteras av personen i fråga, just vid intervju tillfället, bör ha haft en relativt snäv bild 

av kris- och handlingsplaner. Rebecca fokuserar framförallt på katastrofhändelser, 

som dödsfall, barn som försvinner och terrorister. Att Rebecca i fråga inte 

kommenterar skolans övriga kris- och handlingsplaner tyder på detta. Per har en mer 

komplex syn på handlingsplaner. Handlingsplanerna visar tydligt vilket 

minimumkrav läraren skall nå upp till, vilket är skönt att ha klart för sig. Att veta hur 

man skall handla i ett ärende lyfts också upp som positivt av Per. Han menar dock att 

handlingsplaner inte är perfekta. Dels krävs det att handlingsplanerna följs 

konsekvent. Per lyfter upp ett fall då skolans ledning har frångått handlingsplanerna 

”på felaktiga grunder”.
172

 Detta för med sig följande enligt Per: ” där tappas mycket 

tilltro till handlingsplanerna, det räcker att det händer en gång…”
173

 Per belyser 

också andra sidan på samma mynt, alltså fördelen med att frångå handlingsplanerna:   

 
… jag och min klassföreståndar kollega faktiskt upptäckt dolda mobbningsfall av 

grov art, som vi inte upptäckt om vi följt den gängse normen. Men genom att 

helt enkelt vara barska i tonen och sätta åt så att säga ge sken av att känna till 

mer än man gör egentligen. På så sätt kan det komma fram väldigt mycket. 

Vad är den gängse normen i det fallet? 

I det fallet är det att lämna över till kurator, fast i det fallet viste vi att offret inte 

skulle berätta för kurator. Så vi klämde till de skyldiga direkt, hårt. Till en början 

möttes vi med tystnad. Fast några timmar senare kom dom och erkände långt 

mycket mer än vad vi hade räknat med. Och dom trodde att vi kände till allt från 

början, i själva verket kände vi bara till en liten del. Så det är inte alltid 

handlingsplanerna är optimala. Hade vi låtit bet bero och ”bara” lämna över till 

kurator så är det ett antal mycket allvarliga händelser som aldrig hade uppdagats 

av oss i personalen.
174

 

 

Som sagt är intervjupersonens syn på handlingsplaner komplex, dock finns det en 

positiv inställning till just handlingsplaner. Detta framgår av intervjun i sin helhet.
175

 

Ola säger inte rakt ut vad han tycker om kris- och handlingsplaner som hjälpmedel 

varken positivt eller negativt. Ola nämner dock att kris- och handlingsplaner är bra 

för att skolan skall kunna ”reagera på bästa möjliga sätt”
176

 Förutom detta ger Ola ett 

exempel på hur en av skolans krisplaner användes när en elev på skolan dog: 

 

Ganska nyligen har vi på skolan haft ett fall då en elev dog... paus... krisgruppen 

som vi har på vår skola utförde sin del av jobbet ... om man nu kan säga så ...  de 

följde alla rutiner... ja som skolan bör göra då något  tragiskt ... som detta då , 

inträffar på skolan.
177
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Ola ger intryck av att med hjälp av de rutiner som tidigare var fastslagna hanterade 

skolan denna situation på ett värdigt sätt: 
 

Självklart. Först och främst informerade man den avlidnes klasskamrater. 

Därefter kontaktades pojkens familj... åt skolans vägnar erbjöd man dem hjälp... 

skolan skulle ställa upp för familjen ifall de behövde hjälp. ... man beklagade 

även sorgen . Skolan tog även kontakt med kyrkan där skolan tillsammans med 

familjen organiserade en minnesstund ... med allt vad detta innebär. Vad gäller 

begravningen... det var något som familjen tog hand om.
178

 

 

Ola säger som sagt inte rakt ut att han är positivt inställd till kris- och 

handlingsplaner. Dock antyder ovan nämnda exempel att Ola är positiv till dessa 

planer. 
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5.2.4 Lärarnas uppfattning om elevers hälsa 

För att ta reda på hur eleverna på skolan mår i skola2 så får eleverna på skolan fylla i 

enkäter, dessa har man en gång varje år. Förutom denna undersökningsform är det 

upp till varje enskild mentor att vara observant. De problem som eleverna har 

upplever Rebecca vara olika beroende på vilken grupp elever som man syftar på. 

Tjejer är en grupp som den intervjuade upplever lider mest av stress. Denna stress 

visar sig genom att tjejerna känner press att duga till kunskapsmässigt, modemässigt 

och relationsmässigt. Rebecca menar vidare att samma problem som tjejerna är 

drabbade av samma problem har också killarna. Den stora skillnaden är dock att 

killarna oftast är mer utåtagerande än tjejerna. Därför går det oftast att upptäcka och 

åtgärda problem hos killarna. Om det kommer till personals kännedom att en elev 

kan må/ mår psykiskt dåligt menar Rebecca att man som lärare skall vända sig till 

sjuksyster eller kurator.
 
Rebecca anser alltså att den främsta orsaken till att elever 

inte mår bra är stress, trots det har skolan i fråga ingen handlingsplan mot detta.
179

 

 

Skola 2 använder sig av utvecklingssamtal en gång per termin som en metod att 

samla in information om hur ungdomarna mår, men: ”allt kommer ju inte fram här. 

Har vi en känsla att något är fel ber vi kuratorn kontakta eleven för en 

tidsbokning”
180

 Mötet mellan lärare och elev är ytterligare en viktig faktor som lyfts 

upp i denna intervju av Per. Förutom utvecklingssamtal och en dialog med eleven 

lyfter den intervjuade upp ännu en källa till information för läraren:  

 

Ibland får man signaler av föräldrar som är oroliga som man aldrig själv hade 

tänkt på. Detta gäller framförallt killarna, det finns en hel del killar som har en 

del lustiga beteenden som du aldrig skulle kunna misstänka annars. Dom har ren 

bacillskräck, de har svettningar som de skäms över. Aah det kan vara mycket 

märkligare grejer som killar specifikt… ofta tror man det är tjejer som har 

sådana grejer, de har dom också fast det är svårare att upptäcka och hjälpa 

killarna då de är så grabbiga i den vanliga skolmiljön
181

 

 

Skillnaden med skola2 är här intressant. Per anser att det är svårare att upptäcka 

killars psykiska ohälsa på grund av deras ”grabbighet”. Samma fenomen är en signal 

på att något inte står rätt till enligt Rebecca. Enligt Per finns det två huvudproblem 

till att unga mår dåligt. Det första är utseendefixering:  

 

Jag tror att utseendefixeringen är ett problem för både killar och tjejer, främst 

tjejer. Det märker man i matsalen där de allra smalaste inte äter till räkligt, sen 

fryser de på lektionerna.
182

 

 

Per menar vidare att det inte bara märks i matsalen utan också i omklädningsrummet 

till idrotten. På skolan finns ett ”knippe” elever som inte byter om tillsammans med 

sina klasskamrater. Detta leder i sin tur till ryktesspridning bland kamraterna. Just 

ryktesspridning är den andra huvudorsaken till att elever på skolan mår dåligt: 
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Det finns i och med internet andra forum att snacka skit, lägga ut bilder på nätet. 

Man har större möjligheter idag att göra andra människor illa över nätet eftersom 

man kan göra saker som kan tyckas vara en ”rolig grej” men som får större 

konsekvenser.
183

 

 

Ola anser att en av de viktigaste metoderna för att få reda på hur eleverna mår är att 

prata med eleverna. Om eleven fortfarande inte mår bra har läraren två alternativ. 

Det första är att vända sig till elevens vårdnadshavare. Det andra att vända sig till 

mer kunnig personal inom skolan, kurator, specialpedagog och psykolog. Ola gör 

intryck av att anse att det inte är speciellt svårt att se om en elev mår dålig. Det finns 

många syntom: ”… uppvisar trötthet, huvudvärk, är tystlåten och tillbakadragen. 

Eleven kan även vara lättirriterad och till och med aggressiv.”
184

 Aggressivitet är 

något som är typiskt för killar, tjejerna har lätt för att börja gråta. Detta är de enda 

skillnaderna i symtom anser Ola. De orsaker som han anger som skäl till elevers 

psykiska ohälsa i skolan är stress i skolarbetet och problem hemifrån som eleven tar 

med till skolan. 

 

En av frågorna i intervjun hade sin utgångspunkt i skollagen där budskapet är att 

skolhälsovården skall förbättra elevernas själsliga och kroppsliga hälsa. Per menar att 

detta gör man genom att ha två lektionstimmar idrott i veckan. Till detta tillkommer 

också friskvård en gång i veckan, denna ska vara praktisk. Som svar på frågan 

nämner han också möjligheten varje lärare har att avbryta långa lektioner för att 

”lufta” eventuellt trötta elever. Den kroppsliga hälsan känner han ingen större oro för 

och avslutar resonemanget med: 

 

Dagens ungdomar rör inte så lite på sig som man kan få intrycket av. Det är en 

väldigt hög andel som idrottar och det är olika idrotter. Staden är en hockeystad 

men det är många fler som spelar innebandy, fotboll och handbollen har också 

sitt liv här. Så dom rör på sig dom flesta. Sen har vi alltid dom som sitter 

instängda vid dator, men jag hävdar att den andelen är inte större än den del som 

satt inne vid TV för 15 år sedan.
185

 

 

Den själsliga biten går in i ämnet religion som alla elever har. Förutom detta har 

skolan något som heter SET för både lärare och elever. Per förklarar att detta är 

träning i det sociala spelet. Eleverna har 40 minuter SET i veckan. Detta är vad som 

görs för själen som är schemalagt men den intervjuade lyfter upp en tredje faktor: 

 

sen är det upp till varje lärare hur själslig man är som individ (skratt). Det finns 

en visst sätt att va som lärare och det är mycket lätt hänt att man blir cynisk i 

vissa lägen. Och det tycker jag man har rätten att vara så länge man inte visar det 

utåt mot eleverna. Och så länge man väldigt noga vet vart gränsen går och 

behandlar eleverna med den respekt de förtjänar.
186

 

 

Rebecca ger ett exempel från sin skola:  
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Ett exempel  är det här med rökgrupper, alltså, skolfröken skall tillsammans med 

skolkuratorn ha t.ex. utbildat elever till att undervisa andra elever och föra ut 

budskapet om att inte röka.
187

 

 

Rebecca berättar också att skola2 har aktiva skolsköterskor som är ute i klasserna 

och sexuella vanor och andra tonårsproblem. Även kuratorn är ute i klassrummen 

och arbetar mycket med värderingsövningar med eleverna.
188

 

 

Ola väljer att besvara med utgångspunkt från sig själv. Som ämneslärare försöker Per 

lära känna varje elev och anpassa lektionen efter elevens behov. Som 

klassföreståndare ser arbetsuppgifterna annorlunda ut, så:  

 

…här lyssnar jag även på de råd som andra vuxna ger till mig...dvs. skolsyster, 

pedagoger tom städpersonal som oftast vet mer om eleverna ..då de vet mer hur 

eleverna beter sig då de inte har lektioner och som då befinner sig på 

korridorerna.
189

 

 

I intervjun ger Ola konkreta förslag som, enligt honom, skulle leda till förbättrad 

hälsa bland eleverna. Skolans miljö bör vara bättre, både inomhus och på skolgården. 

Grupparbeten bör ske i små grupper. Vidare anser Ola att elever som har svårt att nå 

målen bör erbjudas extra hjälp. Till sist anser Ola att alla lärare bör vara behöriga för 

att nå bättre elevhälsa. 

 

 

5.2.5 Lärarna om ansvar 
När intervjuerna genomfördes fanns ingen direkt fråga till den som intervjuades som 

berörde vart gränsen går för skolans ansvar när det kommer till psykisk ohälsa bland 

eleverna. Inte helt oväntat berördes detta ämne i alla intervjuer ändå. Här skall nu 

framläggas vad de intervjuade ansåg om skolans ansvar på detta område.
190

 

 

Per är mycket tydlig när han svarar på om det finns en gräns för skolans ansvar: 
 

Skoltid! Enligt det som är skoltid enligt schemat. Idag är det måndag och då 

slutar elevernas skoltid 15.30 händer det en misshandel efter 15.30 så är det inte 

vår sak. Händer det innan 15.30 så är det vår sak. Jag tror vi drar gränsen där, så 

enkelt
191

 

 

Dock är Per tydlig med att händer det något utanför skoltid som gör att eleverna mår 

dåligt under skoltid så blir det skolans sak. Per fortsätter resonemanget kring det 

egna och skolans ansvar: ”Plats är mindre avgörande, det som händer på skolans 

område mitt på natten är inte min sak… det som händer på torget på skoltid är 

däremot min sak.”
192

 På frågan om det finns någon händelse som du anser att du inte 

kan hantera på grund av allvarlighetsgrad, eller att du saknar kompetens svarar Per 

följande: ”Frågan är kanske om jag har kompetens att hantera någonting som inte rör 
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undervisningen egentligen (skratt) det är jag tveksam till.”
193

 Som tidigare redovisats 

här ovan anser Per att de handlingsplaner skolan har utgör ett minimum för lärarens 

ansvar om elevers psykiska hälsa:  

 
Men om vi bara pratar om att hålla ryggen fri så är det väldigt tacksamt att ha 

handlingsplaner, dom är så tydliga. Men som medmänniska tycker jag det är 

önskvärt att man gör något över det
194

 

 

Per anser alltså att det juridiska ansvaret är en sak medan det moraliska är en annan 

sak.  

 

Ola anser att saker som hör till skolan är skolans ansvar. Det är inte skolans ansvar 

att ha en krisplan mot naturkatastrofer exempelvis. Precis som Per och Rebecca har 

sagt så finns det personer som är mer kompetenta på området som rör elevers hälsa: 

”Då det verkligen behövs...ja...då skapar vi även kontakt med mer kompetenta 

personer som till exempel skolans kurator, specialpedagog  och psykolog”
195

 Ola är 

den ende av de intervjuade som lyfter upp rektorns ansvar i form av huvudman för 

skolan. Detta är något som återkommer under intervjun med Ola.
196

  

 

Under intervjun med Rebecca är ansvarsfrågan något som inte diskuteras rätt på sak. 

Dock finns det även här intressanta iakttagelser att göra. Om Rebecca misstänker att 

en elev lider av psykisk ohälsa lämnar hon över ärendet till kurator eller 

skolsköterska, alltså mer kompetent personal på skolan.  
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6 DISKUSSION 

Vilken ställning har elevhälsa i Lpo94 och skollagen? Inte speciellt stark om man 

tittar vilket utrymme denna fråga får i Lpo94. Lite starkare om vi väljer att fokusera 

på skollagen. Vad denna inte allt för starka ställning beror på är uppenbar, det finns 

uppgifter som skolan skall prioritera före hälsa. Nämligen skolans roll som fostrare 

men framförallt skolans roll som en kunskapsförmedlande institution till sina elever. 

Om vi anlägger en krass syn på det hela kan vi säga att det finns andra institutioner i 

samhället som har större ansvar för hälsa bland barn och ungdomar än skolan. Med 

denna krassa syn att se på det hela kan man till och med tycka att hälsa har ett stort 

utrymme i Lpo94 och skollagen. Vår undersökning visar att de skolor som deltagit 

har utformat kris- och handlingsplaner som är anpassade till vad styrdokument och 

skollag kräver. Det tydligaste exemplet på detta är de handlingsplaner varje skola har 

mot mobbning. I Lpo94 står det att läraren skall ”uppmärksamma och i samråd med 

övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och motverka alla 

former av kränkande behandling”
197

 Det är också denna uppgift lärarna i 

undersökningen har enligt handlingsplanerna mot mobbning. Att det inte står i 

handlingsplanerna mot mobbning att lärarna har till uppgift att hjälpa eleverna 

bearbeta eventuella psykiska skador som har uppstått av mobbningen beror på att 

detta inte är något man är skyldig att göra enligt Lpo94 och skollagen. Man skall 

upptäcka och sedan delge kunnigare personal på skolan om det inträffade, kurator 

eller skolledning. Samma sak gäller i andra kris- och handlingsplaner, läraren skall 

identifiera problemet och sen lämna över till personer med mer kompetens.
198

 Detta 

är också förklaringen till varför Lpo94 eller skollagen inte behandlar problematiken 

med elever som lider av psykisk ohälsa, skolan har inte den kompetens som krävs för 

att hjälpa dessa elever, därför får skolan heller inte det ansvaret. Ansvar efter 

kompetens är den princip som tycks gälla. 

 

Med rätta kan man fråga sig om det är en självklarhet att en skola följer en kris- eller 

handlingsplan bara för att det finns en. Undersökningen visar att det förekommer 

undantag men överlag visar undersökningen att i de fall man har en kris- och 

handlingsplan för en viss situation använder man den också. Samtliga intervjuade 

lärare anser att kris- och handlingsplaner är något positivt. Per menar att dessa sätter 

en gräns för vart lärarens ansvar tar slut. Rebecca och Ola att det utgör en trygghet 

att veta vad man skall göra i en viss situation.  

 

Ett av de mest intressanta resultaten i undersökningen är att alla lärare ger tydliga 

svar på vad de anser vara de största orsakerna till att elever i skolan inte mår bra. 

Ingen av de kris- och handlingsplaner skolorna har riktar in sig direkt på dessa 

orsaker. Per anger utseendefixering och skvaller som de främsta orsakerna till att 

elever mår dåligt. Rebecca och Ola anger stress som den främsta orsaken. Någon 

antistressplan finns inte på någon av de tre skolorna. Av intresse är att lärarna anser 

att stress är ett problem för eleverna precis som vår översikt av forskningsläget också 

visade. Trots det har ingen skola någon handlingsplan mot stress. Anlägger vi ett rent 

kvantitativt synsätt på saken så är det tydligt av vår genomgång av forskningsläget 

visar att fler elever upplever sig lida av stress än av mobbning. Trots det har Lpo94, 

skollagen och de studerade skolornas kris- och handlingsplaner ingen fokus på stress. 
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Vad detta får för konsekvenser svarar inte denna uppsats på, men av resultatet av 

döma så är inte en konsekvens att lärare är omedvetna om problemet med stress 

bland eleverna. Att skolorna inte har antistressplaner bör vara av samma orsak som 

skolan har mobbningsplaner, Det står inte i Lpo94 och skollagen att stress är något 

som skall bekämpas.
199

 Dock står det att skolan skall skapa: ” lust att lära.”200
 Att 

skapa lust att lära samtidigt som många elever mår dåligt av stress är ett problem 

som skolorna bör ta i tu med för att nå målet att eleverna skall ha lust att lära. Ett 

första steg i ett sådant arbete skulle vara att upprätta en antistressplan. Denna 

antistressplan skulle kunna ge samma trygghet till lärare att hjälpa sina elever som 

andra kris- och handlingsplaner gör i andra situationer. 

 

                                                 
199
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200
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BILAGA 1 
 

Intervjufrågor 
 

Skolans krisplaner och handlingsplaner 

 

1) Berätta om din skolas krisplaner och handlingsplaner. (Vilka har ni/ varför har ni 

just dessa handlingsplaner/ Hur kom dessa till.) 

 

2) Vilka av dessa kris -och handlingsplaner har ni tvingats använda. 

 

3) Hur har dessa kris- och handlingsplaner fungerat när ni använt dem. 

 

4) Vad är en kris för dig? 

 

5) Finns det kriser som skolan inte har några kris- och handlingsplaner för? 

 

 

Psykisk ohälsa hos elever 

1) Vad gör ni för att få reda på hur era elever trivs i skolan. 

 

2) Vilka är de största orsaker till att elever inte trivs i skolan skulle du säga? Vilket 

belägg har du för det? 

 

3) I skollagen står det att skolhälsovården skall bevara och förbättra elevernas själsliga 

och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor. Kan ni ge ett exempel på 

hur din skola arbetar för att leva upp till denna lag.  

 

4) Rent hypotetiskt: säg att ni märker/upptäcker att en elev mår psykiskt dåligt. Vad 

gör ni då? 
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Bilaga 2 
 

Intervju 1 

 

Då är det intervju 1 med Per och intervjun handlar om skolans kris- och 

handlingsplaner. Först Per kan du berätta lite om din skolas kris- och 

handlingsplaner.
201

 

Vi har handlingsplaner, kallar vi dem uteslutande, i fallen rasism och 

främlingsfientlighet har vi en, vi har en som handlar om våld eller hot om våld, vi har 

en som riktar sig mot sexuella trakasserier, vi har en som riktar sig mot mobbning 

och vi har en alldeles splitter ny som handlar om elev inflytande faktiskt. Det är dom 

vi har att rätta oss efter och dom revideras en gång årligen men samtliga har sitt 

ursprung, efter som de ungefär samma form och så vidare och de arbetet satte igång  

för fyra år sedan skulle jag tro av en chef som inte längre är kvar här som ville ha 

dem lite mer strukturerade och tydliga. 

 

Okej, vet du varför ni har just dessa, mobbning, hot om våld och våld? 

Det var ett beslut av denna rektor då men varför vi har just dom tror jag är, förutom 

då den med elevinflytande då som är en positiv handlingsplan, så är de andra 

negativa fall och de är ju i de fall… som det faktiskt är ofta mynnar ut i polisärende 

faktiskt. De är dom fall på denna arbetsplatsen som de kan bli polisärende av det. 

 

Okej, är det så att det har varit problem som man inte vetat hur man skall 

hantera det så har man valt att göra en handlingsplan? 

Ja, vi har nog haft så innan, för fyra år sedan de här planerna haft mer 

gråzonstänkande och från fall till fall. Och det är ju inte rätt väg att göra det anser 

jag, utan jag anser tycker att man skall vara konsekvent i det och då gäller det att 

man skriva dem på ett sätt så det går att vara konsekvent. Den rektorn hade också 

god kontakt med den lokala polisen, han viste nog vad han gjorde när han skrev dem. 

 

Hur ser handlingsplanerna ut är de utformade så att man ser exakt att steg ett 

är det här och steg två är det här, eller är det mer målinriktat? Eller är det 

både och? 

Ja, nja det är inte målinriktat i så måtto, vi har en policy som står överst ”skolans 

policy är att…” och så vidare. Vi skall ha en skola där alla känner sig välkomna och 

där alla behandlar varandra vänligt och tar hansyn och visar respekt och det där. Men 

förutom policyn som är väldigt allmän och är i bör form istället för ska form va. Så 

är dom inte så målinriktade de är inte visioner utan de är mer konkret, än äkta 

handlingsplan, händer detta skall vi göra såhär. 

 

Hur kom dessa handlingsplaner till vet du det? Var det ett enmansverk, du 

pratade om en rektor, eller var det att man satt i arbetslagen, fanns 

elevinflytande? 

Nej nej inte då.  Det var i princip ett ensamverk. Om det var på någon förekommen 

anledning det vet jag inte eller om han bara kände att vi måste ta tag i det rent 

allmänt vet jag inte varför just då. Men det var en handlingskraftig person som ville 

ha ordning och reda och ville ha levande dokument för oss att arbeta i mot. Vi skulle 

veta vad som skulle gälla i varje situation. I mångt och mycket enmansverk, vi fick 
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se dem innan men det var inget att säga om för dom var så bra skrivna å så vidare. Å 

tog också mycket ansvar från oss också så det var inte många som hade nått i mot 

dom 

 

När ni reviderar dom varje år, hur ser detta arbete ut? 

… Det är jag osäker på det kan nog vara så att det är krisgruppen eller 

ledningsgruppen skulle jag tro som tillsätter någon som skall titta över dem för att se 

så att inget är inaktuellt. De är skrivna på ett sätt så att de inte skall vara inaktuella, 

mobbning är ju mobbning det är ju inget som, det finns ju trender i det också men 

dom är oftast utanför skolan om vi pratar nätmobbning. Men de är skrivna så att dom 

håller, de står sig för tillfället. Revidering handlar alltså inte om att out of date utan 

istället om något vi inte kan stå för längre. Den här nya, om elevinflytande kan 

eventuellt komma att ändras , vi får se. 

 

Har ni använt alla dom här, eller är det någon ni har sluppit ändvända? 

Vi har använt den mot mobbning, sexuella trakasserier och den mot våld och hot om 

våld… jag känner inte till något fall där vi har behövt använd den om 

främlingsfientlighet faktiskt, rasism och främlingsfientlighet. Jag känner inte till 

något sånt fall. Vi är en skola med många invandrar ättlingar. Men.. ja naturligtvis 

finns bekymmer men de är faktiskt relativt små här faktiskt så allvarliga grejer har 

inte inträffat att handlingsplanen har använts. Jag känner i alla fall inte till något 

sådant tillfälle. Det känns inte heller aktuellt i nu läget heller med sådana fall. Då är 

det mer aktuellt med våld, hot om våld och mobbning och något enstaka fall om 

sexuella trakasserier vet jag att vi har haft också. 

 

När ni har använt era handlingsplaner hur har det fungerat? 

De har fungerat bra! Dom är ju väldigt stringent och konsekvent skrivna så att de är 

enkla att överskåda och de har fungerat bra. Vi har gjort en del polisärenden, 

polisanmälningar men vi har inte gjort det i alla fall, vilket jag tycker är sorligt. Utan 

det har förekommit undantag på lösa grunder och i ett specifikt fall på felaktiga 

grunder att man frångått handlingsplanerna. … det gjorde oss väldigt irriterade i 

personalen men det fick vi helt enkelt ta som anställda. 

 

Är det skolans lednig som då frångått handlingsplanen? 

Ja,ja och där tappas mycket tilltro till handlingsplanerna, det räcker att det händer en 

gång… men annars tycker jag det fungerar bra. När vi lämnar över ett ärende till 

polisen är saken utagerad här ifrån så att säga, då är det förhör och sånt det handlar 

om. Vi har, för att vara en sån här skola, en lugn skolmiljö, men det förekommer 

mycket skit det gör det. Men av någon anledning håller de det ofta utanför skoltid 

faktiskt. Och då är det inte vår sak att arbeta med. 

 

Vad tror du det beror på att det sker utanför skolan? Vad gör ni? 

Jag tror att vi är ganska hårda mot dom faktiskt, men att de har bra relationer till 

många lärare här vilket gör att de inte vill utsätta sig för det. Dom vet att vi går till 

botten med det, vi tar kontakten med föräldrarna och vi ringer det samtalet till 

polisen när det behöv. Och vi har visat att vi gör det också. Och för det andra 

antagligen i avskräckande syfte. Det här gäller inte alla naturligtvis men generellt har 

vi en rätt förskonad arbetsmiljö från mobbning och rent våld. Och det får man vara 

tacksamma för. 

 



46 

 

Du säger att ni har handlingsplaner, men inga direkta krisplaner. Om något 

skulle ske som är utanför era handlingsplaner vad gör ni då. 

… kan du ge något exempel. 

 

Vid dödsfall, en elev dör, eller förälder till elev. Vad gör ni då? 

Vi har inga handlingsplaner i för just detta. Vi en krisgrupp på skolan, med en 

handfull personal… deras arbete är jag inte speciellt insatt i, tror att deras verksamhet 

är belagd med en viss sekretess. Med det finns krisgrupp, med sjuksyster, kurator, 

några lärare och skolledning. Sen har vi så klart krisplaner för andra tillfällen, som 

vad vi ska göra om brandlarmet går. Vart vi skall ta vägen och vem som har ansvar 

för vad. Just det här med vad som händer om någon dör… jag har erfarenheter från 

en annan skola och… om jag uttrycker mig slarvigt nu så där dog folk till höger och 

vänster faktiskt. Där var dom extremt hårt drabbade. Här har jag inte varit med om 

att någon elev dött under tiden… däremot dog en före detta elev förra året, gick på 

gymnasiet då. Men det var inget vi arbetar på så va. Vi har haft någon elev som har 

tvångsutvisats men mig vetoligen så hade vi inte någon speciell plan för det, utan det 

var mer information och stöttning hänvisades till kurator vid det fallet om det 

behövdes. Vi har också nära samarbete med en diakon också, från kyrkan här i stan 

som är här på skolan och har lektioner ibland. Honom skulle vi kunna kontakta vid 

tillfällen också. 

 

Finns det någon gräns för vart skolans ansvar tar slut, om du förstår vad jag 

menar. Det händer kanske saker i samhället som ni inte kan hantera. Vart går 

lärarens gräns? 

Skoltid! Enligt det som är skoltid enligt schemat. Idag är det måndag och då slutar 

elevernas skoltid 15.30 händer det en misshandel efter 15.30 så är det inte vår sak. 

Händer det innan 15.30 så är det vår sak. Jag tror vi drar gränsen där, så enkelt. Så 

pågår mycket på fritiden som jag sa som sker över internet, som sker på stan och så 

vidare detta är inte våra arbetsuppgifter. Det kan drabba oss på det viset att de tar 

med sig problemen till skolan nästa dag och då blir det vår sak. Vi har ju haft några 

sådana fall i min klass också… det är föräldrarnas barn. Vi hade en situation här för 

1 ½ år sedan då det var fest vid en av sjöarna här i stan och det skräpades ner och det 

var en helg kväll. Om det var en fredag eller lördag minns jag inte, de hade skräpat 

ner mycket och stört mycket. Elever från vår skola och en annan skola i stan. Och 

efter den här festen hade de boende runt denna festen och andra undrat varför skolan 

inte gör någonting och sagt att: Är inte detta skolans ansvar? Ja en lördag kväll har 

skolan inget ansvar anser jag, rakt av. Naturligtvis har vi ett förebyggande ansvar, 

etik, moral, alkoholens påverkan och så vidare. Men vad en ung människa gör på en 

lördag kväll är inte mitt ansvar. Så skoltid, får nog bli svaret. Plats är mindre 

avgörande, det som händer på skolans område mitt på natten är inte min sak… det 

som händer på torget på skoltid är däremot min sak. Så plats är inte så avgörande. 

 

Finns det någon viss allvarlighetsgrad på en händelse som du anser att du inte 

kan hantera, eller du har inte den kompetensen? 
Frågan är kanske om jag har kompetens att hantera någonting som inte rör 

undervisningen i egentligen (skratt) det är jag tveksam till. 

 

Annan vinkel på det. Finns det händelser som du som människa känner att 

detta klarar jag inte av. 
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Det skulle vara just i dödsfall då, hur man själv tillsammans med klassen skulle 

behandla sorgen eller riktigt grova fall av sexuelltofredande eller våldtäkt eller 

liknande som en av ens elever drabbas av så att säga. Det känns som så stora grejer 

att jag skulle vara rädd för att försöka bearbeta i en klass, det tror jag. Men de är de 

allra tyngsta grejerna. Det har aldrig hänt men det kan ju hända idag… Annars tror 

jag inte det faktiskt. När de gäller de klassiska mobbningsfallen, även de grövre. Så 

har jag inget i mot att reda i det, så att säga. Även om jag inte vill gå in på de 

mobbnings ansvarigas domän så är det ändå så att jag och min klassföreståndar 

kollega faktiskt upptäckt dolda mobbningsfall av grov art, som vi inte upptäckt om vi 

följt den gängse normen. Men genom att helt enkelt vara barska i tonen och sätta åt 

så att säga ge sken av att känna till mer än man gör egentligen. På så sätt kan det 

komma fram väldigt mycket. 

 

Vad är den gängse normen i det fallet? 

I det fallet är det att lämna över till kurator, fast i det fallet viste vi att offret inte 

skulle berätta för kurator. Så vi klämde till de skyldiga direkt, hårt. Till en början 

möttes vi med tystnad. Fast några timmar senare kom dom och erkände långt mycket 

mer än vad vi hade räknat med. Och dom trodde att vi kände till allt från början, i 

själva verket kände vi bara till en liten del. Så det är inte alltid handlingsplanerna är 

optimala. Hade vi låtit bet bero och ”bara” lämna över till kurator så är det ett antal 

mycket allvarliga händelser som aldrig hade uppdagats av oss i personalen. 

 

Hur gör ni för att få reda på hur elever mår på skolan? Inte bara i sådana fall 

som nyss nämnts. 

Vi har ju utvecklingssamtal där vi kollar av med föräldrarna, allt kommer ju inte 

fram här. Har vi en känsla att något är fel ber vi kuratorn kontakta eleven för en tids 

bokning. Och då märker vi efter ett tag om eleven fortsätter att gå dit eller var det 

bara en engångsföreteelse, så kan vi dra en slutsats efter det. Det är ju viktigt att man 

pratar med dem också, att de har ett förtroende för en också så de vågar ställe frågor 

eller snarare berätta om sin egen situation. Och det kan man bara tro och hoppas att 

dom gör, man kan aldrig riktigt veta. Det är en svår fråga det där att veta hur de mår. 

Ibland får man signaler av föräldrar som är oroliga som man aldrig själv hade tänkt 

på. Detta gäller framförallt killarna, det finns en hel del killar som har en del lustiga 

beteenden som du aldrig skulle kunna misstänka annars. Dom har ren bacillskräck, 

de har svettningar som de skäms över. Aah det kan vara mycket märkligare grejer 

som killar specifikt… ofta tror man det är tjejer som har sådana grejer, de har dom 

också fast det är svårare att upptäcka och hjälpa killarna då de är så grabbiga i den 

vanliga skolmiljön. 

 

Vad skulle du säga är de främsta orsakerna till att elever inte mår bra i skolan, 

finns det några speciella orsaker? 

Ja det tror jag. Jag tror det handlar om skvaller och ryktestendensen är större nu än 

sig för 15 år sedan, jag jämför med min egen skolgång nu. Det finns i och med 

internet andra forum att snacka skit, lägga ut bilder på nätet. Man har större 

möjligheter idag att göra andra människor illa över nätet eftersom man kan göra 

saker som kan tyckas vara en ”rolig grej” men som får större konsekvenser. Jag tror 

att utseendefixeringen är ett problem för både killar och tjejer, främst tjejer. Det 

märker man i matsalen där de allra smalaste inte äter till räkligt, sen fryser de på 

lektionerna. Så utseendefixeringen och rycktesspridningen, när jag gick var det 

pinsamma att inte hänga med på fester och liknande. Om man inte gjorde det fick 
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man alltid stå till svars till varför man inte gjorde det. Det kunde det bli mycket 

snack om på min tid, det verkar inte bekomma dom över huvud taget. Det verkar 

finnas en skillnad där över tid. En del festar och en del inte, detta sker helt utan 

koppling till popularitet… Jag tror också att omklädningsrums situationen, det finns 

ju ett sätt att va mellan killar och det verkar finnas ett annat sätt mellan tjejer med 

idrotten alltså. Det går ju hand i hand med utseendefixeringen också så klart. Vi har 

ett knippe elever som inte vill byta om med dom andra. Det praktiska fixar vi, det är 

lugnt vi har en speciell lokal för det. Det fixar idrottsläraren åt dem. Problemet blir 

att när man väl inte byter om min sina kamrater blir det en snackis va. Så i dom 

situationerna finns det mycket som är känsligt och upphov till tråkigheter. En annan 

grej är att vi har en hög andel invandrare och ättlingar till invandrare… det 

förekommer bland invandrargängen, ett alvarligt ord, säg grupperingar förekommer 

rätt mycket hårt snack faktiskt, som kan utmynna i att illöst prat om att ”jag skall slå 

dig på käften” sånt måste vi ta på allvar, även om det inte är så allvarligt egentligen. 

Men vi tar det alltid på allvar. Och det är inte mellan invandrare och svenskar utan 

det uppstår oftast i mellan dessa invandrar grupper. Det är inte etniskt betingat, inte 

kroater mot serber inte alls så. Det handlar om helt andra kompis grupperingar. 

 

I skollagen står det att skolhälsovården skall bevara och förbättra elevernas 

själsliga och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor. Kan du ge ett 

exempel på hur din skola arbetar för att leva upp till denna lag.  

Vad skolsyster gör vet jag inte i detalj, men det är ju nationellt styrt och de går på 

regelbundna kontroller. Idrott två lektionstimmar i veckan, friskvård har vi en gång i 

veckan. Denna skall vara praktisk alltså att man rör på sig. Sen har vi haft 

föreläsningar. Och vi har haft försök med det här om man har långa lektioner skall 

man bryta för fem minuter så att de kan gå ut och lufta av sig och så vidare. Det är 

inget som är konsekvent utan det får man göra när det är läge för det, sitter de och 

sover efter 30 minuter så är det nog läge att ta en rast. Men visst jag tycker generellt 

att vi är för dåliga på det. Dagens ungdomar rör inte så lite på sig som man kan få 

intrycket av. Det är en väldigt hög andel som idrottar och det är olika idrotter. Staden 

är en hockeystad men det är många fler som spelar innebandy, fotboll och 

handbollen har också sitt liv här. Så dom rör på sig dom flesta. Sen har vi alltid dom 

som sitter instängda vid dator, men jag hävdar att den andelen är inte större än den 

del som satt inne vid TV för 15 år sedan. Jag tror det är ungefär samma, problemet är 

kanske att de är så mycket inomhus i så fall. De träffas inte utomhus och umgås utan 

alltid hemma hos någon. Men visst tycker jag att vi skall förereda dem för framtiden 

och i det perspektivet tycker jag de viktigaste ämnena i skolan är hemkunskap och 

idrott och dom lägger vi för lite fokus på faktiskt. 

 

Det själsliga då, hur jobbar ni med det? Det kanske inte är lika lätt att svara på 

som i fallet med den fysiska hälsan. 

I religionen skall vi ta upp etik och moral, det gör vi också. För sjuorna har vi 

skolans val, där har vi en kurs som är obligatorisk i sex veckor som diakonen håller i 

då va. Vi har något nytt som heter set vilket innebär att träna hur man beter sig i det 

sociala spelet med sina kollegor och elever. Alla dom här kurserna är obligatoriska så 

alla lärarna går dom här kurserna, en måndag varje månad och så har alla sjuor, åttor 

detta schemalagt också. Inte niorna för dem fasar vi snart ut, men nästa hösttermin 

kommer alla elever ha detta 40 minuter i veckan. SET heter det S-E-T olika praktiska 

övningar där man får övar sociala och emotionella förmågor i relation till jämnåriga 

då. 
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Ni har inte haft SET så långe än, men hur känner du att det fungerar? 
Jag är klassföreståndare för en nia va så jag har inte själv några lektioner. Men jag 

har hört från mina kollegor att de flesta är positiva. Fast man har respekt för att det är 

en lång process. Jag tycker dock att vi har en lugnare skolsituation nu än förra året, 

detta kan lika gärna ha med elev underlaget att göra men långsiktigt tror jag att det är 

bra, med långsiktigt menar jag att ungarna borde ha det redan i år 1 eller år 4 så de 

har en grund att stå på när de kommer hit. Men ja det är väll det vi gör med det 

själsliga, sen är det upp till varje lärare hur själslig man är som individ (skratt). Det 

finns en viss sett att va som lärare och det är mycket lätt hänt att man blir synisk i 

vissa lägen. Och det tycker jag man har rätten att vara så länge man inte visar det utåt 

mot eleverna. Och så länge man väldigt noga vet vart gränsen går och behandlar 

eleverna med den respekt de förtjänar. Och det tycker jag vi gör okej, det är på en 

acceptabel nivå. 

 

Rent hypotetiskt säger vi att du upptäcker att en elev mår psykiskt dåligt, vad 

gör du då? 

Märker jag det vid ett enstaka tillfälle gör jag antingen ingenting, för ibland, oftast, 

handlar det om att vänta ut det. Det rör sig nämligen oftast om tillfälliga bekymmer 

som de löser själva. Att starta upp en apparat kring ett problem är ofta onödigt då 

denna poses ofta kommer igång först tre veckor efter att problemet redan har löst sig. 

Man skall inte ta ör allvarlig på allt. Men är det upprepade tillfällen så tar man, det 

beror på vad det är för elev vilken relation jag har, helst vill man själv ställa frågan. 

Vissa elever har man inte den relationen till och då går jag i så fall till kuratorn och 

ber kuratorn att upp märksamma eleven genom att kalla eleven. Det har inte varit 

nått krabb kring just det, utan då har dom gått dit. I vissa fall inte gjort det igen och 

då anser vi det utagerat och det verkar ha gått bättre det kan då har varit nått tillfälligt 

kamratstrul. I några fåtal fall har de fortsatt ha kontinuerliga träffar med kuratorn. Så 

skall vi se det rent tekniskt så knuffar jag över ärendet till den som har kompetensen, 

nämligen kuratorn. Men självklart ställer jag också frågor, alltså frågar ”hur är det?”, 

för att stämma av. Men framförallt för att visa att man finns där och vill lyssna om 

det är nått.  

 

Är det lätt att boka tid med kuratorn, eller finns det problem som kan försvåra 

in bokning av tid? 
Nej det finns inga direkta problem. Är det nått så är det att tiden kan ligga någon 

vecka fram i tiden, tyvärr. Men det finns inga praktiska problem. Men oftast är det 

inga problem med långa väntetider då kurator har många inbokade ”kunder” som inte 

kommer. Då är det bara att fylla upp, detta sker nästan dagligen. 

 

Detta var allt jag hade i frågeväg har du nått att tillägga? 

Avslutningsvis vill jag bara säga att jag tycker det är skönt att vi har handlingsplaner. 

Exempelvis om man misstänker att mobbning förekommer så vet vi vad vi skall 

göra. Sen handlar det om vårt samvete och vår personlighet och vår inställning om vi 

vill göra nått över det. Men om vi bara pratar om att hålla ryggen fri så är det väldigt 

tacksamt att ha handlingsplaner, dom är så tydliga. Men som medmänniska tycker 

jag det är önskvärt att man gör något över det. Men det är skönt att ha bra 

handlingsplaner som vi har, nu när denna kommunen skall granskas av skolverket, så 

kan man lägga krut på annat. Jag har hört att andra skolor har tvingats lägga ner ett 
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hästjobb för att förstärka sina handlingsplaner, visserligen är våra handlingsplaner 

inte perfekta, men de bör vara tillräkliga. 

 

Tycker du din skola saknar någon handlingsplan? 

Det skulle i så fall vara om en elev går bort. En slags handlingsplan för sorgearbetet 

då faktiskt. Bara för det inte hänt än, betyder det ju inte att vi för alltid kommer vara 

förskonade från det… 

 

Något mer att tillägga? 

Nej det har jag inte.
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         Bilaga 3 

Intervju två 

 

Först tänkte jag om er skolas krisplaner och handlingsplaner, och om ni kunde  

berätta lite om de kris och handlingsplaner som ni har på skolan
202

 

Ute på skolorna har ju alla en krispärm med aktuell...paus...a, nu har jag ju ingen här 

för dem är ju ute på ställena men i den finns ju för olika situationer...papper..nu har 

jag...vi har ju precis reviderat dem (bläddrar i pärmen)och dem kan ju t.ex. se ut så 

här. Nu kanske det här är för förskolan men det är något liknande som man har på 

alla ställena då. Det här gäller tex om man är ute med barnen och någonting 

händer...visar mig...sen har vi här som, om någonting skulle hända speciellt som t.ex. 

om föräldrarna kommer onyktra eller andra sådana saker, fel föräldrar som inte får 

hämta så har vi en plan för det. (Hon visar mig sen ett annat papper) Det  här är ifall 

det händer någonting tragiskt..men det ska nog inte komma i den 

ordningen..(bläddrar i sina papper).. det är ju det sista vi sysslar med, en minnes 

stund, men vi har ju alltså en plan för det också ifall nåt barn omkommer eller på det 

sättet hur vi ska bete oss mot de andra barnen..o så då..o här har vi hur vi skall gå till 

väga ifall ett barn skulle försvinna och där har vi ju både för förskolan, fritids och 

skolan, hur vi skall arbeta då...bläddrar.. (sen visar hon mig ett annat papper) o nu 

ska vi s vad det här gäller (jag kollar och svara krissituationer), ja, det är ju t.ex. ifall 

det är en ...om dem skulle vara ute med skolan och nån dör av någon anledning alltså 

blir påkörd, även blir påkörd privat, hur vi skall skall handskas på skolan med 

situationen totalt då...bläddrar i papper...o sen har vi då papper då vi har hela 

krisgruppen med telefon o sånt, så dem här papprena sitter i en speciell liten svart 

pärm som heter krispärmute på våra arbetsplatser...telefonen ringer... 

 

Då undrar jag...varför just dessa handlingsplaner? 

Öhh..att vi har just dessa handlingsplaner, det är såna ovanliga situationer, det är 

inget du kan med automatik. Alltså, hur ofta går ett barn bort för dig då du jobbar, 

det har ju aldrig hänt mig på 30 år. Hur skall jag bete mig, då kan jag ju läsa på. Jag 

vet att det finns ett pärm där jag kan läsa hur jag skall göra eller inte göra. Det är ju 

därför det är så ovanligt, det är inget som kan ske per rutin utan man måste liksom få 

hjälp med det på något sätt. 

 

Kan ni berätta lite hur dessa handlingsplaner kom till?  
Ja, dem här har arbetats fram ute på ställena kan man säga. Det har funnits en grupp 

från en början som suttit och skrivit man har utsett lämpliga personer, o sen när dem 

har gjort sitt så har dem varit ute på remiss på alla ställena på deras arbetsplats 

träffar, och då har man fått ... en gång som vi gör med nästan alla papper..vi delar ut 

dem o sen pratar vi om dem o sen på nästa möte så har dem fått lov att tänka till o 

sen så förändrar vi det som behöver förändras. Och sen tar rekotorsgruppen tag i det 

och gör en sammanställning. 

 

Så det var ett par personer för både förskolan, grundskolan och gymnasiet? 

Gymnasiet är inte involverat i det här, vi har bara på grundskolan och förskolan. Vi 

har inte jobbat ihop med gymnasiet. 

 

                                                 
202
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Vilka kris och handlingsplaner har ni tvingats använda?Jag har inte tvingats 

använda någon, men på nåra ställen... nämner skolans namn... så har dem varit 

aktuella, öhh... när en flicka dog i ridolycka, här har det varit aktuellt på... säger 

skolans namn... då en pojke tog sitt liv, så, det har ju alltså hänt, det har ju inte hänt 

på skolan, men det hände hemma, men i alla fall, då har man ju detta att gå efter, hur 

vi skall handskas med situationer bland våra ungdomar som är kvar.  

 

Hur har dem fungerat, de handlingsplaner och krisplaner när man använde sig 

av dem? 

Egentligen detta en fråga som jag inte var med, men jag vet att dem fungerat. Och 

även så har dem ju förändrat efter det. Så det man inte tyckte man hade tillräckligt 

kunskaper om eller visste. Det är ju det man har förbättrat, tex det hr med 

minnesstunden som man gör när man väl får veta ... vi har ju tex lådor på alla ställen, 

som finns att låna..händer det ju nånting tragiskt så kan vi hämta den o där har vi ju 

ljus, alltså färdiga paket att använda den dagen det akut händer... så vi har ju alltså 

förbättrat det... det låter ju lite omtänksamt men med hjälp av det som hänt har vi 

förbättrar våra rutiner och våra papper. Skaffat mer erfarenhet genom detta... 

precis, men sen kan man ju inte få så speciellt mycket erfarenhet för det är ju inget 

vanligt. 

 

Då undrar jag en sak till,  ifall det finns kriser som skolan inte har kris och 

handlingsplaner för?  

Det finns det säkert, men jag kan inte säga nåt rakt av... Öhh, vad skulle det va för 

någonting... paus... vad kan det var för sort situation som... paus... jag kan inte... det 

finns ju så mycket som sker, jag menar, skulle det finnas en terrorist på skolan... det 

har vi ju ingen plan för, du vet när dem kommer in o skjuter runt. Vi har ju inget plan 

för att nåt sånt kan hända, det har vi faktiskt inte, och det skulle ju kunna hända, 

precis som ... överallt... ja, det kan ju hända överallt men det har vi ju alltså ingen 

plan för.  

 

Ok, men, jag låter det va så länge och övergår till psykisk ohälsa hälsa hos 

elever och undrar psykisk hälsa/ ohälsa)? 

Jag kan inte lova men jag ska försöka.... 

 

Vad gör ni för att få reda på hur elever trivs på skolan? 

Det är svårare med de små, alltså på de lägre åldrar. Där pratar man med barnen vid 

såna här utvecklingssamtal med barnen. På skolan, högstadiet och gymnasiet då , där 

har man enkäter där man undersöker hur läget är och så får vi fram det.  

 

Hur många gånger per år brukar ni ta fram dem? 

Ja, det är ju absolut inte mer än en gång om året, så då får deras mentorer vara 

uppmärksamma ifall man tror att det är nånting.  

 

Vilka är de största orsakerna till att elever inte trivs i skolan, skulle du säga? 

Paus... det är olika i olika grupper, jag kan tänka mig att en del flickor inte trivs för 

det är pressen... alltså att inte duga, som flicka skall man både duga kunskapsmässigt, 

modemässigt, relationsmässigt. Jag tror att många flickor har en jobbig situation. Det 

tror jag... 
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Finns det något belägg för detta, typ att ni pratar om detta i skolan?Man pratar 

mycket om detta på skolan. Jag tror även att detta framkommer lite på enkäterna, att 

dem känner att situationen är stressig. Jag tror inte att dem kan sätta fingret på det 

utan dem säger mer att det är för mycket, alltså attallt är för mycket kan jag tänka 

mig.  

 

Märker ni nånting på killarna? 

Aaa, fast dem visar inte det på samma sätt. Dem blir ofta utåt agerande istället, ska vi 

säga, bråkiga.. 

 

Hur sköter ni såna situationer? 

Öhh, det tar ju klasslärarna, mentorerna hand om först, och fungerar inte det så kan 

man ju anlita kuratorn. Vi har ju, rektorn tar ju hand o det hand om det här, vi har ju 

en ”puff plan” , kallar vi den för där man liksom uppmärksammar eleverna då det 

händer nånting omkring dem, t.ex. skolk eller så. Detta är ju speciellt för 7-9. Dem 

små, dem yngre har sällan dem problemen. Och det finns ju då speciellt en puff plan 

som vi följer då där vi börjar med samtal och så byggs samtalen med fler och fler 

personer med olika utbildningar eller kompetenser som pratar med ungdomarna.  

 

Och om man kollar på dem, hur viktigt är det då med samarbete med hemmet, 

med föräldrar? 

Oftast, väldigt viktigt. Dem kallas in rätt snart, i den här puff planen. Det går inte in 

många samtal förrän föräldrarna är inkopplade. Får vi inte föräldrarna till att förstå 

att det är viktigt så lyckas vi inte heller 

 

Brukar det vara ett problem att få föräldrarna med på era handlingsplaner 

eller att dem kommer till möten? 

Sällan. Sen är det inte alltid vi är överens men dem flesta kommer. Det är inte alltid 

vi har samma inställning till problemet  

 

Så hur löser ni det då? 

Ja då får vi ju fortsätta, alltså man måste fortsätta samtala och vissa få lyckas vi ju 

inte med, men dem flesta kommer vi ju underfund med på vägen.  

 

Då har jag en annan fråga, öhh, i skollagen står det att hälsovården skall 

bevara och förbättra elevernas själsliga och kroppsliga hälsa och verka för 

sunda levnadsvanor.  Kan ni ge exempel på hur skolan som du jobbar på lever 

upp till detta? 

Ett exempel  är det här med rökgrupper, alltså, skolfröken skall tillsammans med 

skolkuratorn ha t.ex. utbildat elever till att undervisa andra elever och föra ut 

budskapet om att inte röka. Det är ju ett sätt att sköta sin hälsa på.  

 

Finns det andra exempel? 

Ja, våra skolsköterskor är rätt mycket ute i olika åldrar och pratar och på 

mellanstadiet är dem ofta ute och pratar om sexuella vanor o sånt. Om tonårsproblem 

i största allmänhet. Det tar skolsköterskorna en stor del av och gör ett bra jobb. Och 

är det, lite mer, kan även kuratorn komma in. Hon har ofta, vad kallas det för,  

värderingsövningar. Vet du vad det är? Det är alltså när hon ställer frågor till barnen 

eller gruppen, inte enskilda elever utan oftast grupper som man skall ta ställning. Är 

det såna här, stolar, typ att...ja eller hörn så att man kan välja i vilket hörn man vill 
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gå till beroende på vad man tycker, och det är också ett sätt att prata om 

psykologiska frågor så att man får lära sig att ta ställning och tycka, alltså stå för vad 

man säger. Det sysslar dem med... det låter intressant... ja och det är det och lite 

beroende på gruppernas sammansättning så är det väldigt spännande och 

skolsköterskan och skolkuratorn gör det väldigt bra.  

 

Då har jag en sista fråga. Säg att du upptäcker att en elev mår psykiskt dåligt, 

vad gör ni då? 

Först är det så att de får gå till skolsköterskan eller skolkuratorn eller både och 

samtala med dem. Och sen tror jag att det blir... paus... jag har inte haft nåt fall så jag 

vet inte men det brukar börja med dem två och så förhoppningsvis   går dem vidare 

till den riktiga hälsovården vid vård då om de märker att det är  sånt behov. Men jag 

har ju inte varit med om det så jag kan inte säga  

 

Jag har en annan fråga då som koppling till den förra. Känner ni att elever har 

svårt att vända sig till lärare och skolsystrar för att prata om sina problem? 

Tycker du att de har en bra relation? 

Ja alltså det är olika från elev till elev, men här på skolan tex har vi ju en väldigt bra 

skolsköterska. Jag tror att många av eleverna inte har svårt att gå till henne. Jag tror 

att de skulle kunna, med det mesta, men det finns det ju alltid de elever som är för 

tuffa eller för blyga, men just här har vi en bra skolsköterska som de flesta elever inte 

skulle ha svårt att vända sig till. 

 

Går det bra att skicka fler frågor till dig via mail som jag kommer på under 

arbetets gång? 

Javisst får du göra det. 

 

Men då kan jag säga nu att intervjun är avslutad och så vill jag tacka dig för att 

du hjälpte mig. 

Skratt... tack för att du kom, jag var lite nervös men det gick ju bra... 
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        Bilaga 4 
 

Intervju tre 

 

Kan du möjligtvis berätta om vilka kris och handlingsplaner ni har på er 

skola?
203

 

På min skola har vi kris och handlingsplaner som ger oss en vägledning ifall till 

exempel en elev eller en lärare skulle omkomma, ifall det skulle börja brinna på 

skolan eller för den delen om en annan händelse skulle inträffa, ja som hotar alla 

individers säkerhet...  hur man då går till väga med allt, var lärare och elever skall 

träffas ute på gården och så vidare. Vi har även en antimobbningsteam. Denna grupp 

träffas ganska ofta och diskuterar hur man bäst kan motverka mobbning och annan 

kränkande behandling på skolan. Vi har också en likabehandlingsplan här… 

 

Varför har ni just dessa kris och handlingsplaner skulle du säga? 

Dessa kris och handlingsplaner har vi just på grund av att dessa situationer är de 

vanligaste förekommande händelserna. Skolan... ja, de måste ju vara föreberedda på 

att vara adekvata, alltså att reagera på bästa möjliga sätt. Man skall reagera snabbt 

när sådana situationer inträffar på skolan. 

 

Vilka av dessa kris och handlingsplaner har ni tvingats använda på skolan? 

Ganska nyligen har vi på skolan haft ett fall då en elev dog... paus... krisgruppen som 

vi har på vår skola utförde sin del av jobbet ... om man nu kan säga så ...  de följde 

alla rutiner... ja som skolan bör göra då något  tragiskt ... som detta då , inträffar på 

skolan. 

 

Kan du möjligen berätta hur skolan gick till väga då denna tragiska händelse 

inträffade på er skola? 

Självklart. Först och främst informerade man den avlidnes klasskamrater. Därefter 

kontaktades pojkens familj... åt skolans vägar erbjöd man dem hjälp... skolan skulle 

ställa upp för familjen ifall de behövde hjälp. ... man beklagade även sorgen . Skolan 

tog även kontakt med kyrkan där skolan tillsammans med familjen organiserade en 

minnesstund ... med allt vad detta innebär. Vad gäller begravningen... det var något 

som familjen tog hand om. 

 

Vad är kris för dig? 

För mig innebär kris något som är utanför det ”normala”, så att säga...paus... ja en 

händelse... något som inte inträffar varje dag... något som kräver extra ingripande, 

engagemang från alla... men framförallt från rektorn...han är huvudansvarig.... och 

skolans krisgrupp. 

 

Finns det kriser som skolan inte har några kris och handlingsplaner för? 

Ja det finns det säkert... som t.ex. en global kris...typ, Tjernobyl  eller 

naturkatastrofer typ jordbävningar... tornado... översvämningar med flera. Detta är 

inte något som hör skolan till men ändå... 

 

Då var intervjun om kris och handlingsplaner klar, så vi går över till frågorna 

som handlar om psykisk ohälsa om det går bra? 

                                                 
203

 Fet text när intervjuaren pratar. 
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Självklart! 

 

Hur gör ni för att ta reda på hur eleverna trivs på denna skola? 

Hmm...ja, för det första försöker vi prata med eleverna, skapa en kontakt. Om vi på 

skolan anser att samtal med eleven inte hjälper....paus...då tar vi kontakt med 

föräldrarna. Samarbete med hemmet är jätteviktigt. Då det verkligen behövs...ja...då 

skapar vi även kontakt med mer kompetenta personer som till exempel skolans 

kurator, specialpedagog  och psykolog. 

 

Hur märker du att en elev mår dåligt? 

Först och främst ser man detta genom de fysiska symtom som eleven visar upp. 

Detta kan då handla om att eleven ofta uppvisar trötthet, huvudvärk, är tystlåten och 

tillbakadragen. Eleven kan även vara lättirriterad och till och med aggressiv. 

 

Anser du att killar och tjejer uppvisar olika symtom eller är det lika för alla? 

De flesta symtomen som eleverna visar upp är lika förutom att tjejerna är mindre 

aggressiva och mer känsliga. De kan lätt börja gråta och det är lättare att prata med 

dem. 

 

Var anser du gränsen ligger för vad skolan kan göra för att främja elevernas 

psykiska hälsa? 

Ja, gränserna måste finnas för vad skolan har till uppgift att göra. Först och främst 

..en lärare..ska agera bara från den post han eller hon har, och för min del betyder det 

att jag  inte ska ta på mig föräldrarnas roll och skyldigheter . Min roll är att följa de 

handlingsplaner som på skolan finns och som skolan ansvarar för. 

 

Vilka är de största orsakerna till att elever inte trivs i skolan skulle du säga och 

vilket belägg har du för detta? 

Min personliga åsikt är att kraven på eleverna blivit större...en del av eleverna har 

svårt för att nå målen som är uppsatta...sen....paus...har vi ju detta med 

grupparbeten...dessa är inte sammanställda adekvat, där alla medlemmar i en grupp 

inte kan genomföra sin del av arbetet. Sen har vi elever som har problem i 

hemmet...paus...ibland traumatiska händelser...paus...eleverna tar med sina 

personliga problem till skolan. Jag...alltså personligen... tror att det skulle kunna göra 

mycket mer för eleverna än vad skolan gör i dagens läge...paus... viljan är det enda 

som krävs men även en bättre och mer realistisk och individuell  bemötande av 

skolans elever. 

 

Vad grundar du detta på? 

Vilket belägg...ja...man märker detta då  såna elever oftast skolkar, tar inte med sig 

skolböckerna och annan material som eleven bör ha med sig till lektionen, oftast 

ensam och tillbakadragen. 

 

Vad anser du skolan bör göra för att förbättra elevernas hälsa? 

Skolan bör ha bättre fysisk miljö, både inomhus och på gårdarna, man bör erbjuda 

extra hjälp till de elever som har svårt att klara de uppsatta målen...tillgång till flera 

datorer, sänka kraven på individuell nivå och anpassa efter de individuella behoven, 

mindre arbetsgrupper. Och om möjligt...alla bör vara behöriga lärare. 
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I skollagen står det att skolhälsovården skall bevara och förbättra elevernas 

själsliga och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor. Kan ni ge ett 

exempel på hur din skola arbetar för att leva upp till denna lag? 

Jag kan bara prata för min del. ...jag försöker lära känna varje elev och anpassa min 

lektion efter hans eller hennes behov och på nivå som eleven befinner sig på. Detta 

gör jag som ämneslärare. Som klassföreståndarna ...jag försöker göra samma sak 

men här lyssnar jag även på de råd som andra vuxna ger till mig...dvs. skolsyster, 

pedagoger tom städpersonal som oftast vet mer om eleverna ..då de vet mer hur 

eleverna beter sig då de inte har lektioner och som då befinner sig på korridorerna. 

Men framförallt så är rektor ändå den som har det största ansvaret.  

 

Rent hypotetiskt: säg att ni märker/upptäcker att en elev mår psykiskt dåligt. 

Vad gör ni då? 

Detta har jag varit med om. Jag har försökt vara konstruktiv...i såna fall försöker jag 

uppfylla elevens önskemål... säg att en elev är för blyg och inte vågar utföra ett visst 

moment på gympan..då gör vi upp att denna elev utför denna uppgift på extra upplagt 

tid...om det går. Genom samtal försöker jag ta reda på  vilken orsaken är att eleven 

mår dåligt och genom samtal med denne elev försöka finna lösningar som minskar 

risken för ohälsa. 

 


