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Sammanfattning 
 

Syfte: Syftet med min undersökning är att söka svar på vad som görs för att förebygga och 

behandla psykisk ohälsa inom gymnasiesärskolan i två kommuner. 

Frågeställningar: 

 Hur arbetar och organiserar olika personalgrupper arbetet för att motverka psykisk 

ohälsa? 

 Hur upplever personalen psykisk ohälsa hos elever, finns det olika förhållningssätt i 

konkreta situationer? 

 Metoden är observation och intervju. Fjorton personer intervjuades. Tio i den större 

kommunen och fyra i den mindre. I den större kommunen intervjuades tre specialpedagoger, 

en skolpräst, en skolkyrkopedagog, en kurator, en skolsköterska och en skolpsykolog. Även 

en barnmorska och en rektor. I den mindre kommunen intervjuades En rektor, en 

specialpedagog och en präst. Resultatet visar att i båda kommunerna arbetar all personal på ett 

stödjande och förebyggande sätt, för att motverka psykisk ohälsa. Det man gör rent praktiskt i 

det dagliga arbetet med ungdomarna, är att bekräfta och synliggöra dem varje dag plus att 

starka elevers självförtroende. Kommunernas skolpersonal ser sig själva som viktiga och 

betydelsefulla för sina elever. De anser att deras arbete är stödjande och förebyggande. 

Däremot anser personal i båda kommunerna att allvarliga psykiska problem hos elever, bör 

remitteras vidare. I båda kommunerna finns rutiner kring att skicka elever till specialister 

inom psykiatrin om det är nödvändigt. Skillnaden i kommunerna består främst i hur 

organisationen är uppbyggd och att den ena kommunen är en mindre kommun. En annan 

skillnad är att i den större kommunen är skolkyrkan engagerad i mycket högre grad. 

 

Nyckelord; att stärka elevers självförtroende, att bekräfta, att synliggöra elever och att finnas 

till hands. 
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   Vad är det som gör att vi i dag talar om psykisk ohälsa i gymnasiesärskolan? Är den mer 

förekommande än tidigare eller har vi bara uppmärksammat problemet. Statens 

Folkhälsoinstitut har i skriften Onödig ohälsa uppmärksammat problemet med psykisk ohälsa 

och funktionsnedsättning. Där beskrivs att psykisk ohälsa är vanligare hos personer med 

funktionsnedsättning. Samtidigt menar författaren till skriften Onödig ohälsa, Ylva Arnhof att 

personer med funktionsnedsättningar är en grupp, som inte har haft samma möjlighet som 

andra att svara på frågor om hälsa, och därför finns det inte tillräckligt med forskning i ämnet.  

Rapporten visar att funktionshindrade har en ökad sårbarhet för att drabbas av psykisk ohälsa 

och detta beror på en rad faktorer som isolering, dålig ekonomi och lägre intelligens och 

mindre kontakt med andra människor, en ofrivillig isolering. ( Arnhof, 2008 ).  

    Jag har tidigare arbetat i gymnasiesärskolans nationella program, där eleverna har lindrig 

utvecklingsstörning, autism, ADHD, Aspergers syndrom och inlärningssvårigheter utan 

specifik diagnos. Under den tiden framkom det att, eleverna ofta var deprimerade, hade 

självmordstankar och många funderingar om psykisk ohälsa.  Därför undersöks det, hur man 

jobbar i gymnasiesärskolan och runt eleverna kring problematiken kring psykisk ohälsa. Det 

är inte lätt för människor att drabbas av psykisk ohälsa och det är ännu svårare att kanske söka 

hjälp om man har en funktionsnedsättning. Därför är det av stor vikt att pedagoger och annan 

personal inom skolans värld uppmärksammar problemet. Jag blev nyfiken på hur 

specialpedagoger arbetar, och hur elevhälsans personal arbetar för att stötta eleverna. 

Skolkyrkan arbetar också med dessa frågor, och därför är det intressant att ta med dem i 

uppsatsen.  

   Ämnet psykisk ohälsa inom gymnasiesärskolan är intressant, därför att ökad kunskap om 

ämnet och en öppenhet inför problemen skapar fler synsätt för mig som lärare och för andra 

som arbetar inom skolans värld. Frågorna handlar om hur man arbetar inom 

gymnasiesärskolan för att förebygga och behandla psykisk ohälsa i främst två kommuner. En 

jämförelse görs, för att se resultat mellan kommunerna. Personal inom gymnasieskolan, 

elevhälsan, skolkyrkan, ungdomsmottagningen och även specialpedagoger synliggörs genom 

uppsatsen. Ämnet medvetandegör personalens insatser mot psykisk ohälsa. Kanske rapporten 

kan bidra till något intressant diskussionsämne.  

Hälsa är viktigt för alla människor och speciellt för barn och ungdomar, eftersom de ska 

utvecklas till vuxna individer och fostras i en humanistisk samhällsanda.  

   En sund och trygg uppväxt och en trygg och stabil skolsituation skapar trygga elever. I 

dagens samhälle kan det förekomma, att många unga skär sina armar, främst flickor men även 
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pojkar. Att skära sig minskar den ångest som unga har inför alla krav som ställs på dem. 

Andra problem med psykisk ohälsa kan yttra sig i självmordstankar och drogproblematik. I 

dag stressas elever eftersom samhället ställer högre och högre krav på eleverna, samtidigt som 

barngrupper ökar på grund av kommunernas besparingar. Psykisk ohälsa är därför något som 

måste förebyggas i skolan, om vi ska stoppa den negativa trenden hos ungdomar med 

depressioner, skolk och drogproblem.  

     Elever som mår psykiskt dåligt presterar sämre i skolan, är trötta och oengagerade.  

( Skolverket, Socialstyrelsen 2004 ). Det finns ett samband mellan psykisk ohälsa och dåliga 

skolresultat enligt en undersökning som Skolverket, Socialstyrelsen gjort. 

 

I första hand är det dåliga skolresultat som kan vara ett tecken på psykisk ohälsa. Bra skolresultat kan däremot i 

mindre utsträckning tolkas som ett tecken på god psykisk hälsa.  

( Skolverket, Socialstyrelsen 2004, s. 30 ). 

 

Vilka är de faktorer som förgiftar vissa delar av den flod som vi alla simmar i och renar andra, och 

som gör det möjligt för vissa att med lätthet navigera sig fram och tvingar in andra i forsar och 

strömvirvlar? Och, oberoende av hurdan floden som vi befinner oss i är, vad är det som för en del 

befrämjar förmågan att simma bra och med glädje, och för andra gör det till en ständig kamp att ens 

hålla sig flytande?( Antonovsky, 1991s.158-59 ). 

 

       De här raderna av Antonovsky säger så mycket om hälsans mysterium. Varför är vissa 

människor friska medan andra lättare drabbas av sjukdomar?  Aaron Antonovsky beskriver, 

1991 hur människor klarar svåra prövningar i livet om de har KASAM (känsla av 

sammanhang). Antonovsky har gjort intervjuer med människor som upplevt svåra trauman i 

livet och undersökt vad som fått dem att klara sitt liv trots svårigheterna. Många av de 

intervjuade var judar som hade suttit i koncentrationsläger. Han kom fram till att människor 

har olika stark KASAM ju starkare känslan av sammanhang en människa har, desto lättare har 

denne att klara svåra prövningar. (Antonovsky, 1991). Antonovskys teori utgår ifrån att en 

ung människa som känner sammanhang i tillvaron klarar sig ifrån sviterna av, svåra 

påfrestningar man haft i barndomen. Med detta menas att personen har kontroll över sitt liv 

och förstår vad som händer kring honom/henne. ( Forinder, Hagborg, 2008 ).  

Syfte: Syftet med min undersökning är att söka svar på vad som görs för att förebygga och 

behandla psykisk ohälsa inom gymnasiesärskolan i två kommuner. 
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Frågeställningar: 
 Hur arbetar och organiserar olika personalgrupper arbetet för att motverka psykisk 

ohälsa? 

 Hur upplever personalen psykisk ohälsa hos elever, finns det olika förhållningssätt i 

konkreta situationer? 

  

Bakgrund/Styrdokument 
 
   I gymnasiesärskolan finns styrdokument och läroplaner som är grundläggande för 

utbildningarna. Vidare innehåller bakgrunden beskrivningar av begreppet särskola. Den 

innehåller också en definition av psykisk ohälsa och vad det kan innebära för individen. FNs 

konvention om barns rättigheter och Salamancadeklarationen berörs. Riskfaktorer hos barn 

och tidigare forskning om psykisk ohälsa är beskrivet. 

 

Läroplanen och innebörden av begreppet särskola 
 
   I gymnasiesärskolan gäller denna läroplan och det viktiga i den är att alla människor har lika 

värde. Man menar vidare att det är viktigt att visa solidaritet med svaga och utsatta.  Det kan 

vara elever i särskolan men de har också ett stöd av samhället, T.ex., LSS (Lagen om stöd och 

service för vissa funktionshindrade). ( Baak & Grünewald, 2004 ). 

 

       1994 års läroplan; Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund/.../ 

Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de 

grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens 

frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt 

solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla. 

 I överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism 

sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. 

Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell. Skolans uppgift är att låta varje enskild elev 

finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i 

ansvarig frihet. ( 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna, s, 9 ). 

 

Historisk tillbakablick på funktionshinder/utvecklingsstörning 
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   Att tycka synd om utvecklingsstörda är vanligt än i dag och den inställningen finns över 

hela världen enligt Baak och Grünewald. Det synsättet ger brist på rimliga krav av människor 

som har en utvecklingsstörning. Samtidigt har man en mer modern syn i dag att den 

utvecklingsstörde kan utvecklas genom träning och tekniska hjälpmedel. Man låter den 

utvecklingsstörde vara en person som får vara sig själv, och som duger. ( Baak & Grünewald, 

2004 ). 1994 började LSS lagen gälla, lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. 

Kommunerna bestämmer i stället för landstingen.  

   Utvecklingen har gått från staten till kommunerna att ansvara över skolgången för 

funktionshindrade. I LSS lagen betonas de funktionshindrades inflytande. Individen bedöms 

vara stark och ha egna synpunkter på sin tillvaro. ( Baak & Grünewald, 2004 ). 

 

Definition av psykisk ohälsa 
 

   Psykisk ohälsa är ett, nytt begrepp som inte användes tidigare. Att man talar om ohälsa 

beror på att man i dagens samhälle också talar om hälsa. Att vara frisk och att ha hälsa är 

något som vi strävar efter mer och mer på olika sätt. Det finns många tips och råd på hur man 

ska öka sin fysiska hälsa, men inte så många råd till dem som lider av psykisk ohälsa. Det 

finns lite olika definitioner av psykisk ohälsa, men de är ändå av ungefär samma karaktär. 

Epidemiologiska enheten Centrum för folkhälsa har givit en definition som förklarar den så 

här: 

 Psykisk ohälsa ett vagt begrepp som innefattar allt från psykiska symtom till fullt utvecklad psykisk 

sjukdom.  Forsell & Dahlman (2004) . 

 

Psykisk ohälsa är något som, subjektivt upplevda och självrapporterande besvär som har en psykisk 

karaktär. Dessa kan -men behöver inte- ha samband med psykisk sjukdom eller störning. 

 
Landstingets kansli 
Landstinget i Uppsala, (2002). 
www.lul.se/mer 

 

 

 

 

Autism, Lindrig utvecklingsstörning och ADHD 
 

   Eleverna på särskolans nationella program har diagnoser, för att bli inskrivna i skolformen. 

En kort beskrivning av vanliga diagnoser som förekommer hos just den elevgruppen. 

http://www.lul.se/mer
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Autism karaktäriseras av 

 kvalitativt nedsatt förmåga till social interaktion, 

 kvalitativt nedsatt förmåga till kommunikation, 

 begränsade repetitiva och stereotypa beteendemönster, intressen och aktiviteter. 

( Danielsson & Liljeroth, s.144,1999 ). 

Utvecklingsstörning är också ett allvarligt funktionshinder. Grunden finns i en skada som stört den 

intellektuella funktionsförmågan. Det gör att man ibland talar om utvecklingsstörning som ett 

förståndshandikapp eller ett begåvningshandikapp i betydelsen enbart långsam intellektuell 

utveckling. Det skulle alltså då räcka att ge dem mer tid. I verkligheten är problematiken mer 

komplex. Ett svårt intellektuellt funktionshinder har stora konsekvenser också på andra områden.  

( Danielsson och Liljeroth, s. 150, 1999 ). 

 

  Författarna menar vidare att bland annat autism, måste ses i ett helhetsperspektiv. Många 

människor som växt upp med diagnoser autism eller asbergers syndrom, har senare skrivit 

böcker i ämnet och lärt sig att hantera sin tillvaro. Andra har svårare att klara sin vardag. 

 

 

FN:s konvention om barns rättigheter 1989 
 
  Vi har länge vetat om hur barn bör behandlas för att växa upp till trygga individer 

konventionen om de, mänskliga rättigheterna kom ganska sent, 1989 och vad har hänt sedan 

denna konvention. Barn ska ha alla rättigheter till harmonisk och lycklig utveckling som 

beskrivs i övriga mänskliga rättigheter. Artikel 23 tar upp att barn med handikapp ska ha ett 

värdigt liv. Eftersom barnet har behov av särskilt stöd, skall dessa tillgodoses. 

Medlemsländerna ska samarbeta om hur man ska tillgodose handikappade barns behov och 

utveckling. Barn ska skyddas från barnarbete, all form av pornografi och sexuellt utnyttjande 

plus svält och övrig ohälsa.  

( www.manskligarattigheter.gov.se) 

 

 

Salamancadeklarationen 
 
  Salamancadeklarationen är en samanställning av åsikter från olika länder som samarbetar 

bl.a. kring handikapp ideologi. FN: s stadgar är vägledande och man vill ha en skola där alla 

http://www.manskligarattigheter.gov.se/
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elever är inkluderade och inte segregerade på grund av sitt handikapp, helt enkelt en skola för 

alla. Skolorna ska tillgodose alla elevers behov, vilka de än är.  De specialskolor som finns 

ska med sin kunskap sprida den till övrig skola. (www.unesco.se).hämtat, 26/5-2009. 

 

Tidigare forskning om ungdomars ohälsa och prevention 
 

  Socialstyrelsen har gett ut Effekter av psykosociala insatser för personer med 

utvecklingsstörning och samtidigt psykisk ohälsa, 2006. Syftet med studien var att kartlägga 

hur utvecklingsstörda fått hjälp när de mått psykiskt dåligt. De riskgrupper man gick igenom 

var utvecklingsstörda äldre än 18 år, autister. Människor med schizofreni, och 

missbruksproblem. (Socialstyrelsen, 2006).
1
 De stödinsatser som redovisas är kognitiv 

beteendeterapi (KBT) och psykoterapi plus andra vård och stödinsatser. Man tittade även på 

hur människor bodde och vilken familjesituation de levde i. Studien visar att 

utvecklingsstörda har en benägenhet att må psykiskt dåligt i jämförelse med övrig befolkning. 

I studien beskrivs att majoriteten av försökspersonerna hade lindrig utvecklingsstörning. 

(Socialstyrelsen, 2006). Resultaten av undersökningen visar att psykoterapi och KBT plus 

andra insatser hjälper människor med psykisk ohälsa men, författarna anser att bevisningen är 

svag och därför behövs ytterligare forskning i ämnet. Författarna anser att det viktigaste 

kanske är att funktionshindrade får uppleva hög livskvalitet och gemenskap med andra 

människor. (Socialstyrelsen, 2006). Christopher Gillberg skriver i (Söderholm, Carpelan & 

Rundqvist, 2002), hur barn med neuropsykiatriska funktionshinder drabbas av kriminalitet 

eller social utslagning. Han menar också att kunskap finns om hur man ska förebygga och 

hjälpa barn med denna problematik. (Söderholm, Carpelan & Rundqvist, 2002). Tidig diagnos 

och hjälp och stöd till barnet, med anpassad pedagogik hjälper barn med olika 

neuropsykiatriska funktionshinder. Medicinering kan också hjälpa vissa barn.  

 

   Det som förhindras när barnen får stöd och hjälp är framtida depressioner, 

missbruksproblem och ensamhet. Gillberg menar vidare att kunskap och öppenhet inom 

familjerna ökar chanserna till ett människovärdigt liv. (Söderholm, Carpelan & Rundqvist, 

2002). Vad orsakar utslagning hos vissa individer och inte hos alla? Olika faktorer samverkar 

men forskningen visar att sociala faktorer som föräldrarnas yrken, inkomster, utbildning och 

                                                 
1
 Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete, Socialstyrelsen, 2006. Effekter av 

psykosociala insatser för personer med utvecklingsstörning och samtidigt psykisk ohälsa. 
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2006/2006-110-38 

 

http://www.unesco.se).hämtat
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2006/2006-110-38
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klass spelar roll, också relationer till föräldrar, syskon och vänner. Om föräldrarna själva är 

kriminella, missbrukar alkohol eller andra droger ökar risken hos barnen att utveckla negativa 

beteenden. Under tonårstiden är barnens vänner viktiga och påverkar dem starkt. Det finns 

olika teorier om att barn med problem dras till varandra och påverkar varandras negativa 

beteenden eller att de redan utvecklat en problematik och därför dras till vissa grupper. 

( Söderholm, Carpelan & Rundqvist, 2002). Det som påverkar ungdomar och barn är också 

hur det går i skolan. Om det går bra utvecklar sällan barn kriminalitet, men med skolk, dåliga 

betyg och avhopp från skolan ökar riskerna. Skolor med hög kriminalitet har också elever som 

präglas av den skolmiljön, arvet förs vidare. Andra viktiga faktorer är lärartäthet, antal elever, 

lärarkompetens, inkludering och etiska regler (Söderholm, Carpelan & Rundqvist, 2002 ). 

   Arbeten i skolan pågår där man jobbar för att engagera föräldrar och att stärka ledningen 

och öka samarbetet mellan grupperna, föräldrar, barn, skolor. Att stärka eleverna fungerar 

också för att motverka negativt beteende. Var man bor och var ungdomar växer upp påverkar 

deras syn på droger och alkohol, eftersom det finns speciella platser för missbruk. Segregering 

i bostadsområden är därför också en riskfaktor. (Söderholm Carpelan & Rundqvist, 2002). 

Barn i särskolan har genom skolan fått en anpassad miljö som hjälper dem i utvecklingen, 

samtidigt har ungdomarna där en lägre självkänsla eftersom de stigmatiseras och utpekas som 

utvecklingsstörda. (Tideman, 2000). I skolan motarbetar man asociala beteenden genom att 

öka elevers självkänsla och därigenom prestationer i skolarbetet. Detta gör man på 

individnivå. De elever som lyckas i skolan tar inte nederlag lika med misslyckanden i 

skolarbetet, så allvarligt. Däremot börjar elever som misslyckas, ofta förlora sitt 

självförtroende, genom några få erfarenheter av misslyckanden.  Eleverna går ner sig mer och 

mer genom att dagdrömma och fly från sina problem. Det här är inget som barnet/ungdomen 

planerar utan det är en följd av en negativ spiral, neråt i hjälplöshet. (Socialstyrelsen, 2006).
2
 

För att hjälpa dessa elever behövs stärkande processer som ökar elevens tro på sig själv. Det 

kan göras genom att man synliggör eleverna och ger dem positiv feedback. 

Ett sätt att öka motivationen är att sätta ihop elever två och två och de får turas om att lära av 

varandra. Människor behöver utbildning och information för att kunna göra goda 

överväganden om hur de ska handla. När det gäller att börja använda tobak eller alkohol, vet 

ofta eleven att föräldrar, lärare är negativa till det. Kamratgruppen kan vara positivt inställd 

till den nya vanan. Hur eleven väljer att påbörja en vana eller inte, beror på vilka som 

                                                 
2
 Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete, Socialstyrelsen, 2006. Effekter av psykosociala insatser för 

personer med utvecklingsstörning och samtidigt psykisk ohälsa. 
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påverkat mest. Har föräldrar och lärare stort inflytande undviker eleven riskbeteende med 

droger. (Socialstyrelsen, 2006). 

  Posttraumatiskt stressyndrom lika med PTSD
3
, Kan drabba barn/unga som utsätts för hårda 

chocker i barndomen som t.ex. död, skada eller hot. Dessa barn reagerar med skräck eller 

hjälplöshet. De kan också bli utåtagerande eller vara deprimerade. Sömnen är ofta störd och 

andra störningar i psyket förekommer som fobier, panikkänslor osv. Ett barn med PTSD som 

sitter i samma klassrum som andra barn, kan inte ta in vad läraren säger. Barnet sitter och 

iakttar lärarens kroppsspråk, för det är detta som barnet upplevt som den värdefullaste 

informationen. (Söderholm Carpelan & Rundqvist, 2002). De barnen har lärt sig att läsa av 

människors ansiktsuttryck och att det är värdefullare kunskap än den språkliga.  

  Samhällskontroll och familjekontroll påverkar det uppväxande släktet. Normer och 

värderingar förs över från familjer till barn från skolan till ungdomar. I dag har ungdomar 

blivit en egen grupp utanför samhällets kontroll, på grund av att åldersgrupper segregeras. 

(Söderholm Carpelan & Rundqvist, 2002). Det som har betydelse för hur elever upplever 

skolan och sin lärandesituation är lärarnas kunskap och förmåga att utforma undervisningen 

så att den passar alla elever. Läraren ska också kunna ha ett engagemang som smittar av sig.  

( Skolverket, Socialstyrelsen, 2004 ). 

 

Risker hos unga 
 

  Kön har betydelse för riskfaktorer i ungas hälsa, pojkar, män är i en riskgrupp. 

Skolprestationer är lägre hos pojkar. Läs och skrivsvårigheter är vanligare bland pojkar. 

Pojkar har i regel högre andel av problem som kräver skolhälsovårdens insats. De har även i 

högre utsträckning svårigheter med tal och fonologi. Kriminalitet är också högre bland pojkar. 

Flickorna är inte utan problem, de har en högre frekvens av övervikt. Flickor är blygare och 

osäkrare än pojkar. Aggressivitet förekommer hos både pojkar och flickor men var ganska 

jämt fördelade, men flickor låg något högre. När barnen blir äldre ökar flickors riskbeteenden, 

som tidig sexdebut, graviditeter, aborter, narkotikamissbruk. (Lagerberg & Sundelin, 2000). 

  Pojkarna har oftare utåtagerande beteenden i högre ålder och aggressivitet. En annan faktor 

som påverkar är om barnet har låg intelligens, då ökar chansen för kriminalitet. (Lagerberg & 

Sundelin, 2000). Författarna anser också att, unga med ADHD (attention defit hyperactivity 

disorder) har en ökad benägenhet att bli brottslingar. Det beror på att dessa unga saknar 

                                                 
3
 Posttraumatiskt stressyndrom lika med PTSD. 
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bromsfaktorer i psyket som stoppar det hyperaktiva, impulsiva, egocentriska beteendet. De 

handlar innan de tänker efter och har sällan någon ånger. Medicin och beteendeträning kan 

vara en lösning för dessa barn. (Lagerberg & Sundelin, 2002). Om unga saknar kamrater kan 

de utveckla alkoholmissbruk längre fram i livet eller få psykiska sjukdomar. Många utan 

kamrater hoppar av skolan och bland de mest aggressiva eller blyga avhopparna finns 

flickorna. Föräldrar med missbruksproblem orsakar att deras barn blir omhändertagna. Innan 

dess kan barnen ha utvecklat en rad psykosociala problembeteenden. Ett annat beteende som 

orsakar skada på barn är när modern konsumerar alkohol under graviditeten s.k. FAS fetala 

alkoholsyndromet. Barnet har en utvecklingsstörning om än lindrig, ett visst utseende.  

( Lagerberg & Sundelin, 2002). 

   Kerstin Åman har i doktorsavhandlingen, Ögonblickets pedagogik, 2006 gjort en 

jämförande studie, om olika personalkategoriers betydelse i skolan. Specialpedagogerna var 

en grupp som hon studerade och genom denna studie tyckte, de själva att de hade kompetens 

men inget forum för diskussioner. Åman menar att de ska jobba för att informera andra 

grupper om sin kompetens och hur man ska jobba med den. Barnen står i fokus enligt 

pedagogerna. Åman tycker inte att pedagogerna riktigt uppnår sin roll som handledare över 

andra grupper. Andra personalkategorier som undersöktes var logopeder, arbetsterapeuter, en 

psykolog, en läkare och en sjuksköterska.   Logopederna hade lätt att diskutera, pratade om 

sina kompetenser och framhävde sin samverkan. En annan grupp representerade 

sjukvårdspersonal. 

  Där framhävdes inte samarbete utan specifik kompetens. Habiliteringsgruppen talar om sin 

egen kompetens och sedan om hur den kan utvecklas. Syftet med avhandlingen är att 

synliggöra specialpedagogisk kompetens och hur olika yrkesgrupper uppfattar sin kompetens. 

(Åman, 2006). Specialpedagoger problematiserade vad de gjorde och begreppet 

specialpedagog som sådant. Uppfattningarna var att kompetensen bestod i att 

specialpedagoger förstår barn med svårigheter. De menade också att kompetens är något som 

utvecklas hela tiden och det sker i samverkan med andra inom bland annat särskolan. En 

viktig åsikt var också att barnet är i centrum och att runt barnet ska alla samverka.  

(Åman, 2006). Samverkansgrupper utöver pedagoger är psykologer, läkare, sjuksköterskor, 

logopeder. Där talades det mer om deras egna yrkesroller, kompetenser och vad dessa 

innebär. Alla har sina roller, logopeden ser sig som konsult. Sjuksköterskan ser sig som 

vårdare och psykologen beskriver hela familjens psykiska hälsa. Sjukvårdspersonalen 

värdesätter särskilt hos pedagogerna att de kan översätta ett svårt språk till barn/ungdomar 

med funktionshinder. Åman har främst undersökt kompetensen i olika yrkesgrupper inom 
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ungdomshabiliteringen. Studien visar att de olika undersökningsgrupperna sinsemellan 

utvecklar sin förståelse för varandra och för det sociala samspelet. Pedagogerna speglar 

politik och vilka strömningar som är relevanta för tidsandan. Pedagoger är samspelta med 

andra grupper av pedagoger, men samtidigt olika från grupp till grupp, eftersom människor är 

individer. Åman nämner också att specialpedagogernas roll förändrades under 1980 talet. Det 

innebär att yrkesgruppen specialpedagoger främst jobbar med handledning och konsultation. 

Åman menar att Pedagogerna är, en förbindande sambandscentral mellan kommunal 

verksamhet och habiliteringen. Åmans undersökning visar att habiliteringens pedagoger sällan 

blir använda i den kommunala verksamheten. Åman talar också om att specialpedagoger är 

socialpedagoger, eftersom pedagoger arbetar med tanke på en helhetssyn på människor. ( 

Åman, 2006 ).  I rapporten Onödig ohälsa av (Ylva Arnhof, 2008) framkommer det att miljön 

och sociala problem ofta hänger samman med funktionsnedsättningen. Personer blir isolerade 

eller utnyttjade sexuellt eller på andra sätt kränkta på grund av sin funktionsnedsättning. De 

har även sämre ekonomi och svårare att klara vuxenlivet i allmänhet.  Vissa orsaker som 

nämns är bristen på inflytande och ofta stillasittande som leder till övervikt. ( Arnhof, 2008 ). 

Rökning är också överrepresenterat hos funktionshindrade och det leder i sin tur till ohälsa. 

Det är tio gånger så vanligt med ohälsa hos personer med funktionshinder i jämförelse med 

övrig befolkning. Huvudvärk är vanligare och ångest, oro och ängslan. Den psykiska ohälsan 

är också överrepresenterad hos denna grupp. Att ha självmordstankar är också vanligare i 

denna grupp. (Arnhof, 2008).  En annan faktor är att personer med funktionshinder oftare har 

behov av sjukvården för medicin och behandlingar. Andra faktorer som påverkar är att det 

inte anpassats i omgivningen och att utbildningen är låg. Sociala relationer kan vara 

bristfälliga bland annat i arbetslivet.  I folkhälsoinstitutets enkäter har 1.5 miljoner människor 

i arbetsför ålder ett funktionshinder. ( Arnhof, 2008 ). Förslag på åtgärder mot ohälsa är att 

skapa en bättre arbetsmiljö för personer med funktionsnedsättning och även att ge en bättre 

sjukvård. 

 

 

    

Även att trygga sexualiteten och se till att de får en bättre upplysning om sexualitet.  

  Andra förslag är att utöka tillgång till idrottsaktiviteter och kunskap om goda matvanor. 

Information om droger kan motverka användandet av dem. Även att se till att politikerna har 

insyn, förtrogenhet med funktionshinder. En annan viktig del är att fortsätta med forskning 

kring hälsa hos funktionshindrade. Stöd ska också riktas till föräldrar som har barn eller unga 
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med funktionshinder. Ett annat samband är att personer med funktionshinder går en alltför 

tidig död tillmötes. ( Arnhof, 2008 ). 

 

Metod 
 

  Den metod som användes för att undersöka hur man arbetar i gymnasiesärskolan, för att 

motverka psykisk ohälsa, är intervju och observation av olika kategorier av personal.  

 

 

 

Urval 
 

Samanlagt intervjuades14 personer i båda kommunerna.   De personer som valdes ut för 

undersökningen arbetar med ungdomar inom gymnasiesärskolans verksamheter. Inom 

elevhälsan är det vanligt att gymnasiesärskolans elever har en tät kontakt med dem och därför 

valdes den personalkategorin ut. I Y-kommunen som är den större av de två kommunerna, 

intervjuades 3 specialpedagoger. En rektor, en skolpsykolog, en skolsköterska, en kurator, en 

barnmorska, en skolpräst och en skolkyrkopedagog. I X-kommun intervjuades en rektor, en 

specialpedagog, en skolsköterska och en präst. Dessa kategorier valdes ut för att belysa hur 

elevers psykiska ohälsa ser ut inom gymnasiesärskolan. Ett annat urval är att jämföra två 

kommuners arbete med gymnasiesärskolans elever och hur de arbetar för att förebygga och 

behandla psykisk ohälsa inom gymnasiesärskolans nationella program. Urvalet att fokusera på 

de nationella programmen inom särskolan beror på att denna elevgrupp finns i båda 

kommunerna. Om ännu fler personalgrupper varit medverkande, i undersökningen så skulle 

den bli alltför omfattande. 

 

Datainsamlingsmetoder 
 

Metoderna var observation och intervju. Observationen skedde på gymnasiesärskolans 

personalmöten under några månader. Under fem månaders tid intervjuades sammanlagt 14 

personer. Dessa kom från två kommuner i norra Sverige. Elevhälsa, rektorer och 

specialpedagoger intervjuades. Skolpräst och skolkyrkopedagog är även de med i 

undersökningen. En barnmorska finns också med från ungdomsmottagningen. Innan 
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intervjuerna kontaktades försökspersonerna via mail, eller telefon. De fick information om 

vad undersökningen handlade om och vilka frågor som skulle tas upp.  

 

Tillvägagångssätt 
 
   Alla berörda försökspersoner, kontaktades. Därefter bestämdes tid och plats för 

intervjuerna. De flesta intervjuerna skedde på personalens arbetsplatser, men några blev 

intervjuade på mitt kontor. Samtalen spelades in på band och skrevs ner ordagrant på papper. 

Efter detta bearbetades texten och det som inte var relevant för undersökningen togs bort. 

Barnmorskan som arbetade på ungdomsmottagningen svarade på frågorna via mail. 

 

 

Databearbetning 
 

Jag har läst igenom allt som framkommit under intervjuerna av personal som arbetar i skolan 

och observationen på särskolans personalmöten.  Jag har samlat ihop information om rutiner 

kring elever med psykisk ohälsa och hur personalen arbetar för att förebygga och motverka 

detta i skolan. Genom att ta med några figurer visas hur könsfördelning, ålder och år i yrket är 

fördelat mellan de två kommunerna Y och X. Andra figurer visar hur personalen arbetar på ett 

översiktligt vis. Jag jämförde kommunernas arbetssätt sins emellan och de olika 

personalkategoriernas förhållningssätt till psykisk ohälsa, kopplad till läst forskning i ämnet. 

 

 

 

 

 

 

Datainsamlingsmetod/intervju 
 
  En bra intervju ska vara positiv för både intervjuaren och försökspersonen under arbetets 

gång. ( Kvale & Brinkmann, 2009 ).  Stake belyser att intervjuaren behöver ha känsla för 

forskning och kritiskt tänkande. En annan nödvändighet är att ha kontakt med sin handledare 

och kollegor under arbetets gång så att tiden räcker till. ( Stake, 1995 ).  Kvale & Brinkmann 

beskriver den kvalitativa forskningsintervjun ur ett fenomenologiskt perspektiv. Det innebär 
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att försökspersonens känslor och upplevelser kommer fram. Intervjuaren söker därefter 

mening och kvalitet i intervjuerna. Det speciella och ovanliga i intervjun ska fram och 

belysas. Det ska också finnas en nyfikenhet och öppenhet inför nya företeelser. Frågorna till 

försökspersonerna ska vara öppna och inte ledande. Det ska inte heller vara bestämda åsikter i 

den kvalitativa forskningsintervjun, utan den som blir intervjuad har rätt att ändra sig och byta 

åsikt under intervjuns gång. ( Kvale & Brinkmann, 2009 ).   Jag har valt att använda mig av 

en kvalitativ intervju med inslag av fenomenologiskt perspektiv och ett kritiskt 

forskningsperspektiv. Eftersom jag inte använder mig av enkäter, så har kontakter med 

människor den största betydelsen i min undersökning  

 

Observationer  

 
För att få en helhetssyn på arbetet i särskolan har observationer gjorts på personalmöten i 

syfte att få en inblick i hur personalen resonerar och planerar sitt arbete. Jag observerade 

personalen under deras återkommande personalträffar för att få kunskap om hur de arbetade, 

tänkte kring elever som har problem med psykisk ohälsa. Några författare, beskriver varför 

observationer kan vara ett bra verktyg. Ett argument är att den som observerar inte blivit blind 

för vanor och ser saker på ett nytt sätt. Observatörer ser också vad som sker mer objektivt och 

kan därför bli friare i sitt sätt att observera. ( Merriam, 1988; Reinecker 2008; Kvale & 

Brinkman, 2009 ). Personalen på gymnasieskolan i den större kommunen, träffades ungefär 

en gång i månaden. Då var alla gymnasiesärskolors nationella program representerade och i 

Y-kommun innebar det tre program. Observationerna pågick under en termin, fem gånger. 

Observatören satt och antecknade med papper och penna. En sortering av materialet skedde 

efterhand och onödig information togs bort. Det som belyses är det som främst besvarar 

forskningsfrågorna om behandling och förebyggande av psykisk ohälsa. 

 

Tillförlitlighet 
 

Undersökningens tillförlitlighet är ganska god eftersom undersökningspersonerna svarade 

ärligt på frågorna som ställdes. Undersökningen kan upprepas vid ett senare tillfälle och då 

kan resultatet visa något annat beroende på den tid som gått. Utveckling sker i skolorna och 

detta påverkar hur vi inom skolans värld arbetar. Negativa aspekter när det gäller 
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tillförlitligheten är att det kanske behövs fler försökspersoner och en uppföljning av 

intervjuerna, för att få en noggrannare bild av resultatet.   Kvale & Brinkmann beskriver i den 

kvalitativa forskningsintervjun att validitet ( sanning, giltighet, korrekthet) i ett påstående och 

reliabilitet (tillförlitlighet) kan forskningsmetoden upprepas. Författarna menar att man måste 

utvidga begreppen och tolka dem djupare. Det gör man genom att fråga sig hur? Varför? 

Vem? Makt och sanning. Forskarens hantverksskicklighet är ett väsentligt inslag i 

intervjustudier. Detsamma gäller generalisering som kan tolkas och utföras på olika sätt. 

Författarna frågar sig om man kan generalisera och ta med sig den till andra situationer. ( 

Kvale & Brinkmann, 2009).  I undersökningen kan man generalisera och säga hur det är i Y-

kommun och i X-kommun. Det går att upprepa undersökningen om några år och kanske utöka 

den, genom att ta med elever och elevassistenter. Under intervjun så var intervjuaren och 

försökspersonen ensamma med varandra, fast på olika platser och i olika rum. Ibland befann 

sig intervjuaren i sin egen kommun eller i den andra kommunen. De flesta som blev 

intervjuade hade egna rum, där man fick sitta ostört.  

 

Etiska aspekter/ Forskningsetiska principer  

 
Arbetet har genomsyrats av forskningsetiska principer, utgiven av vetenskapsrådet 1991. 

4
 

Det finns fyra huvudkrav och dessa är, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentalitetskravet, nyttjandekravet plus rekommendationer, Vetenskapsrådet 

 ( hämtat, 2/2- 2009 ). Undersökningen är anonymiserad för att skydda individer som elever 

och annan personal inom skolans värld. Genom detta ska deras identitet avkodas, genom att 

de endast beskrivs i termer som kön, yrke och ålder. Inspelade band av intervjuer är förstörda 

och kasserade för att ingen ska kunna utnyttja materialet på något oetiskt sätt. Genom att 

arbeta på detta sätt har forskningsetiska principer följts.  

 

 

Figur 1. Könsfördelning, ålder och år i yrket i Y-kommun 

                                                 
4
 Forskningsetiska principer. http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 
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Figur 2. Könsfördelning, ålder och år i yrket i X-kommun  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.  Y-kommun 
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Figur4.  X-kommun 
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  Syftet med undersökningen var att söka svar på vad som görs för att förebygga och behandla 

psykisk ohälsa inom gymnasiesärskolan i två kommuner. Till detta syfte tillkommer två 

frågeställningar, dessa lyder: Hur arbetar och organiserar olika personalgrupper arbetet för att 

motverka psykisk ohälsa? Hur upplever personalen psykisk ohälsa hos elever, finns det olika 

förhållningssätt i konkreta situationer? Under särskolans personalmöten gjordes 

observationer. Dessa möten bestod av tre gymnasieprogram i särskolans nationella 

inriktningar. Var mötena hölls varierade gång från gång. Man ambulerade mellan de tre 

särskoleenheterna, och värdprogrammet bjöd på fika. Varje möte startades med att rektor 

inledde med en aktuell fråga, nya styrdokument, policy för kommunen eller information om 

enskilda elever. Något som diskuterades flitigt var organisationen och personalfördelningen. 

   Inom kommunen har det varit turbulent och många förändringar under de senaste tio åren. 

Personal måste minskas på grund av elevminskningar och sparkrav från kommunens sida. 

Elevassistenter och lärare diskuterade vad som var viktigt i verksamheten och vilka 

verksamhetsområden som borde prioriteras. Man kunde märka att det fanns motsättningar 

mellan personalgrupperna lärare och elevassistenter. 

  Elevassistenterna tyckte att de gjorde för mycket eller lärarens arbete, men att de fick för lite 

betalt. Lärarna å andra sidan tyckte att de hade för stort ansvar och för mycket administrativt 

arbete. När det gällde just psykisk ohälsa så fanns några elever som mådde psykiskt dåligt och 

hade självmordstankar. Rektor tyckte inte att de skulle diskuteras i stora grupper utan hon 

ville att varje arbetslag skulle ta dessa frågor med henne. Även om rektor ville styra in 

samtalen på icke brännande frågor, så fanns det personal både lärare och elevassistenter som 

satte saker på sin spets. Man diskuterade vad man gör, om en sax kommer flygande mot en, 

på grund av att en elev med diagnos är på dåligt humör. Om jag dör då vem har ansvaret? 

Var det någon som frågade. Om hon hotar med att ta självmord genom att SMSa mig, är det 

mitt fel, vad ska jag göra? Rektor ville gärna avdramatisera och lugna sin personal men ibland 

var diskussionerna ganska heta. Man kunde märka att en del av personalen hade svårt att 

avgränsa sig från eleverna och fritiden flöt in i arbetstiden. 

   Elever ringde och Sms-ade till personalen på kvällar och helger. Det märktes att personalen 

kände sig utmattade främst av de elever som hade psykiska problem. Ett sätt som de hade att 

hantera detta var att rådfråga sin skolpsykolog.  

Han ställde också upp och handledde personalen i gymnasiesärskolan. Det man gjorde för att 

förebygga ohälsa var att samtala med elever, samarbeta med skolpsykolog och övrig 
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elevhälsa. Det som också kom fram som förebyggande åtgärd var att personalen arbetade för 

att stärka elevers självkänsla och förbereda dem för vuxenlivet. Metoder man använde var att 

tillkalla skolkyrkan som jobbade med ungdomarna för att stärka deras grupptillhörighet och 

öka deras positiva självbild. 

 

 

Figur 5. Presentation av Könsfördelning, yrkeskategorier, 
behandlingssätt i Y-kommun 

 

 

 

 

Figur 6. Presentation av Könsfördelning, yrkeskategorier, 
behandlingssätt i X-kommun 
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Svar på forskningsfråga ett. Hur arbetar och 
organiserar olika personalgrupper arbetet för att 

motverka psykisk ohälsa i Y-kommun? 
 

 

Alla personalgrupperna hade sina givna roller. Mentorer som också var specialpedagoger 

arbetade med eleverna varje dag. Elevassistenter hade en stor del i elevernas vardag och 

arbetade med eleverna under alla lektioner utanför den ordinarie undervisningen såsom idrott 

och bild. Personalen inom skolan gjorde utflykter, resor till andra länder och resor inom 

Sverige för att stärka elever och få dem mer självständiga. Man pratade med elever om livet 

och då framförallt vuxenlivet och fostrade eleverna in i en demokratisk samhällssyn. Rektorer 

lyssnade in och tog beslut grundade på hur skolpersonalen beskrev elevernas mående. Om en 

elev hade en dålig psykisk ohälsa remitterades eleven till elevhälsa som hjälpte till. Om detta 

inte fungerade skickades eleven vidare till PBU. Skolkyrkan arbetade för att minska ohälsa 

genom att ge elever tillfälle att diskutera livsfrågor. De gjorde även övningar med eleverna 

som syftade till att stärka grupper och minska konflikter mellan elever. Elevhälsan 

samarbetade med övrig personal och gjorde kartläggningar, utredningar, rådgivningar. 

Elevhälsan träffade elever regelbundet om det behövdes och lät eleverna komma med sina 

tankar och problem. Ungdomsmottagningen pratade med elever om sex och samlevnad.  

Alla personalgrupper inom gymnasiesärskolan arbetade för att eleverna skulle må bra och 

trivas i skolan och detta förebygger psykisk ohälsa. 

 

Skolpräst: Jag blir kallad till klasserna i särskolan av lärarna. Jag samverkar med elevhälsan och har 

teamlektioner. Jag samverkar med mentorer, lärare och vi har teman som handlar om värdegrund, 

värderingar och grupprocesser. Och meningsfrågor; vad är livets mening? Jag som skolpräst lägger in 

ett vedträ och bidrar till ett nytt pedagogiskt tänk.  

 

  Skolprästen var mycket engagerad och arbetade i alla skolans gymnasieprogram tillsammans 

med en skolkyrkopedagog. Tillsammans gjorde de olika värderingsövningar i klasserna när 

lärare önskade att de skulle få hjälp med grupper som var spretiga. 

 

Skolkyrkopedagog: Vi kan stötta lärarna. Vi kan ge råd! Vi ger information till lärare om vad vi 

erbjuder, vad vi kan göra.   
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  Det visade sig att skolkyrkan var mycket anlitad och uppskattad i kommunen av lärarna och 

övrig personal inom skolan. 

 

Skolsköterska: Jag gör hälsosamtalen med alla elever i årskurs ett. De frågebatteri vi använder fångar 

upp ganska mycket. Vi frågar hur de har det?  

 

  Utanför skolsköterskans rum och kuratorns rum som ligger intill varandra, sitter det under 

skoltid elever som vill ha kontakt med elevhälsans personal.  

Kuratorn upplever att det finns problem hos elever men inte i lika hög grad som inom hans 

tidigare yrke inom ungdomspsykiatrin. 

 

Kurator: Jag jobbar med elever från särskolan och från vanliga skolan, och det är ingen större skillnad. 

Det är mycket att må dåligt och allt känns tråkigt och trist. Det är mycket bråk hemma och i skolan 

med kompisarna. Det tycker att livet inte är kul just nu. Det är lite jobbigt stress. Eleverna skär sig i 

mindre omfattning än vad jag såg inom ungdomspsykiatrin. När jag jobbade där träffade jag dagligen 

ungdomar som skar sig. Här är det lugnare med den ingen har berättat om att skära sig här på skolan. 

 

Svar på forskningsfråga två. Hur upplever personalen i 
Y-kommun psykisk ohälsa hos elever, finns det olika 

förhållningssätt i konkreta situationer.  
 

Personalen upplever psykisk ohälsa genom samtal med elever. De upptäcker ofta att någon 

mår psykiskt dåligt om den eleven sitter för sig själv, ser ledsen ut eller skolkar mycket.  

Då reagerar skolpersonalen genom först prata med varandra och sedan med eleven. Efter det 

bestäms det om eleven behöver kontakt med elevhälsan. Hjälper inte dessa åtgärder kopplas 

professionell hjälp in som t.ex. ungdomspsykiatrin Om eleven är under 18 år kopplas 

naturligtvis föräldrarna in som samarbetspartner. I vissa fall när föräldrarna själva inte kan 

hjälpa sitt barn får experter ta över. En konkret metod man använder i den större kommunen 

är Disa-grupper (din inre kraft frigörs) där man arbetar för att stärka elevers självkänsla. 
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Det man gjorde för att motverka psykisk ohälsa var att samtala med eleverna om livsfrågorna. 

En annan sak vara att arbeta med värderingar och att jobba för att eleverna ska känna trygghet 

och tillhörighet i skolan. Det viktiga var att skapa goda kontakter och att motverka 

utanförskap.  Specialpedagogen som var övergripande hade ett mycket stort ansvar över alla 

elever i flera stora program och enheter. Det innebar att hon hade ansvar för drygt 1500 

elevers olika behov. Det här innebar att hon naturligtvis fick information av lärare och 

elevhälsa om någon elev behövde en stödåtgärd. Hennes roll var att utbilda övrig personal och 

att kartlägga om någon elev hade läs och skrivsvårigheter eller något annat problem. 

 

Specialpedagog övergripande: Jag ger eleverna struktur i sin tillvaro. Om de får hjälp med struktur och 

med skolan och läxor så kan psykisk ohälsa förebyggas. Man får hålla eleverna under armarna och 

stötta dem, så att det går hjälpligt i alla fall. 

 

  Specialpedagogen i särskolan, arbetade med eleverna varje dag och hade på så sätt en 

mycket tät kontakt med dem. Eleverna i gymnasiesärskolan har ett eget hemklassrum där de 

möter sina lärare och elevassistenter varje dag. De har andra ämnen som idrott och bild, men 

då går de i väg med sina elevassistenter till andra enheter och får undervisning. Här beskriver 

en specialpedagog hur viktigt det är att synliggöra eleverna i särskolan, för att förebygga 

psykisk ohälsa. Hon menar vidare att sunt förnuft och en god hederlig uppfostran är 

användbar även för elever i gymnasiesärskolan. 

 

Specialpedagog: Att se eleverna är det viktigaste. Att ge beröm och kommentarer i allt positivare 

riktning, positiv förstärkning. Det är det man ska trycka på. Jag tror det har mycket att göra med vilken 

människosyn man har. Vad har man fått lära sig hemma? Mamma skulle ha gett mig stryk om jag 

mobbade folk, det har ingenting med utbildning att göra utan bildning.  

 

  Skolkyrkopedagogen hade arbetat inom skolan i sju år och under den tiden hade hon upplevt 

mycket hos ungdomarna. Hon berättade att det fanns elever som anförtrodde sig till henne, så 

hon fick föra samtal om livsfrågor och annat som kommer upp för ungdomar. Hon svarar på 

frågan hur, hon ser när någon ungdom har någon form av psykisk ohälsa. 

 

 

Specialpedagog/mentor som arbetar i särskola: Jag arbetar för att eleverna ska må bra på olika sätt och 

för att stärka deras självkänsla. Det kan ju vara, om det nu är en elev som drar sig undan, att man då 
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försöker hitta aktiviteter där de kan vara lite mer delaktiga. Om det är en elev som är mer åt det 

aggressiva hållet, får man ju prata och fråga så här brukar du inte låta; Är det något speciellt som har 

hänt? Vi har haft någon elev som varit väldigt tyst och bara talat enstavigt, och när han nu börjar prata 

spontant och har långa utläggningar och tar kontakt med kamrater som han inte har gjort. Då tycker vi 

att det har skett en enorm utveckling. 

 

  I gymnasiesärskolan finns elever med autism, och det kan innebära att de drar sig undan 

människor och sociala kontakter. Specialpedagogerna på särskolan har ett gediget arbete med 

att samla en elevgrupp på kanske femton elever, där dessa har skiftande personligheter och 

diagnoser. Därför blir det så enormt glädjefyllt för dem när någon elev med autism öppnar sig 

och vill ha kontakt med andra människor. Skolpsykologen har också möjlighet att göra 

utredningar på elever. Utredningar som visar om de har en diagnos eller en 

utvecklingsstörning. Skolpsykologen tar också samtal med elever, men han säger själv att det 

är kurator som ska ta samtalen i första hand. Särskolan har haft tät kontakt med 

skolpsykologen eftersom de har elever med självmordstankar och depressioner. Personalen 

upplever också att de har problem med utåtagerande elever som ofta har diagnosen autism. 

 

Skolpsykolog: Min roll har fyra bitar som handlar om utbildningssatsning, förebyggande och 

handledning av personal. Det kan handla om att man i personalgruppen har problem med ett visst 

beteende, t.ex. aggressivitet. Som i särskolan kan det vara vanligt med hur vi ska hantera autistiska, 

utåtagerande elever. Sedan jobbar man med samtal och utredningar. Vi jobbar också med hela 

utbildningssatser, nu har vi jobbat med läs och skriv. Personalen på särskolan tar kontakt med oss och 

berättar vad de vill ha hjälp med. Målet är att skapa en så god miljö som möjligt och målet är att 

förebygga. 

 

  Rektor har det övergripande ansvaret inom särskolan över personal och elever. Rektor har 

också ofta täta kontakter med föräldrar. Inom den större kommunen har dessutom rektor en 

egen chef över sig. 

 

Rektor: Jag ser ju inte själv psykisk ohälsa utan läraren som är där varje dag. Jag kan se om jag 

besöker verksamheten att eleven är borta den dagen. Min uppgift är att ta reda på det här. Att prata 

med föräldrar, elevhälsan, mentorer. Det bästa är om eleven berättar vad som är fel. Ibland kan en elev 

som fått förtroende berätta för mig men vi har alla olika roller.  

Jag tror inte att man ska ta på sig en kuratorroll eller mammaroll till eleven. Vi ska vara professionella 

i vad vi gör och där kommer jag in som ett råd, att försöka sortera. 
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  Rektor i Y-kommun ansåg att det fanns en fara i att bli för personlig med eleverna och 

behandla dem som barn, hon ansåg att alla hade sina givna roller i skolan. Dessa roller var 

viktiga instrument för att hitta rätt väg för elever med psykisk ohälsa. Rektor såg sig som en 

person som hade ansvar över eleverna, men som samtidigt tog in experthjälp när det 

behövdes. 

  Skolprästen ansåg att det är vanligare nu med psykisk ohälsa än tidigare. Han grundar det på 

sina erfarenheter inom skolan, genom sitt arbete och genom samtal med elever. Han har sett 

två personer skära sig under de år som han arbetat i skolans värld. 

 

Skolpräst: Eleverna tar sig ut till vuxenvärlden via nätet, trav, poker. Barn som växer upp och inte 

själva får möjlighet att bearbetat svåra trauman, för vidare sina problem på sina egna barn och så förs 

traditionen vidare. Det är svårare för mig att jobba med dessa barn, för de har svårare att kommunicera 

plus att de saknar tillit till vuxna. Jag har sett elever skära sig, det blev en befrielse för dem. Här finns 

en oförmåga att kommunicera sina känslor. Det kan vara flera anledningar, identitetsfrågor eller 

traumatiska upplevelser som övergrepp eller krig. 

 

När skolkyrkan arbetade med värderingsövningar i klasserna var alla elever fängslade, även 

de som har diagnosen autism och i vanliga fall brukar de vara skeptiska till främlingar. Det 

här upplevde jag själv när jag arbetade i särskolan. 

 

Skolkyrkopedagog: Just när det gäller de här må bra frågorna, hur man ska förebygga dåligt mående 

eller något sådant, då är det mentorerna. I viss mån är det också kuratorerna och skolsköterskorna och 

skolpsykologen. Jag har stött på elever med panikångest eller borderline problematik. O ja 

utmattningsdepression, man är oerhört stressad och kan inte sortera eller sovra i sin skolvardag. Jag 

kan se särskolans elever, en frustration, och då ser jag att eleverna tänker att de inte blir förstådda, utan 

missuppfattade. Frågan vem är jag?(eleven). 

 

  Skolsköterskan ansåg att när det var svåra fall av psykisk ohälsa skulle hon remittera vidare. 

Hon ville hellre arbeta med hälsofrågor än med psykisk ohälsa. Hon tycker att skärandet hos 

eleverna har minskat. Hon berättar att många mår dåligt, de har varit mobbade i skolan. Nu på 

gymnasiet mår de bättre, men de kan komma in i någon svacka när de minns hur det var 

tidigare. 
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Skolsköterska: Jag är ju ingen behandlare utan snarare en som kanske upptäcker att ungdomarna mår 

dåligt. Då får man ju sedan ta med andra aktörer på marknaden som barnpsykiatrin, sedan har vi 

kuratorer och en psykolog. Jag samarbetar med andra för vi är ju inte några behandlare. 

 

   Kuratorn tycker att han har fullt upp, många vill komma in till honom. Han hinner inte ta 

alla samtal med eleverna, behovet är så stort. 

 

Kurator: Vi samarbetar med hela hälsoteamet på skolan. Vi samarbetar med skolsköterskan som är 

närmast och vi brukar kalla det för internutredning. Vi diskuterar och funderar om det kan vara något 

medicinskt och utesluta det. Ibland träffar vi ju tillsammans psykiatrin, men sedan är det ju 

skolpsykologen, som gör psykologiska utredningar. Vi träffar även specialpedagogen, för om vi inte 

kan läsa och skriva så blir det synligt, det är ju också skämmit. Det krävs ju att man samarbetar med 

lärarna och skolhälsan. Det blir ofta en plattform, de här korta mötena i korridorerna. 

 

  Specialpedagogen har så stort ansvar och så många elever, att hon skickar eleverna vidare 

när de lider av psykisk ohälsa. Det är ingen ovillighet i att ta i frågorna hos henne utan helt 

enkelt brist på tid och resurser. 

 

Specialpedagog övergripande: Att stötta och skapa struktur, kartlägga och skicka vidare till 

skolsköterska och skolpsykologer, kurator osv. 

 

  Skolpsykologen har också fullt upp så han måste också remittera vidare, elever med psykisk 

ohälsa. Han har många kontakter utåt till barnpsykiatrin eller vuxenpsykiatrin, där han kan 

slussa eleverna vidare. 

 

Skolpsykolog: Det här med behandling ligger inte i elevhälsan, vi är ingen behandlande verksamhet. 

Skolan är en pedagogisk verksamhet som ska vara det, behandling tillhör sjukvården. Sen är det inte så 

enkelt, vi finns ju här och har en vårdande roll, både skolsköterska och psykolog. Elevhälsans roll är 

stödjande samtal, men vi ska fungera som remitterande enhet. Om man har en allvarlig psykisk ohälsa 

så ska vi inte behandla, vi ska hjälpa vidare, remittera vidare. Det kan vara barnpsykiatrin eller 

vuxenpsykiatrin. 

 

  Rektor tycker att det är svåra frågor detta med psykisk ohälsa, men hon arbetar för att 

specialister ska ta sig an eleverna. 
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Rektor: Det här med psykisk ohälsa är nästan det svåraste området men de som jobbar med eleverna är 

lärare, mentorer, elevassistenter förutom dessa är det elevhälsan. Det är skolsköterska, skolpsykolog, 

kurator. Skolkyrkan kommer också in. 

 

Barnmorska i Y-kommun 
 

   Jag har haft telefonkontakt och mailkontakt med ungdomsmottagningen men tyvärr inte 

någon intervju öga mot öga, men via mail fick jag några intressanta synpunkter. Genom min 

kontakt med dem har jag fått en uppfattning om vad de gör i kommunen. De åker runt till 

skolor och informerar. Inom gymnasiesärskolan har de temadagar, där de träffar pojkar för sig 

med en manlig representant från ungdomsmottagningen. Pojkarna får alltid med sig kondomer 

och de får information om könssjukdomar, graviditet, kärlek och sexualitet. Flickor är 

ensamma med en barnmorska av kvinnligt kön. Hon talar om sexualitet, preventivmedel, 

kärlek och hur man skyddar sig mot graviditet och könssjukdomar. Ungdomsmottagningen 

talar också om homosexualitet, bisexualitet osv för att alla ungdomar ska känna att de är 

accepterade. Skolpsykologen berättade att det kan vara svårt för unga att veta om de är 

bisexuella eller homosexuella. De kan också ha stora problem med att berätta om det här för 

sina föräldrar. De är rädda för hur informationen ska tas emot hemma. Lärarna är inte med när 

ungdomarna träffar personalen från ungdomsmottagningen, utan ungdomarna får prata ostört.  

Det här systemet är väl inarbetat och fungerar bra tycker alla inblandade. En kvinna på 

fyrtiosex år svarade på mina frågor via mail. Hon har arbetet i vården sedan 1991 och som 

sjuksköterska sedan 1992 för att sedan verka som barnmorska sedan 1999 och fortfarande 

inom det yrket. Hon berättar om de elever som hon träffar, de med psykisk ohälsa inom 

särskolan. 

 

Barnmorska: Jag jobbar som barnmorska och helt naturligt handlar många av frågorna om den egna 

sexualiteten. Många har behov av bekräftelse och kanske av olika anledningar ibland eller ofta utsätter 

sig för ohälsa. Kanske de inte kan tolka olika signaler och utsätter sig för risker t.ex. genom oskyddat 

sex. Mycket handlar om relationer, kamrater och föräldrar som kanske bryr sig olika mycket. 

 I bland blir det lite fel i kontakten beroende på att den unga behöver få ta eget ansvar men kanske 

föräldern pga. oro och omsorg ibland agerar överbeskyddande. En del riskerar psykisk ohälsa pga. 

dysfunktion i familjen, missbruk eller sjukdom. 
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Svar på forskningsfråga ett. Hur arbetar man i X-
kommun för att motverka psykisk ohälsa. 

 

I X-kommun arbetar specialpedagoger, elevassistenter med en grupp elever som har någon 

form av utvecklingsstörning i olika grad. Man blandar elever som har lättare eller svårare grad 

av utvecklingsstörning och menar att detta främjar elevernas förståelse för varandra och för 

människor i allmänhet. Eleverna har en miljö i skolan som är kärleksfull och välkomnande. 

Personalen är med sina elever varje dag och tar inga raster. Eleverna är med dem hela dagarna 

och får vuxenstöd och vägledning. Man hjälper elever att utveckla ett starkt självförtroende 

genom att synliggöra dem och bekräfta alla goda prestationer varje dag. Elevhälsan kallas in 

om det uppstår problem. Annars sköter pedagoger och elevassistenter elevernas väl och ve 

under skoltid. I X-kommun anser man att personalen är kompetent och gör ett viktigt arbete 

med eleverna. Genom detta förebyggande, gruppstärkande och synliggörande arbete 

förhindras ohälsa. Rektor har insyn i pedagogernas arbete och får veta om någon åtgärd bör 

tas vid ohälsa. Skolkyrkan är inte så involverad som i Y-kommun. I X- kommunen arbetade 

prästen inte i samma utsträckning med gymnasieelever som i den större kommunen. Det 

berodde på att prästen i den lilla kommunen hade varit barnledig och hennes tjänst som 

skolpräst var omgjord till en vanlig prästtjänst.  

 

 

Präst: I särskolan är eleverna i en känslig ålder. Det gäller att hitta sin roll för att få vara med. Det jag 

erbjuder i skolorna är att tala om sorg. 

 

  Skolsköterskan hade en liknande roll som skolsköterskan i den större kommunen hade. Det 

var att ha ett hälsosamtal med alla elever som börjar i årskurs ett på gymnasiet. Hon tyckte att 

hälsosamtalet var ett verktyg som var betydelsefullt i hennes arbete. Hälsosamtalet gjorde att 

mycket som var okänt för henne som elevens psykiska hälsa kom fram i frågor som ställdes 

till alla elever. 

 

Skolsköterska: Jag gör hälsosamtal med elever i årskurs ett. I särskolan har eleverna ett skyddsnät som 

hjälper dem, t.ex. LSS (Lagen om särskilt stöd och service).  

Vi delar upp arbetet mellan olika personalkategorier. Man måste förklara för eleverna inom särskolan 

på ett tydligare sätt, så att de förstår. När det gäller psykisk ohälsa så remitterar jag vidare till 

barnpsykiatrin eller vuxen psyk. 
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  Specialpedagogen i den mindre kommunen arbetade på ett annat sätt än i den större 

kommunen. Han var med sina elever hela dagarna. Hela arbetslaget arbetade åtta timmar om 

dagen utan rast. De var en sammanhållen personalgrupp som arbetade nära varandra varje 

dag. Det här skapade ett gott klimat för eleverna och en enorm trygghet, men baksidan är att 

personalen bränner ut sig, det kan finnas en risk för detta. 

 

Specialpedagog som arbetar i särskola: Vi har ingen psykologisk inriktning som vi går efter utan det är 

mera att vi lever så nära våra elever, vi som jobbar här. Vi börjar åtta och slutar fyra och lämnar aldrig 

eleverna, vi äter med dem. När vi har raster så är vi på vårt fikaställe och alla elever vet att vi är där. 

Det är alltid någon ur personalen som är där, såklart kan vi gå ifrån på rast, men vi har valt att finnas 

till hands för eleverna. Vi har den erfarenheten att om vi inte är där då händer det en massa saker. Vi 

finns för eleverna. Det är ju ofta så att eleverna kuggar ut sig från skolan, och drar på sig en massa 

elände för att synas och bli bekräftade på något jävla sätt. Det gör man ju för att bli synliggjord och 

bekräftad. Alla behöver bli bekräftade, det är ju en av våra viktigare roller. Att synliggöra och bekräfta 

eleverna, varje dag år ut och år in. Det har jättemånga elever behov av, inte alla, men särskilt de socialt 

utkuggade. 

 

 

 

Svar på forskningsfråga två i X-kommun. Hur upplever 
personalen psykisk ohälsa hos elever, finns det olika 

förhållningssätt i konkreta situationer  
 

  Rektorn i den mindre kommunen hade också, ansvar för andra gymnasieprogram förutom 

särskolan. Därför ansåg han att det var svårt att hinna med att besöka särskolans elever så ofta 

som han önskade. Han talade också om att ungdomar i särskolan skämdes över att gå i 

särskola. Ökningen som han såg till särskolan trodde han berodde på att, grundskolan hade 

fått minskade resurser. Han menade att de i särskolan arbetade för att eleverna skulle trivas i 

skolan och detta skulle då förebygga psykisk ohälsa, det var en metod att öka trivseln hos 

eleverna. Rektorn i X-kommun menade också att svåra fall av psykisk ohälsa skulle remitteras 

vidare till professionella hjälpare inom psykiatrin. 
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Rektor: Jag är ansvarig för elevernas väl och ve i skolan. Och är det så att någon mår dåligt eller har 

psykisk ohälsa, måste jag remittera vidare och försöka söka kunskap om det hela. Jag har lärare till 

hjälp, jag har specialpedagoger. Vi arbetar för att förebygga genom att försöka bemöta elevens behov.  

Tillrättalägga undervisningen så att den passar eleven och att skapa en organisation som gör att 

eleverna trivs i särskolan. I första skedet samarbetar jag med elevhälsan och lärarna. Sedan kan vi gå 

vidare till PBU i nästa skede. Om man kan tänka sig att psykisk ohälsa är ungdomar som inte klarar av 

att leva upp till de krav som omgivningen ställer, både privat och i skolan så får de bekymmer. 

Prestationsångest, det känner jag igen också i särskolan. De kan ha höga krav på sig själva. Det kan bli 

en oro och exempel på detta är att de skär sig. Psykisk ohälsa, psykisk sjukdom, måste man tänka sig 

en diagnos. Då får man hjälp av en läkare eller psykolog. Psykisk ohälsa är svårt att definiera men ett 

mildare begrepp än psykisk sjukdom. 

 

Präst: Jag är inte utbildad inom psykiatrin så jag skulle vara försiktig med att börja med något. 

 

  Prästen i den mindre kommunen ville inte ta sig an någon psykologroll hon jobbade för att 

eleverna skulle må bra och känna sig accepterade.  

 

Skolsköterska: När det gäller deras psykiska hälsa så svarar de ofta hur det har det på hälsosamtalen 

där får man fram mycket och då remitterar jag vidare till Barn psyk eller PBU om det behövs. Ibland 

när eleven är myndig kontaktar vi vuxenpsykiatrin. 

 

Skolsköterskan ansåg att det var bäst att ha rutiner kring sådana här elevärenden med psykisk 

ohälsa. Hon kände sig trygg när hon visste vad som var hennes uppdrag och vad som var 

psykiatrins uppdrag. 

 

Specialpedagog som arbetar i särskola: Vi har haft elever som skurit sig och som har 

självmordstankar. Vi remitterar dem vidare till psykologer. Vi har haft elever som mått riktigt pyton 

men tack och lov inte så ofta förekommande. Om man skulle göra en vetenskaplig undersökning av 

psykisk ohälsa här i kommunen, så skulle man upptäcka att de flesta här mår riktigt bra. Men det finns 

elever som av och till mår dåligt. Vi har ingen psykologisk analytisk behandling utan vi lever så nära 

våra elever, vi som jobbar här. 

 

  Den här specialpedagogen hade mycket att berätta. Han var djupt engagerad och ville 

verkligen sina elever väl. De hade också utvecklade rutiner kring att remittera vidare, men 
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deras behandlingsmetod var att synliggöra och bekräfta eleverna. De hade också ett arbetssätt 

som bestod i att de umgicks med eleverna hela dagarna, mer som en familj. 

 

Specialpedagog: Eleverna har gått här i särskolan i tretton fjorton år, de vet vad skolan är. Den stora 

tryggheten är skolan, så att lämna den är en stor ångest för många. Det är mycket vanligt att elever 

frågar; kan jag gå ett femte år? Det är ju bara av den anledningen att de är oroliga och har ångest mer 

eller mindre. Sedan tar skolan slut: vart ska jag jobba? 

 

  Oron för arbete och framtid var väsentligt i X-kommun, den fanns också i Y-kommun men 

personalen där talade inte om det som ett problem. 

 

  Rektorn ville också remittera vidare, men han litade på sin personal. Han tyckte att de gjorde 

ett bra arbete på gymnasiesärskolan och han var stolt över verksamheten där.  
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Sammanfattning 
 
   Psykisk ohälsa är ett ämne som känns krävande för skolpersonal oavsett om de arbetar inom 

elevhälsan eller med undervisning. Personalen hade som metod att skicka svåra fall vidare till 

psykiatrin. I båda kommunerna ville man stödja, uppmuntra och synliggöra eleverna. Man ger 

positiv feedback, stärker självförtroendet hos eleverna, synliggör dem och uppmuntrar dem, 

för att de ska växa som människor.  I (Socialstyrelsen, 2006) beskrivs vikten av att synliggöra 

eleverna och ge dem positiv feedback. Det ökar deras psykiska hälsa och förhindrar känslor 

av misslyckanden, som skadar individen och ger djupare sår. ( Socialstyrelsen, 2006).  

Skillnaderna mellan kommunerna är inte så stora om man ser till helheten, men det finns dock 

några skillnader som kanske har betydelse för ungdomar i gymnasiesärskolan. Det blir en 

annan undersökning som kanske ger en annan syn på skolans organisation. Det som skiljer sig 

tydligt är organisationen i den lilla och stora kommunen plus arbetssättet. I den lilla 

kommunen arbetar man hela dagen nära eleverna och tar ingen egen rast. Man finns för 

eleverna.  I den större kommunen vill man att eleverna ska bli självständiga och klara sig 

själva på rasterna med elever från andra program på skolan. Samtidigt berättar man i den lilla 

kommunen att särskoleeleverna har många kompisar på andra vanliga gymnasieprogram, 

eftersom det är en skola. En annan viktig skillnad mellan kommunerna är hur skolan 

organiseras. I den lilla kommunen blandas alla elever i samma grupp oavsett vilken diagnos 

eller det funktionshinder de har. I den större kommunen delar man upp verksamheten i 

nationella program och i verksamhetsträning. Elever i verksamhetsträning finns inte med i den 

större kommunen, men däremot i gruppen på särskolan i den mindre kommunen. I den mindre 

kommunen menar man att blandningen berikar eleverna. Allt detta hade betydelse för 

undersökningen. Personalen som satt på sin egen arbetsplats var trygga och hemtama, där var 

intervjuaren en gäst. T.ex. skolpsykolog, skolsköterska. När det gäller hantverksskicklighet så 

krävs det naturligtvis mycket av livserfarenhet och förståelse av problemen i särskolan, när 

det gäller psykisk ohälsa. I Y-kommun gav de intervjuade utförliga beskrivningar av sitt 

arbete. De som arbetat länge i särskolan, har en stor yrkeskunskap, så kallad tyst kunskap. Det 

som var tydligt var att ålder och kön hos personalen var av betydelse. Kvinnor och män talade 

inte på samma sätt utan kvinnorna var mer försiktiga i sina uttalanden medan männen kunde 

använda kraftuttryck och svära vid tillfällen där känslor blommade upp. Samma tendenser ser 

man hos de intervjuade i X- kommunen. De flesta hade hittat olika sätt att arbeta med psykisk 

ohälsa för att stödja eleverna eller att förebygga ohälsa. Definitionen av vad psykisk ohälsa 

var för något varierade starkt från person till person.  
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Resultaten kan bli missvisande eftersom människor uttrycker sig olika och har så skiftande 

bakgrunder, referensramar och tankar om psykisk ohälsa.  Det som går som en röd tråd genom 

hela undersökningen är att, personal inom elevhälsan och pedagogerna arbetar för att eleverna 

ska må bra och få större självförtroende, självinsikt och psykisk hälsa. Syftet var att 

undersöka vad som görs i olika kommuner för att förebygga psykisk ohälsa inom 

gymnasiesärskolan, och hur olika personalkategorier arbetar för detta.  

 

Nyckelord som kom fram var att: Stärka elevers självförtroende, bekräfta, synliggöra. Behandla: 

Utreda, remittera vidare, upptäcka, se vad som sker i människan. Disa grupper (din inre styrka 

aktiveras). Förhållningssätt i konkreta situationer: Bekräfta, berömma, se eleven, ge positiv feedback.  

 

I (Socialstyrelsens/ Skolverkets rapport 2004). Visas att psykisk ohälsa ökar hos barn och 

ungdomar. De menar att det är viktigt att upptäcka och känna igen psykisk ohälsa. I denna 

undersökning kom det fram att personal i båda kommunerna upptäckte när någon elev mådde 

dåligt. Främst på kroppsspråk, tyst kunskap, och att eleven var förändrad.  

På särskolan har personalen kontakt med sina elever varje dag och i X-kommun har man inte 

ens lunch eller rast utan sina elever. I Socialstyrelsens/ Skolverkets rapport beskrivs 

elevhälsans personal och specialpedagoger som stödjande organ till övriga lärare. Det man 

kom fram till i rapporten var att ledningen inom skolan var oerhört viktig och personalresurser 

som sattes in inom elevhälsan. Man kom fram till att hur ledningen arbetade, varierade från 

skola till skola och att skolpsykologer och kuratorer kunde saknas vid vissa skolor. 

(Socialstyrelsens/ Skolverkets rapport 2004).  I den här undersökningen framkom det att i Y-

kommun fanns större resurser än i X-kommun främst inom elevhälsan. I Y-kommun var även 

skolkyrkan inblandad och arbetade för att stärka elever och förebygga mobbning.  

I Y-kommun fanns en skolpsykolog men ingen i X-kommun. I X-kommun som var mindre 

fanns dock en skolläkare på deltid. I rapporten (Socialstyrelsen/Skolverket, 2004) beskrivs 

också vikten av landets ungdomsmottagningar. Där främjas god hälsa och information om sex 

och preventivmedel. Samarbete mellan ungdomsmottagningen och skolorna i båda 

kommunerna var goda, man ville förebygga ohälsa genom information om sex och 

samlevnad. Barnmorskan som svarar på frågor berättar att relationer var det viktigaste som 

eleverna från gymnasiesärskolan ville tala om. Det hon kritiserar är att en del ungdomar har 

blivit påtvingade preventivmedel utan att förstå syftet med det hela, av sina föräldrar. 

Samarbete mellan skola och ungdomsmottagning var inarbetad och fungerade bra. Det som 

var viktigt i rapporten (Skolverket/socialstyrelsen, 2002) var att samverkan mellan olika 
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personalgrupper förebygger psykisk ohälsa. Den här slutsatsen kommer fram tydligt i min 

undersökning också. Inom skolan och elevhälsan finns ett samarbete mellan yrkesgrupper 

som fungerar väl.  Å andra sidan kan detta också bli en uppdelning om vad man ska göra. Det 

finns en del oklarheter om vilket ansvarsområde som tillhör vem. Det här kan leda till att man 

skickar personer vidare kanske för fort, därför att man inte riktigt vet vad man ska göra åt 

saken. Eller en del av särskolans personal kanske gör för mycket, som att inte ens ta rast under 

luncherna. Andra kanske försöker vara psykologer och går för långt utöver sin 

yrkeskompetens. Det som framkom i den här undersökningen, var att cheferna, rektorerna 

betydde mycket för verksamheten. Rektorerna i båda kommunerna var engagerade i 

särskolans verksamhet men deras ansvarsområde skiljde sig åt. I Y-kommun finns särskolan 

som en egen enhet, där man har egna rektorer. I X-kommun är särskolan integrerad i övriga 

gymnasieskolan, så att rektor har ansvar för andra program förutom särskolan. Inom båda 

kommunerna var den huvudsakliga, verksamheten inom särskolan lika. Trots att de var 

organisatoriskt olika. I Y-kommun blir särskolan en egen enhet i den övriga gymnasieskolan 

trots att man vill ha integrering och samverkan med övriga gymnasiet. Det här beror mycket 

på att det finns särskilda rektorer inom särskolan och särskilda lokaler för särskolan där de har 

sina egna lärare. Så här fungerade också i X-kommun trots att särskolans rektor hade andra 

program, så var särskolan en enhet för sig i den övriga gymnasieskolan. I rapporten 

(Skolverket, Socialstyrelsen, 2004 ). Beskrivs vad som forskats om bra skolor som hade 

barn/ungdomar med goda skolresultat. Det visade sig att lärarna skulle ha ett gott ledarskap 

starkt och tydligt. Det skulle finnas höga förväntningar på eleverna av lärarna och en tät 

kontakt som visade för eleverna deras skolresultat. Insatser mot mobbning var också viktigt. 

En annan del rapporten visar är att de inte finns så mycket forskning kring barn/ungdomars 

ohälsa. Den forskning som bedrivs är ofta fokuserad på elevernas skolresultat. (Skolverket, 

Socialstyrelsen, 2004). Det som har betydelse för hur elever upplever skolan och sin 

lärandesituation är lärarnas kunskap och förmåga att utforma undervisningen så att den passar 

alla elever.  

 

Läraren ska också kunna ha ett engagemang som smittar av sig. ( Skolverket, Socialstyrelsen, 2004 ). 

s.12.  

 

En annan sak som kom fram den här, undersökningen var att skolpersonal i båda kommunerna 

kände det som om de fick mindre och mindre resurser, men trots detta så gjorde personalen ett 

stort arbete med sina elever. 
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 När försökspersonerna intervjuades kom de flesta in på politik och ekonomiska resurser. Det 

är en fråga inom skolan som ständigt debatteras. Resurser till personalen och neddragningar 

av personal. Det här påverkade elevernas psykiska hälsa negativt, menade personalen i båda 

kommunerna. Det fanns inte längre så mycket tid med enskilda samtal med elever. Det som 

kom fram var att personal som arbetet länge inom särskolan hade mångårig erfarenhet och 

därigenom fler åsikter. Den personalen var van vid att handskas vid diverse problem hos 

eleverna och de visste precis vad som skulle göras. De visste när de skulle remittera vidare 

personer med psykisk ohälsa. De hade även kunskap om när ett vanligt samtal med eleven var 

en tillräcklig åtgärd. Personal som arbetat kortare tid inom särskolan var mer osäkra och 

tvetydiga. Män och kvinnor uttryckte sig olika, män var mer rakt på sak och kvinnor var mer 

fundersamma och reflekterande. 

 

Jämförelse mellan olika personalkategoriers syn på psykisk 
ohälsa. 

 

  I Y-kommun tyckte elevhälsans personal att de arbetade på rätt sätt. De försökte främst 

förebygga psykisk ohälsa istället för att behandla den. När det gällde att förebygga använde 

man bland annat en metod som heter DISA, (din inre kraft frigörs). Där arbetar man med 

tjejgrupper för att stärka deras självförtroende. Skolsköterskan tyckte att hälsosamtalen som 

eleverna har med henne i årskurs ett, var viktiga och fångade upp elever med psykisk ohälsa. 

Skolpsykologen och specialpedagogen arbetade främst med att handleda andra lärare i hur 

man bemöter elever med olika slags diagnoser och behov. De fick ofta i uppdrag att förklara 

och berätta hur man kan hjälpa elever att fungera och må bra i skolan. Kuratorn arbetade 

främst med stödjande samtal med enskilda elever som behöver någon att prata med. 

 Alla inom elevhälsan ansåg sig vara rådgivande och stödjande, men inte så mycket 

behandlare. De menade att de finns andra instanser som hjälper elever som har psykisk 

ohälsa, om den är en psykisk sjukdom. 

  De flesta inom elevhälsoteamet tyckte att det var svårt att definiera psykisk ohälsa, eftersom 

den kan variera kraftigt. Dels som diagnos i olika grader, och dels som begrepp för olika 

människor. Personalen tyckte att rent psykiska åkommor skulle remitteras vidare till vuxen 

psyk eller PBU.  Barnmorskan på ungdomsmottagningen arbetade för att eleverna skulle få 

information om kärlek, sex och preventivmedel. Enligt tidigare forskning (Arnhof, 2008) så 

har funktionshindrade oftare behov av sjukvården än övrig befolkning. Vanliga symtom är 

huvudvärk, ångest och oro plus självmordstankar. De åtgärder man föreslår, är att skapa en 
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bättre arbetsmiljö för personer med funktionshinder och att trygga sexualiteten genom 

upplysning. ( Anhof, 2008 ). Slutsatsen man kan göra av detta är att ungdomsmottagningen 

förhindrar ohälsa genom sin verksamhet i kommunerna. Främst genom att de bl.a., upplyser 

ungdomar om sexualitet och preventivmedel.  

  Jämförelsevis till X-kommunen så arbetade elevhälsan på ett liknande sätt. Man använde sig 

av hälsosamtal och besökande verksamhet till särskolan. Det gjorde man eftersom eleverna 

där behöver hitta till elevhälsan och den hjälp de kan få där. Skolsköterskan i X-kommun 

nämnde att eleverna kunde ha problem med vissa lärare. Tendensen för personal inom skolan, 

i båda kommunerna var att remittera elever vidare som har alltför stora problem. 

 

 

Personal inom skolan: specialpedagoger, mentorer, rektorer. 

 
   I särskolan arbetar lärare som är utbildade specialpedagoger. De var inte stödjande och 

rådgivande till andra personalgrupper inom lärarkåren, men de handledde sina elevassistenter. 

Specialpedagogerna hade som synsätt att stärka eleverna. Det gjordes genom att låta eleverna 

utvecklas i sin takt och att bekräfta dem på olika sätt. Mentorer signalerade till sina chefer och 

berättade hur elevernas hälsa var och om någon behövde utredas. Rektorer satte igång 

utredningar och ledde arbetet med att kartlägga var problemet låg, och hur man skulle gå 

vidare.  En specialpedagog var övergripande för många enheter och hon arbetade med att 

kartlägga, utreda och handleda annan personal då främst lärare och mentorer. Hennes roll var 

lite mer övergripande och rådgivande. 

 

 

Skolpräst och skolkyrkopedagog  
 
   Skolpräst och skolkyrkopedagog, såg sig själva som viktiga och betydelsefulla komplement 

till skolan i övrigt. Deras arbetssätt var väl inarbetat och effektivt. De berättade att lärare som 

anlitat dem, såg framsteg hos eleverna efter skolkyrkans besök. Skolkyrkan arbetade genom 

att stärka elever och jobba med elevers gruppverksamhet.  

  Skolprästen berättade att han ville synliggöra hur vi människor fungerar, genom att beskriva 

hur människor använder sig av härskartekniker. Lärare mot elev. Elev mot lärare. Elev mot 

elev. Lärare mot lärare. Skolprästen berättade att alla elever någon gång varit utsatt för det 
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här, alla kunde känna igen sig. På så sätt fick han en öppning in till elevernas värld och då 

berättade de gärna om sina erfarenheter.  

   I X-kommun däremot var det ingen renodlad skolpräst som arbetade i skolan. Hon såg sitt 

arbete med ungdomar som viktig. Hon arbetade främst med ungdomar som konfirmerade sig. 

Den här prästen tyckte att diagnoser var oviktiga och människan i sig var viktigare. 

 

 

Slutdiskussion 
 
Detta kapitel inleds med en repetition av syftet och frågeställningarna, för att besvara dessa 

med anknytning till bakrundslitteraturen. Syftet är att svara på vad som görs för att förebygga 

och behandla psykisk ohälsa inom gymnasiesärskolans två kommuner i en del av Norra 

Sverige. 

Frågeställningarna är 1) Hur arbetar och organiserar olika personalgrupper arbetet för att 

motverka psykisk ohälsa? 2) hur upplever personalen psykisk ohälsa hos elever, finns det 

olika förhållningssätt i konkreta situationer. Jag ville i studien synliggöra vad som görs i 

gymnasiesärskolan runt eleverna för att skapa ett hälsosamt klimat och hjälpa elever som har 

någon form av psykisk ohälsa. ( Arnhof, 2008) anser att personer med en 

funktionsnedsättning löper större risk att utsättas för isolering, dålig ekonomi, lägre intelligens 

och ensamhet. Det här gör att dessa människor blir isolerade och detta i sin tur kan leda till 

ohälsa och en ökad sårbarhet. I min undersökning kom det fram att de flesta elever mår rätt 

bra i särskolan, men tyvärr fanns det några som mådde riktigt dåligt och hade 

självmordtankar, depressioner och ensamhetskänslor. Personalen inom både Y och X-

kommun arbetade för att eleverna skulle synliggöras, bekräftas och stärkas i sin självbild. 

I Y-kommun arbetade man även intensivt med skolkyrkan och Disa-grupper. Läroplaner, 

barnkonventionen, salmancadeklarationen är lagar som ska skydda barn från ohälsa. När jag 

jämförde kommunernas arbete med ungdomar insåg jag att dem tar sitt arbete på största allvar 

och arbetar för ungdomars växande och utveckling. De arbetar även för att förbereda eleverna 

för vuxenlivet, såväl socialt som praktiskt. När de åker på resor, gör utflykter, tränar sig på 

yrken ökar elevernas känsla av att vara betydelsefulla och fungera i ett socialt sammanhang. 

( Socialstyrelsen, 2006) påpekar att KBT (kognitiv beteendeterapi) och psykoterapi hjälper 

unga med psykisk ohälsa. I min undersökning kom det farm att svåra fall av psykisk ohälsa 

hos elever remitterades vidare till experter som då kunde utöva terapi med dem. Personalen 

inom skolan arbetar för att förebygga psykisk ohälsa, de ser sig inte som några behandlare. 
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Inom gymnasiesärskolan arbetar man med förebyggande arbete genom att skapa stabilitet i 

skolan och trygghet. (Söderholm, Carpelan & Rundqvist, 2002) menar att tidiga diagnoser av 

barn som har ett funktionshinder gör att skolan kan anpassa undervisningen och hjälpa den 

unga genom att anpassa pedagogiken, främst till barn med neuropsykiatriska funktionshinder. 

De flesta unga inom gymnasiesärskolan har någon form av neuropsykiatriskt funktionshinder 

och de behöver därför trygghet, rutiner och kärleksfulla vuxna omkring sig. 

( Åman, 2006) Jämför olika personalgrupper för att synliggöra specialpedagogisk kompetens. 

I min undersökning jämför jag personalgrupper och upptäcker att alla bidrar till en positiv 

utveckling för eleverna och alla har sina givna roller. Jag kan se likt Åman att 

specialpedagoger har en stor betydelse för sina elever och gör ett fantastiskt arbete med dem. 

För att svara på syftet, så kan man säga att utredningar, kartläggningar görs inom 

gymnasiesärskolan för att hjälpa elever som har psykisk ohälsa. Om elever har mindre 

problem kan personal inom skola, skolkyrka, ungdomsmottagning stötta och hjälpa genom att 

finnas till hands och att bekräfta elever. Det som skulle kunna förbättra ohälsan är om 

skolorna fick fler skolpsykologer, kuratorer, skolsjuksköterskor som arbetar med hälsa. Övrig 

personal som specialpedagoger och elevassistenter är oerhört viktiga för elevernas trivsel och 

hälsa i skolan. Därför anser jag att alla som arbetar inom gymnasiesärskolan gör ett viktigt 

arbete och skulle kunna göra ännu mer om det fanns mer resurser i form av ökad 

personaltäthet. Hittade jag några konkreta förhållningssätt inom särskolan? Ja, jag hittade 

aktiviteter, Disa – grupper, förstärkningar, samtal, samarbete mellan olika yrkesgrupper och 

rektorer som hade en tydlig ledning och en tydlig organisation kring elevbehov. Slutsatsen är 

att det finns alltid mer att göra förbättringsområden men personalen i de två kommunerna 

gjorde ett bra arbete med de resurser de hade. 
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Förslag på fortsatt forskning 
 

  Något som skulle vara intressant att forska om är, hur ser elevassistenter på sin roll i 

särskolan kopplad till elever med psykisk ohälsa? Får denna yrkesgrupp fortbildning och 

utbildning som stärker dem. Fortsatt forskning skulle kunna vara att undersöka vad 

elevassistenternas insatser betyder för eleverna. En annan intressant vinkling är att undersöka 

ungdomsmottagningens förebyggande metoder, mot sexuellt utnyttjande. Hur mår eleverna 

inom gymnasiesärskolan?  Hur upplever de sin situation om de har psykisk ohälsa, finns där 

tillräcklig hjälp för dem att få?  

  En annan undersökning kunde handla om hur arbetar de styrande/ politikerna inom 

kommunerna för att stötta, motverka psykisk ohälsa i skolorna? Eller hur skillnader mellan 

kommunernas organisation av skolan speglar hur elevernas psykiska hälsa påverkas. 
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Bilaga 1 

Frågor till personal inom elevhälsan och 
ungdomsmottagningen 

Ålder och kön 
 

 

Intervjufrågor, inspirerat av Kvale & Brinkmann s, 150 -151, (2009).  

 

 

1. Hur länge har du arbetat som skolsköterska/skolpsykolog/kurator/skolpräst 

 

 

2. Vad menar du när du definierar psykisk ohälsa? 

 

 

3. Kan du ge exempel på vad du möter för slags psykiskohälsa hos ungdomar i din 

verksamhet?  

 

4. Kan du berätta för mig hur du som skolhälsopersonal ser psykiskohälsa bland 

ungdomar? 

 

4. Har du i din roll tillfälle att ge råd till skolpersonalen för att förebygga 

            psykiskohälsa. 

 

 5. På vilket sätt, fler sätt! 

 

 

6. Hur arbetar du för att förebygga och behandla psykiskohälsa i skolan? 

 

 

      7. Vilka personalkategorier samarbetar du med? 

 

 

     8. Har du något att tillägga, någon spontan reflektion!   
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Bilaga 2 

Frågor till Lärare, rektor 

Ålder och kön 
 

1. Hur länge har du arbetat som lärare/rektor/specialpedagog? 

 

2. Hur märker du att en ungdom mår psykiskt dåligt i skolan och vad menas med psykisk 

ohälsa? 

 

3. Vad är ditt ansvarsområde av psykisk ohälsa hos ungdomar? 

 

4. Hur arbetar du för att förebygga och behandla psykisk ohälsa i skolan? 

 

5. På vilket sätt? Flera sätt! 

 

 6. Finns det någon handlingsplan eller någon speciell metod/strategi som du arbetar med för 

att förebygga ohälsa? 

 

7. Vilka andra yrkesgrupper samarbetar du med och vad består det samarbetet av och vem gör 

vad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


