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Abstract 

 

Author: Sofie Esping 

Title: “I notice that you saw” A study of teachers and counsellors experiences and knowledge 

about non suicidal self-injury in adolescents. [Translated title] 

Supervisor: Lena Dahlgren 

Assessor: Kristina Gustafsson 

 

The aim of this study was trough qualitative interviews with teachers and counsellors in 

Swedish schools, to study their experiences and perceptions of non suicidal self-injury (NSSI) 

in adolescents. During the study three teachers and three counsellors who worked in four 

different schools were conducted. The theoretical approach that was used is Michael Polanyis 

theory tacit knowledge. The outcome of the study was that schools did not seem to talk about 

NSSI as a problem and the teachers knowledge about it had come from own experiences 

meeting adolescents whit NSSI. The interviewed teachers and counsellors felt it hard to define 

NSSI, they mainly referred it to someone who cut themselves. Although they described it to 

be so much more. The teachers felt it important to pay attention to NSSI and like the 

counsellors they did not feel that they had the possibility to work preventing towards NSSI as 

they might could. The main reason for this was the teachers lack of knowledge and the 

counsellors high work load. The analyse was based on three different categories: NSSI, 

prevention and is it teachers responsibility?  
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1. Inledning 
Självskadebeteende hos ungdomar är något som har uppmärksammats allt mer de senaste åren 

(Stain, 2008). Upp emot 40 % av skolungdomarna i en undersökning som Bjärehed gjorde 

2012 uppgav att de någon gång skadat sig själva. Att vara självdestruktiv och göra sig illa kan 

vara ett av många sätt att hantera känslor som känns smärtsamma. Att skada sig kan vara ett 

sätt att lugna sig själv eller straffa sig själv (Nationella självskadeprojektet, 2014a). Det kan 

vara allt ifrån att skära sig själv, till droger eller sex. Den som skadar sig själv kan uppleva 

ångest och psykisk smärta som jobbiga känslor och man inte vet vart man ska ta vägen. Det 

handlar inte oftast om självmordsförsök men tanken om att inte vilja leva längre finns hos 

många som skadar sig (BRIS, 2010).  

I Socialstyrelsens rapport: ”Skolans roll för att förebygga psykisk ohälsa hos barn” från 

2009, framkommer det att skolan har en viktig roll i att upptäcka psykisk ohälsa så tidigt som 

möjligt för att barn och unga ska få rätt hjälp och stöd. ”Skolans uppdrag är att främja lärande 

där individen stimuleras att inhämta kunskap” (Utdrag från läroplanen, citerat i 

Socialstyrelsen, 2009, s. 10). Barn och unga tillbringar större delen av sitt unga liv i skolan 

och det finns ingen annan verksamhet som har en sådan lång och bred kontakt med dem. Det 

ligger dock inte i skolans direkta uppdrag att främja psykisk hälsa eller förebygga psykisk 

ohälsa (Socialstyrelsen, 2009). Men mår man psykiskt dåligt och inte får hjälp eller har någon 

som förstår en kan det vara svårt att samtidigt klara av skolan. Därför har lärare och annan 

skolpersonal ett ansvar att känna igen och uppmärksamma även ett självskadebeteende bland 

ungdomar (Rissanen, Kylmä & Laukkanen, 2009, s.12).  

Som lärare måste du kanske hantera problem som ligger utanför ditt pedagogiska ansvar. 

Best (2006) menar att många av lärarna saknar kunskap om vad man ska göra när man möter 

unga med självskadebeteende. Pressen är redan stor hos lärarna att klara av större klasser och 

allt mer administrativt arbete. Att samtidigt ta till sig att eleverna mår dåligt kan utlösa ångest 

som påverkar lärarnas egen hälsa negativt menar Best (2006) och reaktionen på 

självskadebeteende visar sig ofta som chock, panik, och sorg hos lärarna. Detta kan bero på 

att man inte förstår själva problematiken som ligger till grund för självskadandet. Det är 

viktigt att professionella vet hur de ska bemöta och hantera problemet då en 

ouppmärksammad självskada kan leda till mer och värre självskadande och även självmord 

menar Timson, Priest och Clark-Carter (2012). Ungdomar med självskadebeteende söker sig 

ofta till olika professioner för hjälp där de kan känna en trygghet, därför blir vikten av 

kunskap om självskadebeteende stort hos de som möter ungdomarna (Timson et al. 2012, s. 

1308). En sådan profession kan vara skolkuratorn, en yrkesroll som jag som blivande 
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socionom skulle kunna komma att arbeta som. Skolkuratorns roll är att arbeta förebyggande 

och hälsofrämjande gentemot eleverna samtidigt som hon eller han ska finnas som ett stöd för 

övrig skolpersonal i frågor som rör det hälsofrämjande arbetet. Tillskillnad från läraren ingår 

det i skolkuratorns roll att uppmärksamma elever som far illa och som visar tecken på psykisk 

ohälsa samt att bidra till att de elever som är i behov av stöd för sin sociala och emotionella 

utveckling får riktiga och lämpliga insatser från skolan (Akademikerförbundet SSR, 2015). 

Beroende varifrån skolkuratorn får sin huvudsakliga legitimitet ifrån kan det påverka vilka 

föreställningar och förväntningar som finns (Backlund, 2007, s. 286). Detta kan göra att 

arbetet kan bli mer fokuserat på att vara en stödfunktion för lärarna och övrig skolpersonal 

och att fokus på det enskilda elevarbetet kan hamna åt sidan menar Backlund (2007). 

Lärare och skolkuratorer representerar olika delar av skolans organisation och ibland även 

olika formella organisationer, med olika förutsättningar, institutionella logiker och olika 

perspektiv på problem (Backlund, 2007). Vilket gör att problem kan tolkas olika. Behovet av 

kunskap kring självskadebeteende hos främst lärarna gör att Best (2006) menar att skolan har 

en viktig roll i att uppmärksamma och få större kunskap om unga med självskadeproblematik 

och hur man bemöter dem. Detta genom att uppmärksamma att problematiken finns och på 

vilket sätt det påverkar ungdomarna. Att lärarna med hjälp av kuratorerna får rätt verktyg för 

att kunna ta sig an problematiken när den blir synlig (Best, 2006). Forskning visar att det finns 

lite studier kring ungdomar med självskadebeteende och hur det kan hanteras i skolan. Vilket 

gör att det är ett ämne som jag anser är viktigt att belysa då man ser en ökning av 

självskadebeteende hos unga i den åldersgruppen. 

 

1.1.  Problemområde 

Utifrån den forskning jag har gått igenom har jag förstått att bemötandet av ungdomar med 

självskadebeteende är av stor vikt för att viljan till att söka hjälp ska finnas. Ett dåligt 

bemötande kan bero på något så enkelt som okunskap. Tillsammans med hur de förebyggande 

insatserna mot ett självdestruktivt beteende hos elever är utformat i skolan så verkar det vara 

ett outforskat område både internationellt och i Sverige. Genom en kvalitativ intervjustudie 

kommer jag i uppsatsen studera hur lärare och kuratorers erfarenheter ser ut när det rör 

ungdomar med självskadebeteende. Det verkar finnas en kunskapsbrist hos lärare hur man ska 

ta till sig och hantera självskadeproblematiken, möjligen för att det handlar om något som 

ligger utanför deras pedagogiska ansvar som lärare. Medan skolkuratorn förväntas 

uppmärksamma och hantera problematiken. Lärarna är de som finns närmst eleverna och 

kanske blir de som identifierar självskadebeteendet först. Och i sin tur för det vidare till 
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skolkuratorn och lämnar av sig problemet (Backlund, 2007), då det kan kännas övermäktigt 

att hantera själv.  

 

1.2.  Syfte 

Syftet med studien är att undersöka lärare och skolkuratorers erfarenheter och upplevelser av 

självskadebeteende bland högstadie- och gymnasieelever.  

 

1.3.  Frågeställningar 

1. Vad möter de för självskadebeteende och på vilket sätt bemöts problematiken? 

2. Hur ser det förebyggande arbetet ut mot självskadebeteende på skolorna?  

3. Hur resonerar lärarna över att främja psykisk ohälsa/självskadebeteende hos unga på 

skolorna när detta ligger utanför deras ansvar som lärare?  

 

2. Bakgrund 
Avsnittet nedan är ämnat för att ge en grund för vad själskadebeteende handlar om och att ge 

en bild av skolans uppdrag och vad läraren och skolkuratorn har för roll.  

 

Självskadebeteende är inget nytt fenomen och den första fallstudien av en person som skadat 

sig själv hittar man i Markusevangeliet, där det görs en beskrivning av en man som Jesus mött 

som ska ha varit besatt av onda andar och tillfogat sig själv skada med hjälp av stenar 

(Wallroth & Åkerlund, 2002). Under de senaste åren har självskadebeteende 

uppmärksammats allt mer. Forskning har sett en ökning sedan 1990-talet (Klonsky, Victor & 

Saffer, 2014) vilket kan bero på en större medvetenhet om problemet hos professionella som 

uppmärksammat självskadebeteende allt mer tillsammans med att media också lyft fram och 

medvetandegjort problemet. Självskadebeteende är vanligast förekommande hos ungdomar 

och unga vuxna och debutåldern brukar vara vid 12-14 år (Nationella självskadeprojektet, 

2014b). De flesta som hör ordet självskadebeteende relaterar oftast till unga tjejer i tonåren 

som skär sig. Men ett självskadebeteende kan ta många uttrycksformer. Forskning visar att 

det framförallt är tjejer som skadar sig men senare studier har visat att det förekommer mer 

hos killar än vad man tidigare trott (Ståhl, 2007). Detta kommer jag att återkomma till längre 

fram i uppsatsen. 
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2.1.  Definition av självskadebeteende 

Ett självskadebeteende kan se olika ut vilket också ger oklarheter i vad definitionen för själva 

beteendet egentligen är. Självskadebeteende är ingen egen diagnos utan den brukar oftast 

kopplas till någon form av personlighetsstörning och framförallt borderline där en kriterie är 

att tillfoga sig någon form av skada. Wallroth och Åkerlund (2002, s. 19) diskuterar forskning 

där en stor del av självskadarna kan räknas till borderline personlighetsstörning. Men forskare 

menar även att självskadebeteende borde vara en egen diagnos (Klonsky et al. 2014) då 

självskadebeteende har uppmärksammats utan att vara kopplat till just borderline. I engelskan 

använder man sig av flera olika beteckningar för självskadebeteende: ”self-mutilation, self-

injury, deliberate self-injury, self-harm, non suicidal self-injury (NSSI), self-abuse” med 

mera. Svenskans självskadebeteende eller självskada syftar oftast till lättare former av skada 

så som att individen tillfogar sig själv någon form av fysisk yttre skada på kroppen som att 

skära eller bränna sig. Vid ”självdestruktivitet” eller ”självdestruktivt beteende” hänvisar 

författarna Wallroth och Åkerlund (2002) till en bredare form av beteendet, så som lättare 

självskadande men även beteenden som ätstörningar, alkohol- och drogmissbruk, där 

individen utsätter sig själv för ett beteende eller situationer som innebär en större risk för 

personen. Det kan även handla om den yttersta självskadehandlingen som att ta sitt eget liv 

(Psykologiguiden, 2010). 

Själva definitionen av självskadebeteende är ganska diffus. Wallroth & Åkerlund (2002) 

samt Åkerman (2009) hänvisar i sina böcker till Armando Favazzas definition av 

självskadebeteende (self-mutilation). I båda böckerna hänvisar författarna till tre definitioner 

som Favazza delat in självskadebeteendet i: Allvarligt självskadebeteende, stereotypt 

självskadebeteende och ytligt/medelsvårt självskadebeteende. Jag kommer nedan använda 

mig av Åkermans (2009)  tolkning av dessa: 

 Allvarligt självskadebeteende innebär handlingar som amputation av kroppsdelar, 

utstickning av ögon med mera. Det är ett ovanligt självskadebeteende menar Åkerman (2002) 

som framförallt syns i samband med svåra psykiska tillstånd. Det stereotypa 

självskadebeteende handlar om beteenden som till exempel rytmiska dunkningar med huvudet 

mot väggen, som ibland kan ses hos autistiska, utvecklingsstörda eller psykostiska personer. 

Det ytligt/medelsvåra självskadebeteendet är den form som är mest förekommande. 

Självskadebeteendet utrycker sig på många olika sätt men de vanligaste formerna är 

vävnadsskador i form av att skära eller bränna sig (Åkerman, 2009, s. 17). Ytliga/medelsvåra 

självskadebeteenden kan vara antigen tvångsmässigt eller impulsivt. Tvångsmässigt innebär 

att en person är styrd av sina tvångstankar och kan ”dra av tussar av hår, riva sig eller bita på 
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naglarna” (Åkerman, 2009, s. 17). En person som lider av impulsivt självskadebeteende kan 

vara den episodiska typen, vilket innebär att personen är utan insikt och förnekar att den 

skadar sig själv. Självskadebeteendet sker ofta oregelbundet och personen anser sig inte vara 

beroende av att skada sig själv. Det episodiska självskadebeteendet kan övergå till att bli 

repetitivt när personen börjar identifiera sig med sitt självskadande och börjar allt mer anse att 

den är beroende av att skada sig. Åkerman menar att episodiskt och repetitivt beteende skiljs 

åt genom den självskadandes insikt och inställning till sitt beteende och inte av skadornas 

omfattning eller typ (ibid, 2009 s. 18). 

 

2.2.  Varför ett självskadebeteende? 

Orsakerna till varför någon skadar sig själv menar forskare kan vara många. Faktorer som kan 

påverka ett självskadebeteende är bland annat: stark ångest, bristande impulskontroll, en 

känsla av hopplöshet och så vidare. Varför en person väljer att skada sig kan handla om: sätt 

att bearbeta trauma, lindra ångest och stänga av känslor eller få uppmärksamhet och 

omvårdnad (Wallroth & Åkelund, 2002). Åkerman (2009) tar upp liknande varför; det kan 

handla om kontroll och en form av bestraffning gentemot sig själv då de med 

självskadebeteende ofta har låg självkänsla och självbild. Hon menar att det kan vara att man 

säger fel saker, eller njuter av något som man sedan ångrar. Och skadandet blir ett straff för 

den känslan som uppstår. Självskadebeteende och självmordsförsök kopplas ofta samman. 

Men majoriteten av de som skadar sig själva gör inte det i syfte att ta sitt eget liv. I min studie 

kommer jag att använda mig av Åkermans (2009) definition, ytligt/medelsvårt 

självskadebeteende där en personen främst skär sig för att lindra någon form av smärta/ångest. 

Då det är det självskadebeteende som förekommer mest och min tanke är inte att koppla det 

till självmordsförsök och självmord.  

 

2.3.  Skolans uppdrag 
 

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper 

och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att 

lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. I utbildningen ska 

hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de 

utvecklas så långt som möjligt (SFS 2010:800). 

 

Precis som lagen säger handlar skolans uppdrag framförallt om att främja lärande där 

individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden (Skolverket, 2011). 
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Kunskap är inget entydigt begrepp utan skolverket skriver att det kommer till uttryck i olika 

former så som fakta, förståelse och förtrogenhet och tillsammans samspelar dessa. Skolan ska 

föra en diskussion om vad som är viktig kunskap idag, i framtiden och om hur 

kunskapsutvecklingen sker (Skolverket, 2011, s.5). Skolan ska stå för en likvärdig utbildning 

där undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Skolan ska främja 

förståelse för andra människor och ingen ska utsättas för diskriminering i skolan, på grund av 

kön, etnicitet och så vidare. Tillsammans med hemmet ska skolan bidra till individens 

kreativa och personliga utveckling genom att förbereda eleven för att leva och verka i 

samhället (Skolverket, 2011). I läroplanen beskrivs skolans uppdrag framförallt i förhållande 

till lärande och hur skolan ska bidra till att hjälpa och stödja individen till att bli fullvärdiga 

samhällsmedlemmar [min egen tolkning]. I läroplanen står ingenting om att skolan har något 

direkt uppdrag att främja psykisk hälsa eller att förebygga psykisk ohälsa. Det som nämns i 

läroplanen och skollagen om psykisk ohälsa är relativt obefintligt och de elever som behöver 

hjälp nämns som ”elever i behov av hjälp och stöd”. Och då handlar det framförallt om 

specialpedagogiska resurser som främst innefattar stöd i undervisningen. 

 

2.4.  Elevhälsan 

Enligt lagen ska elevhälsan bidra till att stödja elevers utveckling mot utbildningens mål och 

arbeta med hälsofrämjande och förebyggande insatser. Den 1 juli 2011 började man tillämpa 

den nya skollagen (2010:800). Samtidigt samlade man den gemensamma skolhälsovården i 

något som kallas för Elevhälsa.  I elevhälsan ska det finnas tillgång till medicinska, 

psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Vilket innebär att det ska finnas 

tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med 

specialpedagogisk kompetens. Det är huvudmannen som avgör hur mycket personal som ska 

finnas tillgänglig på skolan och i enlighet med förarbetena för skollagen så är det inget måste 

att det ständigt ska finnas tillgängligt (Skolverket, 2012). Elevhälsan ska arbeta mot en miljö 

som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. 

 

2.5.  Lärarens roll 

Lärarnas uppdrag är att undervisa på bästa sätt enligt skollag och nationella mål. Läraren är 

den som har ansvaret över undervisningen som den bedriver (SFS 2010:800). Ansvaret ligger 

hos läraren att se till att eleverna uppnår de kunskapskrav som läroplanen har. Läraren ska 

förmedla metoder och modeller så att eleverna kan utveckla sitt eget kunnande. Läraren är 

även en ledare som arbetar mot tydliga mål och ska se varje enskild individs potential. Som 
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lärare leder man undervisningen i klassrummet samtidigt som man har möjlighet att påverka 

miljön runt om (Lärarnas Riksförbund, 2012). Som lärare måste man vara en innovatör då 

man hela tiden sätts i relation till nya situationer. Det är viktigt att hålla sig uppdaterad med 

forskning och samhällsförändringar för att kunna bidra med bästa möjliga undervisning 

(Lärarnas Riksförbund, 2012). Som lärare har man anmälningsskyldighet enligt 

Socialtjänstlagen, SOL, kap. 14 § 1. Enligt SOL har läraren en skyldighet att anmäla om den 

misstänker att det finns en allvarlig risk för eleven hälsa och liv.  

 

2.6.  Skolkuratorns roll 

”Skolkuratorns arbete är direkt riktat till elever eller indirekt via skolpersonal för att stödja 

enskild elev eller övergripande och förebyggande för att skapa en god miljö för elevers hälsa, 

lärande och utveckling” (Akademikerförbundet SSR, 2015, s.10). Skolkuratorn arbetar utefter 

olika styrdokument som skollagen (2010:800), läroplaner och förordningar, som uppger vad 

skolan som verksamhet har för utbildningsuppdrag. Trots detta är rollen som kurator diffust 

beskriven i de här dokumenten. Akademikerförbundet SSR har tagit fram en policy för 

skolkuratorer där syftet är ”att säkra och utveckla kvaliteten i elevhälsoarbetet och värna 

elevers rätt till stöd i sitt lärande och i sin sociala och emotionella utveckling” 

(Akademikerförbundet SSR, 2015, s.1). Skolkuratorn ingår i skolans elevhälsoteam. I sitt 

arbete ska skolkuratorn bland annat uppmärksamma elever som far illa, elever i socialt utsatta 

sammanhang och elever som visar tecken på psykisk ohälsa. Tillsammans med den övriga 

skolpersonalen ska arbetet ge möjlighet till förändring och utveckling utifrån en helhetssyn i 

det enskilda elevarbetet samt kring det generellt förebyggande arbetet på skolan. I en 

skolkurators arbetsuppgifter ingår bland annat samtal med elev, föräldrar, nätverk och lärare; 

arbete med elever i grupp, klassamtal, gruppsamtal; krishantering, stödsamtal, skolsocial 

kartläggning och utredning av enskild elev med mera. Kuratorn ska bidra med insatser i 

socialt och psykosocialt arbete på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå 

(Akademikerförbundet SSR, 2015). Skolkuratorn har den övergripande rollen kring 

samverkan med socialtjänstförvaltningen och barn- och ungdomspsykiatrin, BUP med flera. 

Arbetet som skolkurator ses oftast som ett ensamarbete (D-Wester, 2005, s. 17). Vilket kan 

innebära mycket eget ansvar samtidigt som man brukar säga att skolkuratorn är lite som 

spindeln i nätet.  

Skolkuratorn är bunden av stark sekretess. Det innebär att som skolkurator får man inte 

lämna ut uppgifter om en enskild individ gentemot elevhälsoteamet, lärare eller övriga 

samverkande verksamheter. Undantag finns om det rör uppgifter som bidrar till att den 
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enskilde eller dens familj inte lider men av att det kommer ut (Skolverket, 2014). Vilket 

innebär att skolkuratorn kan lämna ut uppgifter till annan part om det finns ett behov av det 

för att eleven ska få tillgång till rätt stöd och hjälp som den är i behov av. Skolkuratorn har 

tystnadsplikt och står under Socialtjänstlagen, SOL kap. 14 § 1 om anmälningsskyldighet [se 

även: Lärarens roll].   

 

3. Tidigare forskning 
I många av de studier jag gått igenom påpekar forskare att det är svårt att undersöka den här 

aspekten av ett problem hos människor, då det handlar om ett diffust problem där det går att 

se olika på vad ett självskadebeteende egentligen handlar om. Men det handlar ju ändå om ett 

problem. I det här avsnittet kommer jag att fokusera på vad tidigare forskning säger om 

självskadebeteende, hur beteendet kan upplevas från de professionellas sida samt hur det kan 

hanteras i skolans värld.  

 

3.1.  Självskadebeteende bland ungdomar 

Olika forskning diskuterar att självskadebeteende inte har en klar definition utan det kan 

variera i olika termer och vad man definierar som ett självskadebeteende (Paul & Hill, 2013). 

En självförvållad avsiktlig skada med milda till måttliga vävnadsskador mot den egna 

kroppen så som att skära sig eller bränna sig har varit något som blivit till en växande oro i 

samhället de senaste decennierna (Bjärehed, 2012). Ofta handlar det inte om en handling utan 

kan inbegripa flera olika handlingar. Anledningen till varför ungdomar skadar sig kan bestå 

av flera olika utlösare (Paul & Hill, 2013). Det kan ofta handla om vardaglig stress, såsom att 

känna sig ensam, stress inför att prestera bra i skolan eller dålig självkänsla som gör att den 

unga kan tycka illa om sig själv menar Paul och Hill (2013). De ungdomar som har fler än en 

utlösare kan ha en högre risk för att det förekommer ett mer regelbundet självskadebeteende 

menar de. Timson et al. (2012) nämner även de att självskadebeteende är ett växande problem 

i Storbritannien och den ökande förekomsten och risken för självmord har gjort att det är en 

av de stora utmaningarna för professionella att handskas med. En oroande trend är att 

förekomsten av självskadebeteende har ökat bland ungdomar (Bjärehed, 2012; Timson et al. 

2012). Under 1980 - och 1990-talet kom självskadebeteende att bli mer uppmärksammat för 

allmänheten. Internationell forskning menar att det framförallt berott på ökade siffror av unga 

som skadade sig och som ibland har karaktäriserats som dramatiskt och uppmärksamhets 

sökande (Nock, 2009 i Bjärehed, 2012). I Sverige har det visat sig att en ökad uppkomst av 

självskadebeteende bland patienter inom vården även har bidragit till detta (Bjärehed, 2012). 
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Han beskriver att den större medvetenheten om själskadebeteende under 1990-talet även 

skulle kunna kopplas till medias ökade bevakning av problematiken, dock menar han att det 

inte helt säkert går att koppla ökningen av beteendet hos ungdomar till detta. 

 

3.2.  Självskadebeteende och kön 

Christian Ståhl (2007) diskuterar den stereotypa bilden av en person med självskadebeteende. 

Han menar att många studier oreflekterat fortsatt med bilden av en ung, vit tonårstjej som skär 

sig, trots att det genom senare forskning visat att det även förekommer bland killar. 

Självskadebeteende har framförallt förknippats med tjejer och femininitet vilket gjort att 

killarna inte uppmärksammats då ingen på allvar tittat efter dem (Ståhl, 2007). Ståhl (2007 s. 

291) skriver att: ”det är viktigt att här påpeka att killars självskadebeteende inte bara avfärdas 

som enstaka normbrott” utan det viktiga är hur man tolkar beteendet, vem som utför det, kille 

som tjej. Maskulinitet och femininitet är mer kopplat till uppfattningar kring beteenden än till 

beteendet i sig själv (Ståhl, 2007). Detta gör att det får konsekvenser som kan innebära att 

tjejerna är kopplade till en normativ bild av självskadebeteende med inåtvända psykiska 

problem, som till exempel ångest, medan killarna inte synliggörs och på så sätt blir vården 

utformad utefter tjejerna.  

 

3.3.  Professionellas attityder, kunskap och bemötande  

I sin studie diskuterar Timson et al. (2012)  kopplingen mellan ett negativt förhållningssätt 

mot unga med självskadebeteende och den kunskapsbrist som verkar finnas kring målgruppen 

ungdomar med just den problematiken. Bland annat ses det ibland som ett beteende för att 

söka uppmärksamhet menar de. Paul och Hill (2013) för en liknande diskussion om att 

stigmatiserande attityder och bemötande gentemot individer med självskadebeteende kan ha 

en negativ inverkan på individens försök till att må bra och detta kan leda till att skapa 

barriärer mot att söka hjälp. Attityden kan även påverka den professionellas reaktion på 

självskadebeteendet. Forskning har visat att professionella som träffar ungdomar med 

självskadebeteende ofta känner sig oförmögna att klara av problematiken, samtidigt som det 

saknas kunskap för att känna igen mönster och beteende kring självskadandet (Heat et al. 

2011; Paul & Hill, 2013). De påpekar att många av professionerna har för lite kunskap om 

vad det egentligen handlar om och hur man ska bemöta det.  

Skolungdomar som angett i en enkät att de skadat sig erkände inte detta senare i 

intervjusamtal (Bjärehed, 2012). Det kan visa att ungdomar inte vågar tala med vuxna om sitt 

beteende. Rädslan för att bli ”dömd” för det man gör kan finnas, vilket kan bero på ett dåligt 
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bemötande från vuxna sedan tidigare (Bjärehed, 2012). Heat et. al. (2011) för en liknande 

diskussion där de menar att professionellas attityder inför självskadebeteende kan ha 

betydelse för om ungdomar känner sig obekväma med att söka hjälp. De menar att attityden 

kan ha en massiv roll i hur den professionella faktiskt svarar på ett självskadebeteende hos 

ungdomarna. Timson et al. (2012) menar att det är viktigt att de professionella måste veta hur 

de ska bemöta och agera kring ungdomar med självskadebeteende då en ouppmärksammad 

självskada kan leda till mer och värre självskadande och även självmord. Tidig upptäckt och 

att se tecken på beteendet är på grund av detta viktigt att göra hos unga individer. Bjärehed 

(2012) har kommit fram till att det finns en hög frekvens av skolungdomar som skadar sig. 

Och det behöver inte alltid handla om de ”typiska” sätten som att skära eller bränna sig. Men 

mörkertalet är stort då många inte söker hjälp för sina problem (Bjärehed, 2012; Timson et al. 

2012). ). Flera av informanterna i Bests studie nämner att de fall som de känner till av 

självskadebeteende antagligen bara: är toppen av isberget (2006, s. 165), många döljer det 

vilket gör att det är få fall som kommer upp till ytan. Detta visar vikten av fortsatta studier 

kring ungdomars självskadebeteende och hur man bättre kan förstå beteendet hos dem. Det 

kan göras genom att undersöka hur ungdomarna själva önskar att bli bemötta vid avslöjandet 

av ett sådant beteende och på vilket sätt de önskar att självskadebeteendet ska bemötas av 

vuxna menar Bjärehed (2012). 

 

3.4.  Självskadebeteende i skolan 

Det finns en utmaning för skolan kring självskadebeteende diskuterar Best (2006). 

Förväntningar på skolan och dess personal av att vara medvetna om problematiken och kunna 

agera rätt och riktigt vid en uppmärksammad självskada ses som en del av deras ansvar att 

titta efter elevers personliga och sociala välbefinnande (Best, 2006). Inom skolans värld 

förväntas det att man ska uppmärksamma och klara av att hantera mobbning, 

missförhållanden och sorg medan självskadebeteende inte nämns. Samtidigt så menar 

forskarna att det skett en ökning bland ungdomar som har ett självskadebeteende, vilket gör 

att det är viktigt att skolorna känner till problematiken och är rustade för att kunna hantera det 

(Best, 2006). Bjärehed (2012) har studerat möjligheten att bemöta självskadebeteendet i ett 

skolsammanhang. Resultaten från hans studie visar att en stor andel av skolungdomarna, 36-

46 % någon gång skadat sig själv. Resultatet visar en stor grupp på 60-63 % som testat det 

men som kanske inte ser det som någon stor sak medan det finns en mindre grupp av både 

killar och tjejer där problematiken är allvarligare där självskadebeteendet ofta hänger ihop 

med både inre och yttre psykiska problem (Bjärehed, 2012). Då självskadebeteende ofta 
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förknippas med låg självkänsla och ångest menar Best (2006) att skolan måste fråga sig vad 

de kan göra för att motverka detta och sträva mot en hälsosammare självbild. Skolan måste ge 

ungdomarna de verktyg som behövs för att hantera detta istället för att få känslor av ångest 

som kan leda till ett självskadebeteende (Best, 2006). Enligt honom är hanteringen av 

självskadebeteende i ungdomsåren en utmaning i sig men han lägger vikten på skolornas roll 

och att det är relevant för dem att vara medvetna om problemet och veta hur de ska hantera 

det.
1
 Han poängterar att om skolorna fortsätter att vara ovetande finns risken att det kan leda 

till att självskadebeteendet ökar hos unga istället för att hitta strategier för att hantera det 

(Best, 2006). 

 

3.5.  Läraren och självskadebeteendet 

I sin studie får Best (2006) fram att många av lärarna saknar kunskap om vad man ska göra 

när man möts av elever som skadar sig själva. För lärare i skolorna som inte har erfarenhet 

kring ämnet och kanske inte någon utbildning i hur man kan hantera sådana situationer kan 

det ofta bli skrämmande och ångestfyllt när det framkommer att det finns elever som skadar 

sig (Best, 2006). Lärarna kan bli både frustrerade och frågande på samma gång. Det kan 

handla om reaktioner som sorg och frustration för att vilja hjälpa eleven men inte veta hur och 

i det känna en maktlöshet (Best, 2006). Då det kan kännas som ett för stort problem att 

hantera blir behovet av att skicka det vidare till någon annan så fort som möjligt större än att 

stå kvar och slåss menar han. Paul och Hill (2013) liksom Heat et al. (2011) menar att en 

sådan respons kan göra det värre för ungdomarna. Forskning visar att lärare har svårt att 

hantera just självskadebeteende.  Det har visat sig framförallt vara en fråga om okunskap och 

att inte veta hur de ska gå till väga. Best (2006) välkomnar ett ökat medvetande hos lärare, då 

han menar genom medvetenhet om och kring problematiken kan man göra mer gott än ont 

(Best, 2006, s. 172).  

 

3.6.  Förebyggande arbete mot självskadebeteende hos ungdomar 

Det är en utmaning för olika professioner att ta sig an självskadeproblematiken (Timson et al., 

2012). De menar att professionerna har lite kunskap om vad det egentligen handlar om och 

hur man bemöter självskadebeteendet. Paul och Hill (2013) har gjort en analys av 

vägledningsdokument från olika organisationer i Skotland för att identifiera faktorer relaterat 

till självskadebeteende och vad de finns för metoder för arbetet med ungdomar som 

                                                 
1 I sitt sammanhang är det här relevant att nämna liknade slutsatser kring psykisk ohälsa som framkommer i en svensk rapport av 

Socialstyrelsen från 2009 där de menar att skolans uppdrag behöver förtydligas vad gäller arbetet med förebyggande av elevers psykiska 
ohälsa. Då ett sådant arbete kan påverka elevernas personliga utveckling både indirekt och direkt (Socialstyrelsen, 2009). 
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professionerna möter. Författarnas analys av dokumenten var till hjälp för att se vad de 

professionella hade för vägledande material tillgängligt för att ta sig an och förstå 

självskadebeteende. Paul och Hills (2013) resultat visar att de flesta av organisationerna i 

studien delar metoder för hur de ska hantera självskadebeteende. Några huvudprinciper de 

kunde utläsa från vägledningsdokumenten var främst inom förebyggande områden, reaktionen 

kring självskadebeteende och tystnadsplikten. Det är viktigt att kommunala verksamheter kan 

skapa en trygg och förtroendeingivande miljö som gör att ungdomar vågar anförtro sig om 

sina problem och söka hjälp. Att vara en sympatisk och förstående lyssnare och vikten av att 

inte döma beteendet är viktigt och att så långt som möjligt kunna hålla sin tystnadsplikt (Paul 

& Hill, 2013).
2
 Muehlenkamp, Walsh och McDade (2010) diskuterar, precis som, Best 

(2006), Bjärehed (2012) och Timson et al. (2012), en ökning av självskadebeteende bland 

ungdomar och de understryker behovet av att finna vägar för att förebygga beteendet hos 

unga. De har gjort en redovisning av ett skolbaserat förebyggande program, SOSI (The signs 

of self-injury), för självskadebeteende hos ungdomar. Detta har testats i fem skolor i England 

för att se på någon positiv effekt. Det främsta målet med SOSI är att öka kunskapen kring 

självskadebeteende och förmå ungdomar att söka hjälp för problematiken (Muehlenkamp et 

al. 2010). Författarna poängterar vikten av att inkludera kamraterna i de förebyggande 

insatserna då de menar att det oftast är vänner som den med självskadebeteendet söker sig till 

för att berätta om sitt problem (Muehlenkamp et al. 2010). Har kamraterna själva en bättre 

förståelse för vad det handlar om ökar möjligheten att även de vågar söka hjälp för vännens 

problem. Resultaten tyder på att SOSI inte medförde några skadliga effekter, ökade 

medvetenheten och kunskapen och förbättrade attityden kring att söka hjälp bland eleverna. 

Författarna menar att det kan vara ett bra verktyg för att motverka stigmatiseringen och 

nedtystningen av problemet bland ungdomar (Muehlenkamp et al. 2010).  

 

3.7.  Skolkuratorn och självskadebeteende 

Enligt White Kress, Gibson, och Reynolds (2004) är skolkuratorn i en unik situation för att 

göra ingripanden hos elever med självskadebeteende. Då beteendet ofta börjar och avslutas i 

skolåldern. Självskadebeteende i sig är dynamiskt och komplext. Skolkuratorn blir viktig för 

att förstå ungdomar med självskadebeteende (White Kress et al. 2004) då skolkuratorn är den 

                                                 
2 I Socialstyrelsens (2013) rapport: Barn och ungas hälsa, vård och omsorg 2013, kom de fram till att det idag i Sverige används ett stort 

antal metoder och arbetssätt för att förebygga psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. I rapporten framkom att flera verksamheter använde 
samma metoder för olika uppdrag, oavsett om uppdragen handlade om alla barn de möter, barn som löper särskilda risker för psykisk ohälsa 

eller barn som har utvecklat psykisk ohälsa. I några verksamheter var det även vanligt att utveckla egna metoder och arbetssätt. Det gällde 

särskilt i skolan, där man ofta valde ut delar av etablerade metoder och kombinerade dem med delar av andra metoder och arbetssätt 
(Socialstyrelsen 2013 s. 75). 
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som tillhandahåller strategier för att hjälpa de här ungdomarna när det uppmärksammas i 

skolan. De beskriver hur skolkuratorer kan vara förespråkare för elever genom att lyssna till 

deras berättelser och värdera deras upplevelser och erfarenheter. De kan spela en viktig roll i 

ingripande och förebyggande arbete mot självskadebeteende hos unga genom att utbilda 

lärare, elever och föräldrar om problematiken (White Kress et al. 2004). Roberts-Dobie och 

Donatelle (2007) för en liknande diskussion där skolkuratorerna kan verka som en 

samordnare för att både utbilda andra inom skolan/hemmet och vara förbindelsen när 

självskadebeteendet behövs tas till en högre distans då kuratorns roll inte handlar om 

djupgående behandling. 

Med föreliggande uppsats är studiens syfte att bidra till en ökad förståelse för 

självskadebeteende bland ungdomar och att det är viktigt att skolan är medvetna om 

problematiken då det är en problematik som har ökat enligt forskningen. Förhoppningen är att 

medvetande göra ett beteende som inte enbart skolkuratorer ska ha kunskap om utan även 

vikten av att övrig skolpersonal som lärare, har kunskap kring vad det handlar om, då de är de 

som är närmst eleverna i den vardagliga skolmiljön. Kan lärare lära sig att se och upptäcka 

tidiga tecken kan detta eventuellt bidra till att fler elever får det stöd som de kanske är i behov 

av tidigare.  

 

4. Teori 
Nedan kommer jag att redovisa för ”Tyst kunskap” som är den teori som jag senare kommer 

att knyta an till det resultat som framkommit i studien. Efter det jag har läst om tyst kunskap 

förstår jag att det är en komplex teori. Det har inte varit helt lätt att hänga med i de teoretiska 

tankarna om vad det egentligen handlar om. Men jag ska ge mig på ett försök nedan att 

illustrera det genom vad några av de som beskrivit och utvecklat tanken bakom tyst kunskap. 

Jag utgår från Michael Polanyis (2013) teori samtidigt som jag med hjälp av Bengt Rolf 

(1991) och Bengt Grensjö (2003) försöker förtydliga vad tyst kunskap handlar om eller ”tacit 

knowledge” som är facktermen på engelska.  

 

4.1.  Tyst kunskap 

Tyst kunskap kan benämnas som en undermedveten kunskap. Polanyis teorier är på en 

generell nivå och gör anspråk på att vara giltiga både för hur vetenskaplig kunskap utvecklas 

och även hur människors tillägnande av kunskap är beskaffad (Grensjö, 2003). Han utgår från 

en ny föreställning av mänsklig kunskap där det faktum är att ”vi kan veta mer än vad vi kan 

säga” (Polanyi, 2013, s.27). Han tar ett människoansikte som exempel där vi bland tusen 
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människor kan känna igen ett ansikte som vi är bekanta med men att det oftast kan vara svårt 

tala om vad som är bekant med det. Detta kan beskriva hans teori om tyst kunskap som är 

omedelbar och undermedveten och som inte uttrycks verbalt.  

Grundstrukturen i tyst kunskap består alltid av två ting (Polanyi, 2013). Det handlar om två 

led där det första benämns som proximalt och det andra för distalt. Han menar att det handlar 

om att vända uppmärksamheten från någonting för att rikta den mot något annat, det vill säga 

från det första ledet till det andra i den tysta relationen (Polanyi, 2013). Den funktionella 

relationen mellan de två leden innebär att vi ”känner till det första ledet bara genom att förlita 

oss på vår medvetenhet om det för att uppmärksamma det andra ledet” (Polanyi, 2013, s. 33). 

Enligt Rolf (1991) skiljer Polanyi på fyra aspekter av tyst kunskap: den funktionella aspekten 

som innebär att om vi vänder uppmärksamheten från dragen i ansiktet till själva ansiktet, kan 

vi på så sätt få svårt att beskriva dragen. Alltså blir tyst kunskap det vi vet för att kunna ha en 

annan kunskap. Den fenomenella aspekten är vi istället medvetna om dragen genom deras 

relation till ansiktet, det distala, som vi uppmärksammar. Här är vi helt enkelt medvetna om 

det vi vänder uppmärksamheten från när vi riktar den till något annat. Den semantiska 

aspekten av tyst kunskap ger oss ledtrådar till en helhet. Och till sist den ontologiska aspekten 

är en följd av de andra tre aspekterna som förknippar denna aspekt med det objekt vår 

kunskap handlar om. De första tre aspekterna leder till vad tyst kunskap ger kännedom om. 

Genom detta menar Polanyi (2013) att vi kan förstå helheten genom att förlita oss på vår 

medvetenhet om delarna och riktar på så sätt uppmärksamheten mot deras gemensamma 

mening. Detta gör att kunskap kan förmedlas utan att vi behöver förmedla det via språket 

(Polanyi, 2013).  

Rolf (1991) kategoriserar tyst kunskap under: Kunskapens uppkomst, hur man fått veta; 

genom träning, erfarenhet, berättelser eller mästare- lärlingsförhållande; Kunskapens innehåll, 

(vad man vet) påståenden, färdigheter, värderingar och hållning; och Kunskapens funktion, 

vad man använder kunskapen till, ordna, sortera, förklara, förutsäga, handla, beskriva och 

manipulera (Rolf, 1991, s. 27). Han beskriver tyst kunskap som något som uppkommit genom 

erfarenheter och på så sätt blivit det som personen kan och vet om något. Uppkomsten är det 

som man då frågar efter när man undrar hur en person vet något. Rolf (1991) beskriver till 

skillnad från Polanyi (2013) att tyst kunskap inte behöver vara overbal utan att kunskap 

behöver en verbalisering.  Kunskap kan även utgöra ett slags know-how utifrån Gilbert Ryles 

teori (Polanyi, 2013) som utgör färdigheter och kunskap som behövs i en del situationer 

genom att man vet vad som ska göras. 
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4.2.  Tyst kunskap som motiv eller instrument 

Den tysta kunskapen kan liknas vid ett redskap eller instrument, som exempel med en blinds 

käpp i handen som utgör ett förlängt instrument av kroppen mot verkligheten för att uträtta 

något. Det finns ett ändamål för käppen som ingår i den tysta kunskapen. Polanyi menar att 

kunskapen är som en aktivitet, en process, vilket gör den målstyrd (Rolf, 1991). 

Rolf (1991) beskriver att motiv utgör drivkrafter bakom handlande vilket ger svar på 

varför en viss handling görs, dessa motiv måste inte alltid vara medvetna. Psykoanalysen ser 

människan som dunkla och sammansatta motiv (ibid, 1991, s.70) och han jämför med 

sexuella motiv, som hos Freud, och maktbegär, som hos Adler där han menar att människan 

inte är medveten som dessa och blir kanske till en viss tyst kunskap? Rolf beskriver en linje 

där tyst kunskap är jämförbar vid hanteringen av ett redskap eller instrument, som den blindes 

käpp jag nämnde ovan.”Tyst kunskap kommer närmare ett svar på frågan hur eller genom vad 

en viss person genomförde en handling” (Rolf, 1991, s.70) Med vilka hjälpmedel, med vad 

för bakgrundskunskap lyckades personen göra detta? Det finns en koppling mellan 

handlingens hur och varför.  På samma sätt som valet av handling vilar valet av redskap på 

värderingar, valet av handling är sällan betydelselöst, menar han. ”Valet av arbetssätt innebär 

oftast att man bedömer och värderar” (Rolf, 1991, s.70). Han tar ett exempel med en målare 

som ska besluta ifall han ska skrapa eller slipa bort färg och i det beslutet innebär det 

yrkesmässiga normer och värderingar som leder honom fram till vad han ska göra. Varför 

handlar om hans verklighetsbedömning, att det är gammal färg, och hur handlar om hur han 

ska gå tillväga. Därigenom kommer en del undermedvetna motiv räknas som tyst kunskap 

(Rolf, 1991). 

I min analys av studiens empiriska material kommer jag att använda mig av teorin tyst 

kunskap. Jag kommer att tolka idén kring tyst kunskap där kunskap inhämtas i form av 

tidigare erfarenheter och att man kan handla utefter en tyst kunskap när man hamnar i 

situationer som man inte är bekant med. Man kan kanske inte alltid säga exakt varför man 

handlar på ett visst sätt utan agerar utefter någon form av ryggmärgskänsla och kan ta fram 

kunskap som man blir i behov av i en situation, som vid mötet med en elev med 

självskadebeteende. Jag menar att med hjälp av dessa tankegångar kan jag föra över teorin på 

lärarnas och skolkuratorernas upplevelser och uppfattningar självskadebeteende och varför de 

reagerar och bemöter problemet på ett visst sätt.  
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5. Metod 
I det här avsnittet kommer jag att redogöra för hur och på vilka grunder jag har kommit fram 

till de slutsatser som senare redovisas längre fram i uppsatsen.  I början redogör jag för vilken 

form av forsknings- och datainsamlings metod som använts i studien. Sedan diskuteras 

urvalsmetod, tillvägagångssätt och genomförande samt en genomgång av vilken form av 

analysmetod som använts i studien. Efter det redovisas de etiska överväganden som tagits i 

beaktande under studien. Slutligen förs en metoddiskussion om studiens trovärdighet och 

generaliserbarhet.  

  

5.1.  Kvalitativ metod 

För att besvara mitt syfte med studien, som utgår från att undersöka lärare och skolkuratorers 

erfarenheter och uppfattningar av självskadebeteende bland ungdomar har jag valt att använda 

mig av en kvalitativ forskningsmetod. Den kvalitativa metoden strävar mot tolkning och 

förståelse (Levin, 2008). Uppsatsens vetenskapsteoretiska ansats utgår från hermeneutiken. 

Forskaren vill framförallt förstå människors uttrycksformer (Thomassen, 2007) genom att 

tolka en text utifrån det perspektiv som upphovsmannen har haft (Bryman, 2011).  Inom 

hermeneutiken betonar man att förståelse är kontextuellt (Kvale & Brinkmann, 2009). Det 

empiriska material som har samlats in i studien kommer på så sätt att påverkas av 

informanternas kontext. Informanternas upplevelser och erfarenheter påverkas av den 

omgivning och det sammanhang som de är en del av. Informanterna kommer att ha olika sätt 

att se på sin verklighet vilket gör att det finns olika sanningar. Genom att tolka och försöka 

förstå dessa sanningar får jag som forskare en djupare kunskap om hur informanterna ser på 

sin verklighet. 

 

5.2.  Kvalitativa intervjuer 

För att samla in det empiriska materialet till studien har jag använt mig av kvalitativa 

intervjuer. I en kvalitativ intervju är forskaren intresserad av informanternas egna 

ståndpunkter och uppfattningar. Genom den kvalitativa intervjun kan forskaren anpassa den 

ordning frågorna ställs i, vilket gör att man inte är bunden till någon direkt ordning (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2011). Intervjun kan på så sätt röra sig i olika riktingar och blir flexibel 

och formbar utefter de svar som informanterna ger (Bryman, 2011). Forskaren som använder 

sig av den kvalitativa intervjun är intresserad av att få breda och djupgående svar från den 

som intervjuas. Den kvalitativa intervjun brukar framförallt beskrivas utifrån två former, 

ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2011). Jag har valt att använda mig 
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av den semistrukturerade intervjun som grundar sig på att forskaren gjort ett underlag för 

intervjun, en så kallad intervjuguide med frågor om de ämnen som ska beröras. Bryman (2011 

s. 415) menar att forskaren genom sin intervjuguide har en förhållandevis specifik lista kring 

teman för intervjun men detta ger ändå informanterna stor frihet att utforma sina svar på sitt 

eget sätt. Jag återkommer till min intervjuguide längre fram i detta avsnitt.  

 

5.3.  Urvalsprocess 

Först var min tanke att endast intervjua lärare. Men för att koppla studien till socialt arbete 

valde jag även skolkuratorer som är en profession som jag som färdig socionom kan tänkas 

arbeta som i framtiden. Mitt urval utgår från ett målinriktat urval grundat på de 

frågeställningar studien har. Bryman (2011) menar att forskaren gör sitt urval utifrån en 

önskan att intervjua personer som är relevanta för problemområdet i studien. Jag har till det 

även använt mig av ett tvåstegsurval för att få kontakt med informanterna. Ett tvåstegsurval är 

bra att använda sig av vid en undersökning av en specifik miljö då detta oftast kan vara lättare 

att välja än informanterna i sig menar (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Jag har gjort en 

geografisk avgränsning och inriktat mig på en mellanstor kommun i södra Sverige. Genom att 

inrikta mig på en miljö som skolan, istället för flera olika miljöer, till exempel BUP och 

ungdomsmittagningen, gav det mig möjlighet att få en bättre inblick och viss kontinuitet i 

studien (Svensson & Ahrne, 2011).  Lärarna och skolkuratorerna skulle ha erfarenhet av 

ungdomar med självskadebeteende. Detta gjorde det svårt för mig att slumpmässigt välja ut 

informanterna. Enligt Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2011) kan forskaren känna sig säkrare 

på att urvalet inte är manipulerat till organisationens fördel genom att själv få tillgång till 

listor eller liknade över anställda. Jag var intresserad av en viss typ av anställda med 

erfarenhet vilket gjorde att jag kontaktade en ansvarig på skolan som kunde vägleda mig 

vidare.  

I studien har tre högstadielärare, en skolkurator från högstadiet och två skolkuratorer från 

gymnasiet intervjuats. Genom att intervjua sex till åtta personer ökar säkerheten att forskaren 

får ett material som är relativt oberoende av enskildas personliga uppfattningar (Eriksson-

Zetterquist och Ahrne, 2011). Jag anser att detta är ett representativt urval för min studie på 

grund av den tidsram som funnits för uppsatsen. 
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5.4.  Tillvägagångssätt och genomförande 

5.4.1.  Forskning och litteratur 

För att få tillgång till tidigare forskning som avhandlingar och rapporter har jag främst använt 

mig av Linnéuniversitetets bibliotek. De databaser som använts är Social services abstracts, 

Academic search elite, PsycINFO, OneSearch, SwePub, Libris och DIVA. Även Googles 

sökmotor har använts för att få fram relevanta och lämpliga hemsidor/material till studien. 

Dessa har handlat om självskadebeteende samt skolan, lärare och kuratorers uppdrag. 

Sökorden som använts är delvis självskadebeteende, ungdomar, skolan, self-harm, self- 

injury, deliberate self-injury, adolecents, school. Jag har upptill detta använt mig av 

Socialstyrelsens hemsida för att få fram lämpliga rapporter kring självskadebeteende och 

psykisk ohälsa hos unga i Sverige. Tryckt material i form av böcker har använts där sökordet 

framförallt varit självskadebeteende. Genom att gå igenom rapporter, avhandlingar och 

böcker har jag fått kunskap om ämnet och jag har även fått tillgång till referenser som lett mig 

vidare till lämpligt material att använda till studiens olika delar. Utgivningsåren har främst 

varit 10 år tillbaka i tiden för att finna så relevant material som möjligt som har kunnat 

relatera till det syfte studien har.  

 

5.4.2.  Intervjuer 

Syftet med studien var att intervjua lärare och skolkuratorers erfarenheter och upplevelser av 

elever med självskadebeteende på högstadiet och gymnasiet. Det första jag gjorde var att via 

kommunens hemsida ta reda på vilka skolor som fanns i kommunen.  Jag ville vända mig till 

de två största skolorna i kommunen och för att få fram detta tittade jag på antalet elever som 

gick på skolorna. Valet föll på en kommunal gymnasieskola och en kommunal 

högstadieskola. När beslut av skolorna gjorts var nästa steg att få fram informanter.  

De första kontakterna har skett via rektorerna på var och en av skolorna. De har främst 

rekommenderat mig att ta nästa kontakt med skolkuratorerna och därifrån sedan få 

rekommendationer om lärare som skulle vara relevanta för studien. Jag har upplevt att både 

rektorer och skolkuratorer har haft svårt att tipsa om lärare som har haft erfarenheter av 

självskadebeteende. Skolkuratorerna bad att få återkomma då de ville diskutera medverkan i 

studien med sina kollegor. Jag fattade ett beslut om att kontakta ännu en högstadieskola för att 

öka mina möjligheter till intervjuer, detta på grund av den tidsram uppsatsen hade. Valet föll 

på en högstadieskola i närområdet med de andra skolorna. Den första kontakten togs även där 

med rektorn som vidarebefordrade min information och efter någon dag kontaktades kuratorn 

och en intervju bokades. Ny kontakt med kuratorn på gymnasieskolan togs och en intervju 
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bokades med henne och hennes kollega. Skolkuratorn på den första skolan tackade slutligen 

nej till medverkan i studien. Med hjälp av personliga kontakter fick jag tag på tre 

högstadielärare som jag kunde boka intervjuer med. Min avsikt var från början att inrikta mig 

på två skolor men det slutade med fyra och detta på grund av den svårighet jag upplevde i att 

få tag på intervjupersoner med erfarenhet av ämnet.  

Inför intervjuerna gjordes två intervjuguider. Intervjuguiden är ett manus för intervjun som 

strukturerar upp förloppet på intervjun (Kvale & Brinkmann, 2009). Kvale och Brinkmann 

(2009) menar att det kan vara lämpligt att ta ut två intervjuguider, en med studiens tematiska 

forskningsfrågor och den andra mer ämnad för själva intervjun. Den första intervjuguiden (se 

bilaga 2) verkade som underlag för intervjuerna och informanterna fick ta del av den innan 

själva intervjutillfället. Den andra (se bilaga 3) utformades med fler frågor som jag använde 

mig av under intervjuerna. Utgångspunkterna i intervjuguiderna utgick från de 

frågeställningar som studien har. Fokus låg på teman kring; kunskap om självskadebeteende, 

erfarenheter och förebyggande arbete. Vilka teman jag använde mig av kom jag fram till efter 

att ha läst tidigare forskning kring självskadebeteende och gjorde upptäckten att det finns ett 

behov av mer kunskap hos lärare kring beteendet samt att det saknas studier kring bemötande 

och tidig upptäckt för de här ungdomarna i skolan. Mestadels bestod intervjuerna av öppna 

frågor där informanterna hade möjlighet att fritt utforma sina svar och gav mig som 

intervjuare möjlighet att välja att följa upp de svar och de riktningar som öppnade sig 

(Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2012). Intervjuerna ägde rum på informanternas 

arbetsplatser samt i något fall hemma hos den som intervjuades. Intervjuerna spelades in och 

transkriberades allt eftersom de var färdiga. Detta gjordes för att jag skulle kunna vara 

närvarande vid intervjutillfället och lägga fokus på personen som intervjuades och vad som 

sades under samtalet. Genom att göra detta hade jag möjlighet att behålla informanternas 

exakta ordalag och uttryckssätt (Bryman, 2011).  

 

5.5.  Bearbetning av material 

Vid genomgången av det empiriska materialet till studien har jag använt mig av kodning. 

Bryman (2011, s. 523) menar att ”kodning utgör utgångspunkten för de flesta former av 

kvalitativa analyser av data”. Att koda empirin innebär att man knyter an ett eller flera 

nyckelord till texten för att underlätta identifieringen av ett uttalande (Kvale & Brinkmann, 

2009). Genom att använda mig av kodning har jag som forskare fått fram likheter och 

olikheter i texten och plockat ut de delar som är relevanta för att besvara mina 

forskningsfrågor. Bryman (2011, s.526) diskuterar kritik kring kodning där forskare menat att 
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när det gäller kvalitativ dataanalys kan ett problem bli att kontexten går förlorad i det som 

sägs. Vilket innebär då man plockar bort delar av texten kan den sociala situationen och 

sammanhanget i materialet tappas bort. Jönsson (2010) beskriver att en del av kodningsarbetet 

ofta sker redan före och under datainsamlingen. Jag har främst använt mig av koder som 

byggt på de frågor och teoretiska begrepp som studien grundar sig på. Men under 

kodningsprocessen har det även uppkommit koder efter intressanta förhållanden som 

upptäckts under genomgången av materialet. Koderna har jag använt för att dela in resultatet 

och underlätta för läsarens möjlighet att följa med i analysen av studien. 

 

5.6.  Etiska överväganden 

En viktig del i forskningsetiken rör frågor om hur personer som deltar i forskning får 

behandlas (Vetenskapsrådet, 2011). Inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning 

finns sedan länge forskningsetiska principer där fyra huvudkrav gäller. Det handlar om 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att deltagarna i studien ska informeras om studiens syfte och vad 

deras roll i studien är samt vilka villkor som gäller vid medverkan. Deltagarna ska få reda på 

att det är frivillig att delta och att de när som har rätt avbryta sin medverkan i studien. 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva har rätt att bestämma om de vill delta i studien. 

De ska lämna samtycke till detta skriftligt eller muntligt. Är deltagaren under 15 år bör 

samtycke även inhämtas från förälder/vårdnadshavare. Framförallt om undersökningen är av 

etisk känslig karaktär. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om deltagarna i studien 

ska ges största möjliga konfidentialitet. Deltagarnas identitet får inte röjas för obehöriga, 

varken i det aktuella materialet eller framtida material. Uppgifter som kan kopplas till 

deltagarna och som är av känslig karaktär som personuppgifter ska förvaras på ett sådant sätt 

att obehöriga inte kan ta del av dem. Nyttjandekravet innebär att det empiriska material som 

samlats in för studien endast får användas för forskningens ändamål. (Daneback & Månsson, 

2008; Vetenskapsrådet, 2011).  

För att tillgodose informationskravet kontaktade jag informanterna i den mån det gick, 

först via telefon, i några fall hade jag talat med arbetsgivaren först som vidarebefordrade 

information om studien och att jag skulle höra av mig kort där efter. En av informanterna 

kontaktades via nätet. Sedan kontaktades de via mejl där de fick information om studiens 

syfte bifogat i ett informationsbrev (se bilaga 1). Vidare stod det beskrivit vad deras roll gick 

ut på samt vad det innebar med att medverka i studien. Jag bifogade även ett underlag för en 

eventuell intervju (se bilaga 2) då några av informanterna till en början var osäkra på om de 
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hade något att bidra med till studien. Informanterna fick information om att de hade rätt att 

avsluta sin medverkan i studien när som utan att ange något skäl till mig. Jag informerade 

även att intervjuerna kommer att spelas in och sedan transkriberas för att underlätta i arbetet 

med uppsatsen. Då informanterna först fick information från mig via telefon och sedan 

skriftligt har de fått tid att i lugn och ro besluta om deras medverkan. Informanterna har själva 

bestämt om de vill och kan medverka i studien och på detta sätt har även samtyckeskravet 

tillgodosetts. För att tillgodose konfidentialitetskravet har deltagarna i informationsbrevet 

samt vid själva intervjutillfället fått information om att de kommer att avidentifieras i 

materialet och även den kommun och skola de arbetar i. Istället har jag använt mig av fiktiva 

namn. Information om att materialet endast kommer att användas till mitt syfte med 

forskningen har också getts enligt nyttjandekravet. Då intervjuerna skett med personer som 

arbetar med och kring elever med självskadebeteende och det har handlat om deras 

erfarenheter av bemötande och förebyggande arbete så kommer inte enskilda elever med 

självskadebeteende att beröras i studien.  

 

5.7.  Metoddiskussion 

Bryman (2011) diskuterar kritik kring huruvida reliabilitet och validitet är relevant för 

kvalitativa undersökningar. De utgör viktiga kriterier för kvantitativt inriktade forskare när det 

gäller att få en bild av kvaliteten i undersökningen. Han skriver att definitionsmässigt verkar 

validitet rymma en betydelse av mätning, vilket kvalitativa forskare inte är ute efter. Istället 

föreslår kritikerna att man omvandlar reliabilitet och validitet inom kvalitativ forskning till två 

andra kriterier som tillförlitlighet och äkthet vilket gör att man lägger mindre vikt på frågor 

som rör mätning, som förutsätter att det är möjligt att komma fram till endast en sanning. 

Forskaren som använder sig av en kvalitativ metod är inte ute efter en exakt sanning utan det 

kan finnas många möjliga beskrivningar av verkligheten (Bryman, 2011).  

Tillförlitligheten i en kvalitativ undersökning kan stärkas genom att använda sig av bland 

annat tre kriterier: trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet. Trovärdighet innebär att de som 

läser undersökningen ska kunna tro på det som är skrivet (Svensson & Ahrne, 2011). För att 

kunna stärka trovärdigheten har jag följt de regler som finns kring forskning och 

uppsatsskrivning. Att jag så långt som möjligt varit tydlig med forskningsprocessen genom 

detta metodkapitel och genomgående i hela uppsatsen för att öka undersökningens 

trovärdighet och pålitlighet. Mitt syfte med studien var att undersöka lärare och skolkuratorers 

uppfattningar kring sina erfarenheter av självskadebeteende och genom att de är erfarna i sitt 

yrke i arbetet med ungdomar visar det på en trovärdighet av empirin. Skolskolkuratorerna är 
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utbildade inom psykosocialt arbete och har kunskap att besvara frågorna. Lärarna som inte har 

samma utbildning i grunden besitter kunskap att svara på samma frågor då det handlar om att 

undersöka deras uppfattningar av att hantera ett ämne som ligger utanför deras ”vanliga” 

profession. Då de ska uppmärksamma och hantera psykisk ohälsa hos elever, där 

självskadebeteende ingår. Resultatet har blivit likvärdigt på en del punkter vilket även det ger 

undersökningen trovärdighet. Kvalitativ forskning handlar ofta om att skapa ett djup 

(Bryman, 2011). Eftersom min undersökning är liten är jag medveten om att det är svårt att 

göra den överförbar och generaliserbar. Meningen i studien har varit att redovisa resultatet 

från intervjuerna och bidra med en förståelse för hur ämnet upplevs av informanterna. Och på 

så sätt få upp ögonen för ett problemområde som inte prioriteras i skolvärlden. Om 

intervjuerna skulle göras igen med samma personer skulle antagligen inte svaren bli de 

samma. Detta beror på att svaren de ger är unika och kan skilja sig då ens tankar kan 

förändras över tid. Det innebär också att det gör studien svår att generalisera. Enligt Svensson 

och Ahrne (2011) kan man genom att jämföra resultatet i studien med andra liknade studier 

ändå kunna visa på en viss generaliserbarhet och detta bidrar till att det även ökar 

trovärdigheten av det egna resultatet. Eftersom det finns likheter mellan tidigare forskning 

och resultatet av studien menar jag att det kan finnas en viss överförbarhet av studien till 

annat. Genom de val som görs bidrar forskaren i stor utsträckning till att forma studieobjektet 

(Svensson & Ahrne, 2011, s. 26). Analysen av det empiriska materialet startar oftast redan 

innan det är inhämtat. Under undersökningens gång har jag försökt att inverka så lite som 

möjligt på resultatet. I intervjuerna har jag försökt att inte ställa allt för ledande frågor för att 

ge informanterna möjlighet att själva utveckla sina svar. Jag menar dock att jag inte har 

kunnat vara helt objektiv under uppsatsprocessen då mina personliga uppfattningar och 

tidigare föreställningar om ämnet kan ha påverkat till viss del. Men jag har försökt att vara 

medveten om detta i viss mån genom studien.  

 

6. Resultat och Analys 
Syftet med studien har varit att undersöka lärare och skolkuratorers erfarenheter och 

uppfattningar av självskadebeteende bland elever på högstadie– och gymnasieskolor. Jag har 

även undersökt deras uppfattningar kring förekomsten av förebyggande arbete mot ungdomar 

som skadar sig. Nedan kommer en redovisning av vad som framkom i de intervjuer som 

gjordes med tre lärare och tre skolkuratorer som arbetar på skolor i en mellanstor kommun i 

södra Sverige. Avsnittet är indelat i tre teman: Självskadebeteende, Förebyggande arbete och 

Är det lärarnas ansvar? Den teoretiska ansatsen i analysen bygger på Michael Polanyis teori 
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tyst kunskap samtidigt som tidigare forskning kopplats samman med resonemangen från det 

empiriska materialet.    

 

6.1.  Redovisning av informanterna 

Generellt i texten talar jag om informanter, lärare och kuratorer och när jag specifikt vill 

förtydliga vad någon sagt använder jag mig av benämningen lärare 1,2, 3 och kurator 1,2,3.  

Lärare 1: är utbildad svensk- och idrottslärare för högstadiet/gymnasiet, och yrkesverksam i 

tre år. 

Lärare 2: är utbildad högstadielärare i matte, no, teknik och varit yrkesverksam i 11 år. 

Lärare 3: är utbildad grundskolelärare i So och varit yrkesverksam i 19 år. 

Kurator 1: är utbildad socionom och varit yrkesverksam kurator i 11 år. 

Kurator 2: är utbildad socionom och varit yrkesverksam kurator i 14 år.  

Kurator 3: är utbildad socionom och varit yrkesverksam kurator i 12 år. 

  

6.2. Självskadebeteende 

Detta tema är indelat i fyra kategorier; Definition, Förekomst, Egna erfarenheter och 

Bemötande. De beskriver informanternas egna uppfattningar och upplevelser av 

själskadebeteende. 

  

6.2.1.  Definition 

Majoriteten av informanterna beskriver självskadebeteende som någonting mycket mer än att 

bara skära sig. Enligt forskare som Best (2006) och Bjärehed (2012) tenderar många att även 

inkludera riskbeteenden som ätstörningar, droger och sexuellt utlevande. Några av 

informanterna påpekar att det första de kommer att tänka när det hör ordet självskadebeteende 

är att det främst är tjejer som skär sig, men att beteendet framförallt handlar om att skada sig 

själv fysiskt på något sätt och att detta även innefattar killar. Kurator 1 beskriver att killar 

kanske har svårare att tala om det: 

 

[…] när de läser om det så är det också ett ”tjejproblem”… och då kan man som kille inte ha ett 

tjejproblem så det är jätte svårt att säga att jag skurit mig eller jag bränner mig, men visst jag har 

haft killar som skär sig eller skadat sig själva. 

 

Som fallet är i tidigare forskning blir det tydligt i intervjuerna att det handlar om en 

definitions fråga, vad man klassar som ett självskadebeteende. Kurator 1 gör skillnad på 

självdestruktivt beteende och självskadebeteende och som Åkerman (2009, s.16) skriver kan 
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detta skapa en oklarhet kring vilken typ av handlingar som begreppet självskadebeteende 

innefattar.  

 

… Att förstöra sin kropp på något sätt, svälta sig eller alkohol. Jag vet inte om det räknas till det? 

Men jag kan tycka att man märker om elever dricker alldeles för mycket så känner jag att det borde 

vara någon form av självskadebeteende, men det kanske är min egen uppfattning? (Lärare 2) 

 

… En tjej som färgade håret så mycket att hon frätte av håret. Det är ju att skada rent fysiskt […] 

Det är en fråga var man drar gränsen, vad som är vad? (Kurator 3)  

 

… ja att man utsätter sig för saker som man vet, som inte är bra för en. Straffa sig själv, eller 

någon annan. Så tänker jag. Men mestadels är det nog om man skär sig, [i] armarna. Jag vet inte 

om narkotika och alkohol skulle kunna räknas i det… men jag vet inte? (Lärare 3) 

 

Även om informanterna uttryckte att det finns andra former att skada sig själv på, när de 

talade om självskadebeteende och gav exempel på elever de mött blev uppfattningen att det 

ändå främst handlade om tjejer och om att skära sig. Detsamma gällde när de talade om hur 

vanligt det var och vilka orsaker som ligger till grund för beteendet. Detta kan bero på att 

man, oavsett profession, har en tendens att relatera begreppet till den ”stereotypa” bilden av 

en person som skadar sig själv. Enligt Rolf (1991) kan kunskap uppkomma i form av 

berättelser, erfarenheter, värderingar eller påståenden. Den kunskapen ligger i vårt 

undermedvetande som en tyst kunskap och färgar det man vet om något, och i informanternas 

fall om ett beteende som impulsivt oftast kopplas till tjejer.  

 

6.2.2.  Förekomst 

När jag ber informanterna att beskriva förekomsten av självskadebeteende på skolorna blir 

även det en fråga om definition. Bjärehed (2012) och Timson et al. (2012) talar om en ökning 

bland ungdomar med självskadebeteende de senaste åren. Kuratorerna gör beskrivningen att 

det är något som går i vågor, speciellt när det handlar om att skära sig. Enligt kurator 1 och 

kurator 2 har de inte så många elever som skär sig, utan att det är något som startat på 

högstadiet. Sedan har det varit ett uppehåll på några år och så kanske det tas upp igen. Kurator 

2 påpekar att det även beror på vad som ska räknas in i självskadebeteendet, om det är mycket 

förekommande eller inte.  

 

[…] om du med självskadebeteende tänker på/utgår från att det är att skära sig, så är det inte så 

vanligt på gymnasiet […] Det är vanligare då med narkotika och alkohol än något annat 

bekymmer. (Kurator 1) 
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 [… ] om någon kommer och säger att de mår så dåligt och vet inte om den vill leva och såhär. Då 

blir det en naturlig fråga att ställa ”gör du illa dig själv?”, ”skär du dig eller så?” Det blir en 

standard fråga; ” nej inte nu längre”. Så att det har vuxit bort; ”jag har gjort det förut, jag gjorde 

det förra veckan, men det var inget bra, jag vill prata om att jag mår dåligt”. Så att det händer 

något mellan grundskolan och gymnasiet man inser liksom att det där hjälpte inte. Den insikten 

har man fattat själv… (Kurator 2) 

 

… man blir duktigare på att prata om hur man mår. Än att visa det med hur man skadar sin kropp. 

(Kurator 1)  

 

Kurator 3:s svar skiljer sig. Hon upplever att det är något som hon pratar om ofta med elever. 

Hos henne förekommer det något fall varannan månad, men hon menar att det främst handlar 

om elever som återkommer med problematiken. Lärare 2 upplever en ökning av beteendet 

men menar att det kan bero på att hon inte var medveten om det på samma sätt tidigare. Hon 

berättar att hon själv inte varit i kontakt med så många men vet om att det har funnits många 

elever på skolan och framförallt tjejer som har skadat sig. Lärare 1beskriver inte någon större 

förekomst av beteendet som han stött på, men menar att det finns elever som han säkert inte 

ser och han nämner en ”gråzon” som antagligen finns och som inte alltid visar sig. Denna 

gråzon beskriver även lärare 3 då han menar att vissa lärare är bättre på att se än andra. En 

liknelse kan göras med Best (2006) som talar om: toppen av ett isberg, alltså att en del är 

synligt för oss medan det under ytan kan finnas mycket mer. Detta gör att en ökad 

medvetenhet som lärare 2 talar om kan medföra att fler självskadebeteenden hos ungdomar 

uppmärksammas.  

 

6.2.3.  Egna erfarenheter 

Informanterna beskriver att det oftast är eleven själv som tar den första kontakten. 

Kuratorerna berättar att lärare ibland tar kontakt med dem för att de är oroliga för någon elev 

som varit ledsen eller har haft hög frånvaro och sedan kommer det fram att eleven också 

skadar sig allt eftersom i samtalen. Lärarna beskriver liknande händelseförlopp. Lärarna är de 

som är ute och rör sig bland eleverna och de har även själva sett och uppmärksammat 

självskadebeteenden. Då har de antingen tagit kontakt direkt med eleven eller talat med 

kuratorn på skolan för att få råd i hur de ska gå till väga. Som idrottslärare beskriver lärare 1 

att han kanske ser sår på armar och ben lättare då eleverna oftast har shorts och t-shirt på sig 

på hans lektioner och sår som vanligtvis inte är synliga blir det då.  Han beskriver en situation 
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där han satt och stretchade med en klass på en idrottslektion och uppmärksammade en skada 

hos en tjej:  

 

… och då såg jag på en tjej som hade shorts på sig att det fanns skärsår på låret […] hon såg min 

blick och jag såg hennes och jag såg hennes lår. Jag tittade på henne och våran blick möttes och 

det blev lite sådär stelt ögonblick. Och när stretchningen var avslutad och eleverna gick till sina 

omklädningsrum så stannade hon kvar litegrann och sa inte så mycket så jag frågade: vad 

stannade du kvar för? Och då sa hon bara: jag såg att du såg. Och sen så började vi prata om 

detta, hur länge det hade pågått och varför och lite sådär… (Lärare 1) 

 

Polanyis (2013) teori om tyst kunskap och att man kan förstå helheten med hjälp av de små 

delarna, gör att lärare 1:s exempel blir tydligt, genom att se skärsåret så kopplar han det till 

något större att något inte står rätt till hos eleven. Lärare 3 beskriver en händelse där en tjej 

kom fram och visade att hon skurit sig och där de fick gå och plåstra om henne direkt hos 

skolsköterskan. Den händelsen handlade specifikt om ett rop på hjälp menade han. Lärare 2 

beskriver två fall med elever som hon kommer tänka på. Den ena gången handlade det om en 

tjej som skar sig i magen och då var det en vän som kom fram och berättade det tillsammans 

med henne. Den andra gången pratade hon själv med en kille som hon upplevde ”skröt” 

väldigt mycket om hur mycket han drack. Han var dock svårare att nå fram till då han hade en 

stark mur runt sig. Han ville helst inte tala om hur han mådde även om det märktes på honom 

att han inte mådde bra, menade hon. Exemplet med killen kan handla om det som Ståhl, 

(2007) skriver om och där maskulinitet och femininitet är mer kopplade till uppfattningar 

kring beteenden än till beteendet i sig själv. En liknelse med Polanyis (2013) semantiska 

aspekt kan göras med det lärarna beskriver, där skärsåren och killen som ”skryter”, ger 

ledtrådar till helheten vilket innebär att självskadebeteendet kan vara en grund till något större 

som depression, dåliga hemförhållanden och så vidare. Att vända uppmärksamheten från 

något till något annat (Polanyi, 2013). Kurator 1 och kurator 2 beskriver en annan typ av 

kontakt med elever som skadar sig. Och menar att ungdomarna på gymnasiet uppnått en viss 

”mognad.” De tar inte till rakbladet på samma sätt för att skada sig. De menar att många av 

eleverna hos dem framförallt bara vill prata och känner att det räcker att någon finns där och 

lyssnar och förstår.  

Kuratorernas erfarenhet har gjort dem tryggare i att inte bli skrämda av ett 

självskadebeteende. Kurator 3 beskriver att det sällan är så att ungdomen vill ta sitt liv, hos 

henne väcker det ett intresse för vad som ligger bakom beteendet istället för att gå igång på 

själva problemet. Däremot har hon erfarenhet av lärare som kan bli väldigt skärrade över 
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beteendet och velat ”slå på stora skälvan”. Först och främst tänker lärarna på att koppla in de 

som är professionella på området, som kuratorn. Lärare 3 beskriver lärarrollen som komplex, 

samtidigt som han ska vara inne i klassrummet ska han vara medmänniska också. Trots det 

går det inte bara att stänga av och lärarna beskriver känslor som oro för eleven, en klump i 

magen och vad ska hända härnäst? Likt Best (2006) beskriver lärare 2 en maktlöshet och 

menar att hon blir väldigt ledsen då hon som lärare anser sig komma sina elever nära och 

därmed känner ett misslyckande när självskadebeteende upptäcks. Där beskriver hon en 

önskan om ha kunna se det tidigare.  

Man kanske inte är medveten om att man reagerar eller handlar på ett visst sätt. Men vid 

mötet med självskadebeteende kan lärarna reagera impulsivt genom att kontakta kurator eller 

sjuksköterska för att det är den kunskapen de har om att så ska det gå till. De har tidigare gjort 

så eller varit med om att någon annan reagerat på det sättet. Detta kan beskrivas som tyst 

kunskap utifrån erfarenhet (Rolf, 1991). Reaktionen sker på impuls det är något som byggts in 

i oss.  

 

6.2.4.  Bemötande 

Tidigare forskning (Paul & Hill, 2013; Timson et al. 2012) visar att professionella inte alltid 

vet hur de ska bemöta ungdomar med självskadebeteende. När jag ber informanterna beskriva 

vad de tycker är viktigt i bemötandet av elever med självskadebeteende svarar majoriteten av 

informanterna att det främst handlar om respekt för eleven och om att skapa en trygg relation 

genom att visa att man bryr sig och finns där. Att se eleven, ha tid, lyssna och bekräfta och 

visa att det inte är något konstigt med hur eleven mår är bemötanden som de poängterar även 

är viktiga. 

 

Ett visst mått respekt att den faktiskt väljer att göra så här. Det är ju dens val, sen är det ett 

felaktigt val, ett dumt val, för det ger felaktiga konsekvenser. Man får ha en viss respekt för att den 

ändå har valt att göra så här och att hjälpa till att hitta andra vägar att må bättre. (Kurator 1) 

 

Uppenbarligen så har den här tjejen eller killen ett jätte problem som han eller hon inte kan ta itu 

med själv utan man tar till de mest drastiska metoderna man kan hitta på något sätt […] att man 

tar det på allvar själv som sagt, att inte avfärda det. För det tror jag att vi vuxna har en tendens 

att göra ibland när det är ungdomar som mår dåligt så är det inte så farligt... (Lärare 1) 

 

Kurator 3 beskriver vikten av att visa äkthet och engagemang och att inte döma själva 

beteendet. Detta bekräftas av tidigare forskning som visar att professionellas ”negativa” 

attityder kan göra att ungdomen inte vågar anförtro dem sina problem (Heath et al. 2011; Paul 
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& Hill, 2013; Timson et al. 2012). Kurator 2 menar att det är viktigt att inte bli för 

moraliserande, då det kan göra att de tappar ungdomen men att de samtidigt måste påpeka det 

och ta upp risker med beteendet. Hon beskriver att det är viktigt att ha ungdomen kvar i några 

träffar för att bli klar över hur allvarligt beteendet egentligen är. Kuratorerna är överens om att 

det är viktigt att ta sig tid och inte göra något bakom elevens rygg. Informanterna beskriver 

vikten av att vara tydlig redan från början, när det handlar om allvarliga saker så gäller deras 

anmälningsskyldighet. 

 

6.3.  Förebyggande arbete  

Detta tema är indelat i tre kategorier; Mot självskadebeteende, Kunskap och utbildning och 

Väcka den björn som sover. 

 

6.3.1.  Mot självskadebeteende 

Självskadebeteende är något som tidigare forskning beskriver som en problematik som ökar 

bland ungdomar i skolåldern. I läroplanen står ingenting om att skolan har något direkt 

uppdrag att förebygga psykisk ohälsa, där självskadebeteende ingår. Det som står i läroplanen 

om psykisk ohälsa är mycket sparsmakat och de elever som behöver hjälp nämns som ”elever 

i behov av hjälp och stöd” (Skolverket, 2011). Det handlar då främst om specialpedagogiska 

resurser som innebär stöd i undervisningen. I det empiriska materialet framkom att skolorna 

inte arbetar förebyggande direkt riktat mot självskadebeteende och att det är ett problem som 

inte verkar uppmärksammas. Skollagen är tydlig med att elevhälsan, där skolkuratorn ingår, 

främst ska arbeta förebyggande. Men det står inte preciserat vad förebyggande arbete är (SFS, 

2010:800). Lärare 1 och kuratorerna beskrev att förebyggande arbete delvis handlar om att 

elevhälsan ska vara ute i klasserna och prata om psykisk ohälsa. Likt Paul och Hill (2013) 

beskriver informanterna vikten av att skapa ett bra klimat där eleverna känner sig trygga och 

ska våga tala med en vuxen om och när de mår dåligt. 

 

… i min roll som lärare vill jag ha ett klimat i min klass och på mina lektioner där det är okej att 

misslyckas, att det är okej att inte alltid vara bäst. Det är okej att gråta, det är okej att må dåligt 

helt enkelt. (Lärare 1)  

 

 När de fick frågan om de arbetade förebyggande mot självskadebeteende uttryckte en av 

lärarna en önskan att kunna arbeta mer förebyggande med hjälp av skolkuratorerna, men vet 

samtidigt att elevhälsoteamet på skolan är hårt belastat. Kuratorerna påpekar också att det är 

ett hårt tryck på dem och att de inte hinner med att arbeta förebyggande så som de önskar. 
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Självskadebeteende uppmärksammas oftast i samband med något annat som eleven kommer 

till kuratorerna för. Ofta något mindre som kan handla om prov ångest, rädd för att läsa högt, 

hög frånvaro och så vidare. Och så kommer det fram allt eftersom att eleven skadat sig. 

Kurator 1 menar att ”enskilt elevsamtal också kan vara förebyggande för den individen.” Och 

genom de enskilda samtalen har de möjligheten att upptäcka detta. Kurator 3 säger:  

 

Vi vet att det är en tjej som inte mår riktigt bra, vi etablerar en kontakt, vi jobbar kring det. Så 

behöver det inte bli värre […] och behöver det inte vara en tjej som ingen har sett, som helt 

plötsligt blir jätte sjuk och hamnar på BUP. Utan att vi tar det i början när det inte är så stort. På 

det viset kanske vi kan se vårt jobb som ett förebyggande arbete, även med självskadebeteende.  

 

Lärare 2 frågar sig om hon verkligen arbetar förebyggande mot självskadebeteende? Hon 

menar att skolan i vart fall borde göra det: 

 

Eftersom man märker att det finns ganska mycket av det i samhället och… skolan är en väldigt bra 

informationskälla, där man når väldigt många. 

 

Best (2006) beskriver vikten av att skolan borde uppmärksamma och hitta strategier att arbeta 

mot självskadebeteende hos elever. Det övergripande svaret hos informanterna är att skolan 

inte gör detta. Psykisk ohälsa i allmänhet talas det mer om och lärare 1 och lärare 2 beskriver 

att de i sin undervisning talar med eleverna om självkänsla och om att må dåligt och så. 

Svaren skiljer sig åt vad det kan bero på att självskadebeteende inte diskuteras specifikt i 

skolan. På gymnasiet beskrivs självskadebeteende av kuratorerna som ett litet problem. Hos 

några av de andra informanterna förs en diskussion om att det är en prioriteringsfråga från 

ledningens sida. Psykisk ohälsa talas det om och elever som mår dåligt men att 

självskadebeteende inte lyfts upp enskilt till den nivån att man tittar på det menar lärare 3. Vid 

frågan om skolan borde lyfta fram det mer säger han: 

 

Ja det tycker jag nog. Framförallt när man hör på svaren, så är det otydligheten […] risken är att 

det görs när det gått för långt. […] vi kanske till och med missar saker, amen det rullar på.  

 

Backlund (2007) diskuterar skolkuratorns roll som en stödfunktion för övrig skolpersonal och 

risken med att arbetet kan fokuseras på det så att det enskilda elevarbetet hamnar på sidan. 

Det genomgående svaret från skolkuratorerna skilde sig från detta och de ansåg sig istället 

inte ha tid med något annat än enskilda elevsamtal då största delen av deras arbetstid gick åt 

till detta. Informanterna ansåg ändå att kuratorerna fanns tillgängliga för stöd och rådgivning i 
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de situationer som behövdes. Kurator 3 menade att om en lärare kommer angående en elev 

som har skadat sig så talar hon med läraren vad det handlar om, om eleven godkänt det. 

Annars försöker hon generellt fortbilda lärarna om problematiken om hon har möjlighet.    

 

6.3.2.  Kunskap och utbildning 

När jag ber informanterna beskriva om de vill ha mer kunskap om självskadebeteende skiljer 

sig svaren mellan kuratorerna och lärarna. Kuratorerna beskriver att den kunskap de har 

genom sina erfarenheter räcker till för den problematik de möter. De har kunskap som man 

kan likna med Gilbert Ryles know-how (Polanyi, 2013) och känner sig säkra i sin roll och vet 

vad de ska göra i de här situationerna. Lärarna skulle önska mer grundläggande kunskaper om 

vad ett självskadebeteende är, vad som räknas till vad och hur man på bästa sätt kan 

uppmärksamma det? Detta för att öka säkerheten i deras bemötande och upptäckt av 

beteenden. Enligt White Kress et al. (2004) är en viktig del i kuratorns roll att utbilda 

skolpersonal om ungdomars självskadebeteende. De besitter kunskaper om ungdomarna och 

hur ingripanden kan se ut. Kunskapen skiljer sig åt och kuratorn är den mer ”erfarne” och 

läraren agerar utefter den eventuella erfarenhet den har. I intervjuerna framkommer att lärarna 

kan komma till kuratorerna om de behöver stöttning och hjälp, men då lärarna önskar en 

större kunskap kan kuratorn vara en som bidrar till detta. Enligt Polanyis (2013) tyst kunskap 

kan ett mästare- lärlingsförhållande bildas då den erfarne kuratorn kan föra över sin kunskap 

till läraren genom att den ”betraktas” och överförs till läraren. Lärlingen observerar mästaren 

för att bli medveten om kunskap, det sker ett erfarenhetsutbyte, den tysta kunskapen överförs 

på så sätt till någon annan. I det här fallet kan det handla om skolkuratorn som överför sin 

kunskap till läraren.  

Lärarna berättar om en kunskapsbrist om vad självskadebeteende egentligen handlar om 

och hur man kanske ska bemöta eleverna på ett ”rätt och riktigt sätt”. Men beskriver en känsla 

av att ha klarat situationer med elever som skadat sig bra och gjort det de har kunnat. Detta 

kan bero på att de har en bakgrundskunskap av tidigare erfarenheter, eller traditioner om hur 

man ska reagera när det uppmärksammas att en elev har skurit sig. Bakgrundskunskapen blir i 

det här fallet lärarnas tysta kunskap och Polanyis (2013) uttryck: vi kan veta mer än vad vi 

kan säga blir tydligt då lärarna kan veta mer än vad de tror sig göra.  

Enligt Rolf (1991) är den centrala tanken med tyst kunskap att en människa kan använda 

sig av ett redskap, identifierar redskapet som en del av sig själv och redskapet blir en 

förlängning mot verkligheten genom att sudda ut gränsen som fanns innan. Som exemplet 

med den blindes stav. Kuratorerna beskriver att de har den kunskap de är i behov av vid mötet 
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med en elev som mår dåligt och har ett självskadebeteende genom att de arbetat länge och 

skaffat sig den erfarenheten. Här kan kunskapen och erfarenheten bli en liknelse med 

redskapet som gör att kuratorn känner sig trygg i att agera på ett visst sätt och ställa de 

jobbiga frågorna som behövs eller om behovet av att göra en anmälan till BUP finns. Skulle 

de känna att kunskapen saknades och vara osäkra och inte våga förlita sig på det de faktiskt 

vet, kan det som Rolf (1991) beskriver om den seende som försöker använda blindkäppen i 

mörker och klarar inte av att använda den eller ens lita på käppen. Det kan även liknas med 

hur lärarna känner om otillräcklig kunskap om självskadebeteende. Utbildning kan bidra till 

en större säkerhet till redskapets förmåga.  

 

6.3.3.  Väcka den björn som sover  

Muehlenkamp et al. (2010) understryker i sin artikel vikten av att finna vägar för att 

förebygga självskadebeteende hos ungdomar. Vid frågan vad informanterna ansåg om att 

informera eleverna om självskadebeteende varierade svaren. Lärare 2 och lärare 3 förde 

liknande resonemang och menade att det kunde vara bra då alla inte har vetskap om vad det är 

och kamraterna på så sätt också kan upptäcka tidiga tecken och hjälpa och stötta den som 

skadar sig. Lärare 1 säger:  

 

Det finns många fördelar att lyfta upp vad det är så att eleverna får en förståelse för det när man 

möter det, för möter det gör man nog förr eller senare tror jag. Oavsett om man gör det i skolan 

eller efter så någon gång så möter man det, och att då istället för att håna eller driva med det här 

så kan man ha en förståelse och hjälpa och stötta istället. 

 

Trots lärarnas positiva inställning till att ge information till eleverna fanns där en viss 

tveksamhet. Lärare 1 och lärare 3 nämner båda att det finns en risk med information till elever 

om problematiken genom att ”väcka den björn som sover”. Kuratorerna förde främst samma 

argument och menade att uppmärksamma elever om självskadebeteende kan bli ett tips. 

Kurator 3 påpekade dock att det fanns en risk med allt, även information kring droger.  

 

Och att just i högstadieålder i alla fall, de tänker på ett speciellt vis, de är känslostyrda, förnuftet 

ligger längre bort[… ] Jag vet att det är många som säger att det alltid är bäst med rätt kunskap 

[…] det kan så ett frö att det finns som en möjlighet att testa. (Kurator 3) 

 

Informanternas svar varierar, resonemanget skiljer sig från tidigare forskning som jag tagit del 

av. Roberts-Dobie och Donatelle (2007), menar att det kan vara bra att informera eleverna om 

självskadebeteende, men för ett resonemang om att allt för detaljerad information ska 
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utelämnas. Endast basinformation för att involvera kamrater som komponenter i 

förebyggande arbete. Kamraterna kan då bli ”gatekeepers” (Roberts-Dobie & Donatelle, 

2007) en liknelse med lärare 2 och lärares 3:s resonemang kring att involvera kamraterna i det 

förebyggande arbetet. Några av informanterna påpekar att vid eventuell utbildning av elever 

så är det viktigt hur skolan i så fall gör detta, att det åläggs någon professionell, till exempel 

skolkuratorn, som har de rätta kunskaperna om vad det egentligen handlar om och vilka 

tecken som man ska uppmärksamma och så vidare för att informationen ska uppfattas på 

”rätt” sätt.  

 

6.4.  Är det lärarnas ansvar? 

Det är en komplex fråga menar lärare 3 då de som lärare har saker som de är behöriga och har 

befogenheter till att göra. Att arbeta förebyggande mot självskadebeteende och psykisk ohälsa 

är egentligen elevhälsans ansvar (SFS, 2010:800). Lärare 1berättar att som lärare är det viktigt 

att kunna dra gränser: 

  

Jag har gjort mitt nu, nu får jag släppa över, för jag måste koncentrera mig på mina elever och 

mina lektioner [...]Man hade knäckt sig själv tror jag, så att av eget intresse så gör jag egna små 

kollar med eleverna men jag tycker det är ganska skönt att känna att det finns andra som kan ta 

över ansvaret. Och så tror jag det måste få vara. (Lärare 1). 

 

Då ett självskadebeteende oftast inte sker i skolan menar en av lärarna att det egentligen inte 

är ett problem för skolan. Men samtidigt så ska skolan samarbeta med hemmet vilket gör att 

det blir skolans ensak. Lärare 2 beskriver att en del av ansvaret måste ligga på henne, då hon 

träffar eleverna så pass mycket. Även hon påpekar vikten av att kunna föra det vidare, men att 

hon ändå har en skyldighet att försöka se hur hennes elever mår. Men att det handlar om tid 

som inte alltid finns i skolans värld. Sammantaget av det som lärarna berättar om handlar om 

att de har ett ansvar att se hur eleverna mår men att de måste kunna dra en gräns och föra det 

vidare till kuratorerna om det är allvarligt och när det blir för mycket för dem själva. 

Jag frågade lärarna om de hade några förväntningar på sig? Två av lärarna tyckte att de hade 

det. Det handlade om att finnas där för eleverna, se varje elev och att lyssna och visa respekt 

för eleverna.  

 

För många av de som skadar sig […], de mår ju dåligt på ett eller annat sätt och då måste det 

finnas någon vuxen där som kan vara där och bry sig i alla fall. (Lärare 2) 
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Att de ska agera när det händer något, när det är allvarligt så måste de ta det vidare ”att inte 

blunda, att inte gå förbi” (Lärare 3).  

 

Har det med självskadebeteende, framförallt fysiskt självskadebeteende och göra, då är det inget 

snack, då är det vidare till nästa instans. Det är som sagt ett rop på hjälp att man mår väldigt 

dåligt. Lite låg självkänsla och att man inte tror på sig själv, det kan man peppa och prata om och 

arbeta fram tillsammans, men har det gått så långt att man tar till de metoderna då har det gått 

för långt, då kontaktar man vidare. Så det känns tryggt tycker jag. (Lärare 1) 

 

Tidigare forskning som Backlund (2007) och Best (2006) nämner att lärare har en tendens av 

att lämna ifrån sig problemet eller föra det vidare till högre distans då de själva inte anser sig 

klara av att hantera problemet. Studiens empiriska material visar samma inställning. Men det 

beror inte främst på att lärarna inte vill ta sig an eleven utan på att de är skyldiga att föra det 

vidare enligt deras anmälningsskyldighet och att de saknar en basal kunskap om vad 

problemet egentligen handlar om. Lärarna uttrycker en önskan om större kunskap om själva 

problematiken för att veta vad ett självskadebeteende är, hur det ser ut och hur de kan bemöta 

det på ett riktigt och professionellt sätt. Skulle de ta sig an problematiken mer än vad de 

behöver skulle detta kunna bli övermäktigt för dem som lärare, vilket gör att de känner en 

trygghet i att det finns professionella som kuratorerna som tar över eleverna när det 

uppmärksammas en självskada. 

 

7. Avslutande diskussion 
Syftet med studien har varit att undersöka lärare och skolkuratorers erfarenheter och 

uppfattningar av självskadebeteende bland högstadie- och gymnasieelever. I resultatet 

framkom att informanterna främst förknippar självskadebeteende med en person som skär sig 

och att det framförallt är den problematiken som de har mött i sitt arbete. De nämner dock att 

självskadebeteende även kan vara så mycket mer. Jag får uppfattningen av att det handlar om 

en definitionsfråga där osäkerheten hos både lärarna och kuratorer blir tydlig. På gymnasiet 

upplever kuratorerna att det är ett mindre förekommande problem då de menar att eleverna 

uppnått en mognadsgrad, där de istället för att skära sig kanske testar och kommer på att det 

inte är det rätta sättet att handskas med sitt problem. Informanterna är eniga om att det viktiga 

i ett bemötande med en elev som skadar sig är att inte döma beteendet, att lyssna och visa ett 

engagemang och ha en förståelse för varför individen tar till just den här metoden för att 

dämpa någon form av ångest och dåligt mående. Lärarna känner ett större behov av att få mer 

kunskap om vad ett självskadebeteende är och hur man kan se tidiga tecken och bemöta det på 
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ett bra sätt, än vad kuratorerna gör som känner en trygghet i sin erfarenhet och kunskap kring 

problematiken.  

Resultatet av studien visar att självskadebeteende bland unga inte uppmärksammas i 

skolorna. Det förebyggande arbetet är mer riktat till den generellt psykiska ohälsan och inte 

specifikt mot självskadebeteende, förutom när det kommer fram i enskilda elevsamtal hos 

skolkuratorn eller att det uppmärksammas genom att någon som läraren ser eller får reda på 

det. Lärarna var de som var mest positiva till att informera elever om självskadebeteende för 

att öka medvetenheten och det kan ge en möjlighet till att även kamrater kan bidra till 

upptäckt av beteendet hos någon kompis. I resultatet framkommer att lärarna har ett visst 

ansvar att uppmärksamma och se sina elever då det är de som är närmst dem och skapar 

relationer med dem. Det gör det viktigt att de är medvetna om vad självskadeproblematiken 

innebär så att de kan känna sig säkra i sin roll som lärare och veta hur de ska agera när det 

uppdagas. Lärarna påpekar vikten av att inte ta på sig för mycket och att klara av att dra 

gränser då det är lätt att bli för involverad i en elev som skadar sig. De är överrens om att de 

har en trygghet i att det finns skolkuratorer som kan ta sig an eleven när det visar sig vara 

allvarligt. Men de är noga med att poängtera att det finns en självklarhet i att de ska 

uppmärksamma och se problematiken, oavsett om det gäller självskadebeteende eller något 

annat.  

Tyst kunskap kan utgöra specifika färdigheter och kunskaper (Polanyi, 2013; Rolf, 1991). 

Dessa kan komma att behövas i en del situationer till exempel för kuratorn i mötet med 

självskadebeteende hos en elev. Kuratorerna i studien kände sig säkra på vad de skulle göra 

och vad som var det viktiga i samtalet och mötet med en elev som skadar sig själv. De vet vad 

de ska göra och den tysta kunskapen har de införskaffat genom utbildning men även sina egna 

erfarenheter genom att ha stött på problematiken och liknande problematik.  

Utifrån det resultat jag fått fram drar jag slutsatsen att det finns en önskan och ett behov av 

att utbilda lärare och övrig skolpersonal i vad självskadebeteende handlar om, vad det finns 

för tecken och hur man bemöter eller går tillväga i en sådan situation. Då det är tydligt att det 

finns en osäkerhet och brist på kunskap framförallt hos lärarna kring detta. Men att det på 

skolan generellt även skulle uppmärksammas mer och tillsammans med skolkuratorn tala mer 

om de här sakerna för att öka medvetenheten. Genom studiens gång har jag förstått att 

självskadebeteende är en komplex problematik. För mig var det ganska självklart att det här 

måste uppmärksammas då det är ett beteende som kan leda till allvarliga konsekvenser om 

rätt insatser inte sätts in i tid.  
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Jag är medveten om att tyst kunskap har varit en stor och möjligtvis svår teori att knyta an 

till materialet. Vilket är en lärdom som jag tar med mig från detta arbete. Men menar att trots 

detta har jag försökt att förmedla mina tolkningar av teorin tillsammans med det resultat som 

framkommit i studien och hoppas på att det ändå ger en bild av att vi kan veta mer än vad vi 

tror.  

Något som hade varit intressant att titta vidare på kring självskadebeteende är 

definitionsfrågan, vad ska definieras som ett självskadebeteende och inte? För att osäkerheten 

kring vad det egentligen handlar om inte ska behöva vara lika stor. Samtidigt som det hade 

varit intressant att titta på hur ungdomarna själva önskar bli bemötta när självskadebeteendet 

uppdagas och vad de anser är viktigt i bemötandet. 

En av informanterna som deltog i studien ansåg att det var ett ämne som behövde 

uppmärksammas mer och upplevde sin egen kunskap som liten. Informanten skulle gå vidare 

till utvecklingsgruppen på skolan för att diskutera självskadebeteende och vad skolan skulle 

kunna göra för att uppmärksamma det mer. Därför tror jag att min studie kan bidra till att öka 

medvetenheten om en problematik som är viktig att förstå sig på.  Den funktionella relationen 

gör att vi kan känna igen det första ledet bara genom att vara medvetna om det för att kunna 

uppmärksamma det andra ledet (Polanyi, 2013). Genom att vara medveten om att 

självskadebeteende finns, kanske det gör att man lättare kan upptäcka det, att man ser det 

tydligare och uppmärksammar det istället för att vara ovetande.  
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9. Bilaga 1. Informationsbrev 
 

 

 

Hej!  

 

Mitt namn är Sofie Esping och jag läser min 6:e termin på socionomprogrammet i Växjö. Just 

nu håller jag på med min C-uppsats och jag har valt att skriva om självskadebeteende i skolan. 

Syftet med min studie är framförallt att undersöka lärare och kuratorers erfarenheter av 

självskadebeteende hos elever på skolan samt upptäckande och förebyggande arbete mot 

självskadebeteende.  

 

Jag kommer att genomföra min studie i Falkenbergs kommun så min önskan är att få intervjua 

lärare och kuratorer som har varit i kontakt med självskadebeteende hos någon eller några 

elever. Intervjuerna kommer att ta ca 45 minuter och jag besöker gärna er skola eller 

arbetsplats (jag kan även träffas på annan plats om så önskas). 

 

Jag avser att spela in intervjuerna och där efter att transkribera dem. Innehållet i intervjuerna 

är konfidentiellt så ingen obehörig kommer att ta del av materialet. 

 

Studien kommer att genomföras utifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det 

innebär i korthet: 

 

- Frivillig medverkan. Deltagaren kan välja att avbryta sin medverkan i studien när den 

vill och även avböja att svara på enskilda intervjufrågor. 

- Deltagaren och dess arbetsplats kommer att avidentifieras i uppsatsen. 

- De inspelade intervjuerna samt det utskrivna intervjumaterialet kommer att förstöras 

efter att uppsatsen blivit godkänd. 

 

 

Jag avser att ta kontakt med er per telefon inom kort och dyker det upp frågor innan dess så är 

ni välkommen att höra av er till mig eller min handledare på följande sätt.  

 

 

Student    Handledare 

Sofie Esping    Lena Dahlgren 

0730-48 55 25    0703- 20 01 14 

se222ek@student.lnu.se   lena.dahlgren49@gmail.com 

 

 

 

 

Med Vänliga Hälsningar 

 

Sofie Esping 

 

 

 

mailto:se222#ek@student.lnu.se
mailto:lena.dahlgren49@gmail.com
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10. Bilaga 2. Intervjuguide 1 
 

Underlag för intervjuer 

Bakgrundsinformation  

- Utbildning? 

- Yrkesverksverksam tid totalt? 

- Tid på skolan? Heltid/deltid? 

- Varför har du valt kurator eller lärar yrket? 

 

Självskadebeteende 

- Vad möter du för självskadebeteende? 

- Hur ofta kommer du i kontakt med någon elev som har självskadebeteende? 

- Vad anser du är ett självskadebeteende? 

 

Erfarenheter 

- Vad vet du om självskadebeteende? 

- Anser du att det är ett område som du behöver mer kunskap om? Om ja, varför, på 

vilket sätt, vad för kunskap? Om nej, varför inte? 

- Hur visar sig kunskapen om självskadebeteende i skolan generellt? 

- Vad har du för erfarenheter av självskadebeteende? Reaktion, bemötande, 

hanterande/tillvägagångssätt? 

 

Förebyggande arbete 

- Vad är förebyggande arbete för dig? 

- Finns det utrymme för dig att arbeta förebyggande på det sätt som du önskar? 

- Arbetar du förebyggande mot självskadebeteende? På vilket sätt? 

- Arbetar skolan förebyggande? Handlingsplaner mot självskadebeteende? Generellt 

psykisk ohälsa. 

- Vad tror du om att informera elever om självskadebeteende? För och nackdelar? 

 

Samverkan 

- Hur ser samverkan ut på skolan? Med socialtjänst, BUP? 

- Hur ser samverkan ut mellan lärare och kurator?  
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11.  Bilaga 3. Intervjuguide 2 
 

Bakgrundsinformation  

- Utbildning? 

- Yrkesverksverksam tid totalt? 

- Tid på skolan? Heltid/deltid? 

- Varför har du valt kurator/läraryrket? 

 

Självskadebeteende 

- Vad vet du om självskadebeteende? 

- Vad anser du är ett självskadebeteende? 

- Märker du någon skillnad i hur tjejer v.s. killar skadar sig? 

- Behandlar man dem olika? 

 

Erfarenheter 

- Hur ofta kommer du i kontakt med någon elev som har självskadebeteende? 

- Vad möter du för självskadebeteende? 

- Hur visar sig kunskapen om självskadebeteende i skolan generellt? 

- Talas det om självskadebeteende i skolan? Är det något som uppmärksammas? Om ja, 

på vilket sätt? Om nej, vad anser du om det? 

- Ser du/ni någon ökning eller minskning av självskadebeteende bland eleverna? 

- Vad har du för erfarenheter av självskadebeteende?  

- Hur uppmärksammade du det? Hur kom du i kontakt med det? Hur fick du vetskap om 

det? 

- Hur reagerade du? Hur kände du inför det? Vad fick du för känslor? 

- Hur bemötte du eleven?  

- Vad anser du är viktigt i ett möte med en elev med ett uppdagat självskadebeteende?  

- Hur gick du vidare? Hade du önskat att du gjorde på något annat sätt? Varför, varför 

inte? 

- Har du kunnat följa upp det? På vilket sätt? 

- Anser du att det är ett område som du behöver mer kunskap om? Om ja, varför, på 

vilket sätt, vad för kunskap? Om nej, varför inte?  

-  
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Förebyggande arbete 

- Vad är förebyggande arbete för dig? 

- Finns det utrymme för dig att arbeta förebyggande på det sätt som du önskar? 

- Arbetar du förebyggande mot självskadebeteende? På vilket sätt? 

- Arbetar skolan förebyggande? Handlingsplaner mot självskadebeteende? Generellt 

psykisk ohälsa. 

- Vad finns det för hjälpmedel för dig att arbeta förebyggande mot självskadebeteende? 

Vid mötet av problemet?  

- Vem får oftast den första kontakten med eleven? Kommer eleven själv? Via lärare? 

Kurator? Vänner? Familj?  

- Vad tror du om att informera elever om självskadebeteende? För och nackdelar? 

- Var tycker du gränsen går för lärarnas ansvar för utbildningen respektive elevernas 

välmående? Finns det någon gräns?  

- Upplever du självskadebeteende som ett problem?  

- Då de flesta relaterar ett självskadebeteende vid tjejer, gör ni något för att 

uppmärksamma killar som skadar sig? 

 

Samverkan 

- Hur ser samverkan ut på skolan? Med socialtjänst, BUP? 

- Hur ser samverkan ut mellan lärare och kurator?  

- Vad har läraren för roll respektive kuratorn?  

- Har du några förväntningar på dig? Ska ha kunskap om? Kunna hantera? 

 
 

 

 


