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Förord
SIFFROR FRÅN SKOLVERKET VISAR att 14 000 elever, 14.4 procent, lämnade grund-
skolan i juni i år utan att vara behöriga till gymnasiet. Förra året var samma siffra 13.1 pro-
cent. För 17 år sedan, 1998, var den 8.6 procent. Det är en dramatisk utveckling där allt fler 
elever lämnar grundskolan utan nödvändiga kunskaper. Därmed ökar risken att de drabbas av 
arbetslöshet, utanförskap, kriminalitet och psykisk ohälsa. Rädda Barnen menar att elevhäl-
san kan bli ett skarpt verktyg för att vända den utvecklingen, det finns det skolor som visat. 
Som till exempel Malmaskolan i Kolsva där andelen elever utan behörighet till gymnasiet var 
hög i början av 2000-talet. Idag är hundra procent behöriga sedan fem år tillbaka och skolans 
elevhälsa har stor del i den utvecklingen. 

Framgångsreceptet har bland annat varit att fokusera på det förebyggande och hälsofräm-
jande uppdraget som ska undanröja hinder för lärandet. Till exempel har elevhälsan öppen 
mottagning för lärare och skolpersonal flera dagar i veckan. Därmed kan personalen snabbt 
få handledning och kompetensutveckling kring svårare frågor av medicinsk, pedagogisk, psy-
kologisk och social karaktär. Man kan säga att Malmaskolan i Kolsva har arbetat enligt den 
nya skollagens intentioner från 2011 i över 10 år, sedan betänkandet publicerats.

Malmaskolan var tidigt ute med att förstå vilken potential som finns i ett framgångsrikt 
arbete med elevhälsan och tar sedan flera år emot en mängd studiebesök från hela landet. 
Rädda Barnen är inte ensamma med att prioritera frågan om elevhälsan i sitt arbete. Flera 
organisationer har ur barn-, elev- eller professionsperspektiv insett dess stora betydelse.

Rädda Barnens egen undersökning ”Garantinivå för stöd till barn i utsatta situationer” visar 
att bemanningen i elevhälsan varierar kraftigt ute i kommuner och skolor. Det saknas allt för 
ofta psykologer på plats. Därmed riskerar det psykologiska perspektivet i kommunernas och 
skolornas systematiska utvecklingsarbete att saknas. Förutom att elever i behov av kvalifice-
rade samtal har dålig tillgång till den disciplinen. Många skolkuratorer har ansvar för så högt 
antal elever att de bara hinner med det nödvändigaste. Det gör det svårare att hinna med det 
omistliga förebyggande och hälsofrämjande arbetet. 

Rädda Barnen anser att dagens brister i elevhälsan är oförenlig med innehållet i Barnkonven-
tionen som Sverige ratificerat. Dessa bidrar i praktiken till att konventionsstaten Sverige
nekar många barn deras rättigheter. Därför vill Rädda Barnen med den här skriften uppmana 
nationella och lokala makthavare, rektorer med flera att kraftansamla för att detta viktiga 
arbete ska ske utifrån innehållet i Barnkonventionen och enligt skollagens intentioner.
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Stora utmaningar  
för elevhälsan
TROTS INNEHÅLLET I SKOLLAGEN och Barnkonventionen, som Sverige har ratifi-
cerat, marginaliseras allt fler elever i skolan och lämnar skolan utan nödvändiga kunskaper. 
En indikator på detta misslyckande för svenska skolan är alla anmälningar till Skolinspek-
tionen och myndighetens egen regelbundna tillsyn, som visar att brister i särskilt stöd är ett 
stort problem i skolorna. Under 2014 handlade 922 av anmälningarna om dessa brister, en 
ökning med 18 procent jämfört med föregående år, och på fem år har anmälningarna mer än 
tredubblats. Trots ökningen och att allt fler blivit medvetna om att missförhållanden går att 
anmäla är mörkertalet stort. Många känner fortfarande inte till möjligheten att anmäla eller 
tycker inte det är lönt.

I sin regelbundna tillsyn 2013 granskade Skolinspektionen 1 000 grundskolor och 300 gym-
nasieskolor.2 7 av 10 grundskolor och 8 av 10 gymnasieskolor fick kritik för att de inte levde 
upp till skollagens krav på särskilt stöd.

Stöd och hjälp i skolan är oumbärligt för eleverna och en del behöver mer stöd än andra för 
att kunna tillgodogöra sig undervisningen. Brist på stöd är en av de vanligaste orsakerna till 
att ungdomar hoppar av gymnasiet. En annan vanlig orsak är mobbning. Stöd och anpass-
ningar, mobbning och avhopp från skolan är centrala arbetsuppgifter för elevhälsan.

Skolinspektionen konstaterade i den senaste granskningen att de undersökta skolornas elev-
hälsa har brister och inte klarar att fullt ut stödja eleverna i att ”utveckla och bibehålla psy-
kisk hälsa, eller i att bemöta och förhindra uppkomst av psykisk ohälsa. Elevhälsans arbete 
i de granskade skolorna motsvarar därmed inte elevernas behov.”3 Under den regelbundna 
tillsynen 2012 noterade Skolinspektionen allvarliga brister i elevhälsan på nästan var tionde 
grundskola i granskningen.4 Rektorer och lärare missar ofta att samråda med elevhälsan vid 
utredningar om särskilt stöd till elever. Skolor kan sakna obligatoriska kompetenser i elevhäl-
san eller så är tillgången till dem dålig. 

I Skolinspektionens granskning av elevhälsan i 25 grundskolor från 2015 svarade 50 procent 
av eleverna i de granskade skolorna att de under en period det senaste året mått dåligt eller 
varit oroade på grund av otrygghet, stress, nedstämdhet eller annat. Av flickorna angav när-
mare två tredjedelar att de hade denna erfarenhet. Den visar också att elevhälsans förebyg-
gande arbete ofta saknar psykologiska insatser som skulle kunna hjälpa elever att hantera 
och hindra att de utvecklar psykisk ohälsa. Många skolor saknar psykolog och köper bara in 
psykologtjänster vid behov, eller har psykolog tillgänglig en begränsad tid varje vecka. Det 
gör att det psykologiska perspektivet riskerar att saknas i skolans verksamhetsutveckling och 
systematiska kvalitetsarbete.

Elevhälsan och det  
kompensatoriska uppdraget
EN VÄLFUNGERANDE SKOLA med god arbetsmiljö kan skydda mot olika påfrestning-
ar i barns och ungas liv, som svårigheter i hemmet och andra former av utsatthet. En god 
skolmiljö bidrar till att eleverna skapar goda relationer, ökar självkänslan och kan utveckla sin 
personlighet. De blir bättre rustade att klara av sitt skolarbete och hantera svårigheter utan 
att drabbas av psykisk ohälsa.

En trygg och positiv miljö är särskilt betydelsefullt för elever med psykisk ohälsa, särskilda 
behov, kort tid i Sverige eller socioekonomisk utsatthet. Att vara omgiven av vuxna männ-
iskor som kan bekräfta och hjälpa barnen att utvecklas är en grundläggande förutsättning för 
att de här eleverna ska lyckas i sitt lärande. Elevhälsan är ett viktigt verktyg för att utveckla 
skolans verksamhet mot det övergripande målet att alla elever ska ha förutsättningar till 
lärande och utveckling mot kunskapsmålen.

Kungliga Vetenskapsakademien har beskrivit det dubbelriktade sambandet mellan hälsa och 
lärande där en tvärvetenskaplig panel sammanfattade forskningsläget:

I den nya skollagen från 2011 förstärktes elevhälsans uppdrag att verka för förebyggande och 
hälsofrämjande utveckling på skolan. Skolan och elevhälsan ska se till att skolmiljön anpassas 
och ger alla elever förutsättningar till bästa möjliga lärande och utveckling.

” Forskningen visar entydigt att barn som har svårt att hänga med i skolarbetet löper 
högre risk att få ett lågt självförtroende och må psykiskt sämre än andra barn. 
Omvänt ökar också ett lågt självförtroende eller en dålig psykisk hälsa risken för 
att barnet ska prestera sämre i skolan (---) Det finns (---) belägg för att sambanden 
mellan mental ohälsa och skolprestation följer individen från tidiga skolår och upp 
i ungdomsåren. Därför är förskolan och de tidiga åren i skolan särskilt viktiga för 
barnens kunskapsutveckling och psykiska välmående. Den tidiga läsförmågan är cen-
tral för barns kunskapsutveckling och deras psykiska välmående. En dålig läsförmåga 
medför ökad risk för negativ feedback, svag självkänsla och svårigheter att längre 
fram tillgodogöra sig annan kunskap och ökad risk för psykiska problem.”1
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I en enkätundersökning 2014 kontaktade Rädda Barnen 118 kommuner och ställde frågan: 
Hur många elever går det per skolpsykolog? I denna enkät var det bara kommunerna 
Malmö och Dals-Ed som uppgav att de uppfyller Psykologförbundets rekommendation på 
max 500 elever per heltidstjänst för psykologer. Nästan hälften av kommunerna i under-
sökningen uppgav att de har mer än 1000 elever per heltidstjänst, och åtta procent över 
2000 elever. 17 av de tillfrågade kommunerna svarade att de inte har någon anställd skol-
psykolog utan köper in tjänsten vid behov. Denna bild bekräftas av Rädda Barnens tidigare 
undersökning ”Garantinivå för stöd till barn i utsatta situationer” som visar samma brister 
även för kuratorer.

Låg personaltäthet kan vara en orsak till att många skolor idag inte förmår att arbeta 
förebyggande och hälsofrämjande, det vill säga att skapa förutsättningar för god hälsa och 
därmed hindra att ohälsa uppstår. Elevhälsan på skolorna inriktar istället sitt arbete på 
individuella åtgärder för att komma tillrätta med dålig hälsa när den redan uppstått. De 
som får betala mest för det är elever med psykisk ohälsa, särskilda behov, nyanlända eller 
annan utsatthet. Det är elever som har mer behov än andra av att skolpersonalen är välut-
bildad och kompetent, att den vet hur man bemöter elever i svårigheter, att skolan anpassar 
aktiviteter och undervisning till olika behov och förutsättningar, och präglas av öppenhet 
och trygghet. Dålig miljö på skolan kan resultera i vantrivsel, kränkningar och trakas-
serier. Arbetet med anpassningar och särskilt stöd till eleverna kan bli lidande. Förutom 
att eleverna trivs sämre riskerar skolresultaten att försämras. Andra uppgifter som kan bli 
lidande är arbetet mot skolfrånvaro, handledning av skolpersonal och arbetet med att göra 
skolan mer tillgänglig såväl fysiskt som socialt och pedagogiskt. Skolhuvudmän och skolor 
har all anledning att fokusera mer på elevhälsan för att den bättre ska bidra till elevernas 
lärande och utveckling. En särskilt viktig uppgift har den för att skolan bättre ska klara av 
sitt kompensatoriska uppdrag och se till att elever som har sämre förutsättningar än andra 
kan nå kunskapsmålen.

Förra utbildningsministern Jan Björklund sa för sju år sedan att det behövs 1000 nya skolskö-
terske- och kuratorstjänster. Alliansregeringen införde ett statsbidrag på 625 miljoner kronor 
i syfte att förstärka elevhälsan i landet, mellan 2012 och 2015.

Men resultatet på denna satsning blev inte som förväntat, strax över 400 skolsköterskor och 
kuratorer totalt mellan åren 2008 och 2014, enligt statistik från Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL). Antalet skolpsykologer har ökat de senaste åren, men sett över en tioårspe-
riod är antalet i stort sett oförändrat. Sedan 2004 har antalet ökat från 645 till 666 förra året, 
enligt SKL:s statistik. 

Den nya utbildningsministern Gustav Fridolin säger till Svenska Dagbladet den 26 september 2015:

" Det är oroande och ett misslyckande att kuratorer upplever att de främst kopplas in i akuta fall. 
Den investering i elevhälsan som regeringen gör är på 200 miljoner kronor årligen från 2016."

Förra regeringens satsning gav enbart en liten förstärkning av elevhälsan. När den nya 
utbildningsministern vill investera i elevhälsan är det viktigt att ta lärdom från förra gången 
och verkligen säkerställa att pengarna går till flera tjänster och ökad kompetens i elevhälsan. 
Rädda Barnens samtal med barn, ungdomar och professionella visar vad det blir för konse-
kvenser av att inte få hjälp tidigt. Det är ett lidande för barnet och det innebär större kostna-
der för samhället i stort. Resurserna som nu satsas måste verkligen gå direkt till en utöknin-
gav elevhälsan som då kan arbeta förebyggande för att motverka den psykiska ohälsan samt 
bidra till att elever får bättre förutsättningar för sitt lärande.

”Det är många barn som mår dåligt inombords och 
inte vågar säga det . Jag tycker vuxna borde bli bättre 
på att fråga om hur man verkligen mår. De flesta 
svarar ju oftast bara bra .”

Ung röst, Rädda Barnen, 2014
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Utdrag ur skollagen
2 Kap - Elevhälsa
ELEVHÄLSANS OMFATTNING
25 § För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan,  
specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhäl-
san ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. 
Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot 
utbildningens mål ska stödjas. För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska 
det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det fin-
nas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska 
insatser kan tillgodoses.

26 § En huvudman för kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och 
utbildning i svenska för invandrare får för sina elever anordna sådan elevhälsa som avses 
i 25 §.

27 § Varje elev i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan ska erbjudas minst tre 
hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller. Varje elev i sameskolan ska erbjudas 
minst två hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller. Hälsobesöken ska vara 
jämnt fördelade under skoltiden. Varje elev i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska 
erbjudas minst ett hälsobesök som innefattar en allmän hälsokontroll.

Barnkonventionen och  
skollagen om elevhälsan
BARNKONVENTIONENS FYRA HUVUDPRINCIPER (artikel 2, 3, 6 och 12) bör 
genomsyra all verksamhet i skolan, och här är elevhälsans roll avgörande. Det handlar om 
att skolan ska vara fri från mobbning och diskriminering (artikel 2), att undervisningen och 
tillvaron i skolan ska planeras utifrån elevens behov och åsikter för bästa möjliga utveckling 
(artikel 3 och 6) samt att alla elever ska ha reella möjligheter till inflytande och att göra sin 
röst hörd (artikel 12).

Barnkonventionens huvudprinciper har delvis skrivits in i skollagen (kapitel 1, 10 paragrafen): 
”I all utbildning och annan verksamhet enligt denna lag som berör barn ska barnets bästa 
vara utgångspunkt. Ett förhållningssätt som ska genomsyra hela skolans verksamhet. Med 
barn avses varje människa under 18 år. Barnets inställning ska så långt det är möjligt klarläg-
gas. Barn ska ha möjlighet att fritt uttrycka åsikter i alla frågor som rör honom eller henne. 
Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.”
Elevhälsan kan även hämta näring ur flera  andra artiklar, till exempel: 

•   Artikel 19 om barns rätt till skydd mot alla former av våld, vanvård, misshandel eller 
övergrepp.

•   Artikel 23 om att barn med funktionsnedsättningar har rätt till ett fullvärdigt liv med full 
tillgång till undervisning och utbildning.

•   Artikel 24 om barns rätt till bästa möjliga hälsa och tillgång till sjukvård.

•   Artikel 28 om barns rätt till utbildning och konventionsstatens skyldighet att arbeta effek-
tivt mot skolfrånvaro och studieavbrott som kan vara allvarliga riskfaktorer för elever. 

•   Artikel 29 om att utbildningen ska utveckla barns fulla möjligheter och utveckla respekt  
för mänskliga rättigheter.
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Vanliga tecken på psykisk ohälsa

• Sömnsvårigheter • Irritation • Nedstämdhet • Dålig självkänsla   
• Psykosomatiska besvär  • Inlärningssvårigheter • Oro och ångest
• Aggressivt beteende • Ätstörningar • Självskadebeteende
• Självmordsbenägenhet • Fobier

Vad är psykisk ohälsa?
BARNS UPPVÄXTFÖRHÅLLANDEN har en stor inverkan på hur ett barns fysiska 
och psykiska hälsa utvecklas. Genom forskning om bland annat olika anknytningsmönster 
vet vi att en trygg anknytning till minst en förälder eller en annan person i barnets närhet 
som kan ge värme, omsorg, skydd mot eventuella faror, struktur och förutsägbarhet spelar en 
viktig roll för barns motståndskraft till att utveckla psykisk ohälsa.

Föräldrars fysiska och psykiska mående påverkar barnet. Och hur ett barn tas omhand i 
samband med svåra händelser till exempel i samband med kriser, katastrofer, sjukdom eller 
dödsfall i familjen, kan vara avgörande för barnets psykiska mående, nu och på sikt. Att un-
der uppväxten uppleva våld i någon form ökar risken för att barnet utvecklar känslomässiga 
eller psykiska besvär.

Förskola och skola är också viktiga arenor för barns utveckling samt psykisk och fysisk hälsa. 
En väl fungerande förskola och skola kan fungera kompensatoriskt för barn med problem 
med till exempel inlärning eller i hemmiljön. 

Psykisk ohälsa bland barn och unga kan beskrivas som:
•   Självupplevda självrapporterade besvär som inte kan räknas in i  

den normala tonårsutvecklingen.

•   Beteendemässiga, sociala eller kognitiva svårigheter som kan ge såväl  
emotionella som somatiska besvär. 

•   Ett tillstånd som medför symptom som har en negativ inverkan  
på barnets välbefinnande och känslomässiga utveckling.
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Intervjuer i den här skriften
För att få mer information om hur barn och unga upplever stödet de fått – eller 
inte fått - i skolan bestämde vi oss för att prata med ett antal elever  . De ungdo-
mar vi träffat går alla utom en fortfarande i skolan, men de har lämnat de svå-
raste perioderna bakom sig . De har fått hjälp, men ofta har det varit en oerhört 
lång resa . Alla har inte fått stöd av elevhälsan, utan istället efter långt lidande 
hittat stöd på annat sätt. Det säger något om vilka brister som fortfarande finns, 
om hur elevhälsan misslyckats både med att fungera ”hälsofrämjande och före-
byggande”, men ibland också med att fånga upp enskilda med problem . Eller som 
citatet från Ung röst ovan säger: ”Det är inte bara barnen som ska komma till 
de vuxna utan de vuxna kan åtminstone visa att de finns där eller fråga hur man 
mår .”  Vi har fått hjälp med att hitta de unga intervjupersonerna av professionella 
som vi haft kontakt med i andra sammanhang . De intervjuade eleverna har alla 
utom en någon form av funktionsnedsättning, synlig eller icke synlig – men deras 
problem hade lika väl kunnat vara något annat . Alla som intervjuats i egenskap av 
elever eller före detta elever har andra namn i verkligheten . 

Vi har även intervjuat professionella inom elevhälsan, eller representanter för deras 
intresseorganisationer . Vi har även hittat andra intervjupersoner som har kunskaper 
och synpunkter som är relevanta för våra frågeställningar utifrån andra verksam-
hetsfält; från Skolinspektionen och från forskning kring barnpsykiatri och självmords-
prevention . En av de som intervjuats i egenskap av elevhälsopersonal har bett att få 
vara anonym: ”Naima” . Anledningen är att hon inte vill bidra till att stigmatisera sitt 
område och sin skola .

Ung röst -  
25 000 unga om hur de mår
UNG RÖST ÄR EN LANDSOMFATTADE undersökning som Rädda Barnen genom-
förde för andra gången 2014. Enligt Barnkonventionen har barn rätt att uttrycka sina åsikter 
i frågor som rör dem och de är själva experter på sin situation. Nästan 25 000 elever från 
årskurs 6, 8 och första året på gymnasiet runt om i Sverige fick därför svara på frågor om hur 
de upplevde sina rättigheter. Rädda Barnen drog igång Ung röst för att ta reda på hur barns 
rättigheter efterlevs i Sverige, med utgångspunkt i den kritik Sverige fått av FN:s kommitté 
för barnets rättigheter. Eleverna fick svara på enkätfrågor som kompletterades med ett antal 
intervjuer i fokusgrupper. Här är ett axplock av resultatet. 

I enkäten ingick förutom frågor med fasta svarsalternativ också ett antal frågor där eleverna 
med egna ord kunde ge uttryck för sina åsikter. Citaten nedan är hämtade från dessa svar, 
eller från samtal i fokusgrupper.

31 procent vet inte vart de ska vända sig om de har utsätts för våld, hot eller 
andra brott

21 procent vet inte vart de ska vända sig om de mår psykiskt dåligt

93 procent vill att Sverige ska göra mer för barn som mår dåligt 

49 procent har någon eller många gånger känt sig ledsna eller nedstämda en  
längre tid det senaste året

52 procent av pojkarna har sett någon bli slagen under det senaste året

”Jag tycker att alla i klassen borde gå till kuratorn minst 
en gång i månaden vare sig man vill eller inte för vissa  
vågar inte gå dit självmant t ex jag .”

Ung röst, Rädda Barnen, 2014

”Jag tänker döda mig själv .” 

Ung röst, Rädda Barnen, 2014
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”Som en svart tunnel  
inom mig”  
Anders, 15 år

DE TVÅ PEDAGOGER som tar emot har känt Anders sedan lågstadiet. De ler när de 
berättar att han var extremt ”rörlig” från första stund i skolan. Rörlig, inte rörig. Anders var 
en omtyckt unge, omtyckt av kompisarna, speciellt flickorna, och omtyckt av de vuxna. Men 
någontstans från årskurs fyra började det förändras.  Hans ”rörlighet” uppmanade honom 
ständigt att spela andra spratt, knycka kamraternas mössor och andra saker, så de skulle jaga 
honom. Anders älskade att bli jagad när han gick i fjärde klass. Då kunde han springa ur sig 
en del av det där som bubblade och kröp inom honom. Omgivningen var mindre road och 
många var ganska trötta på hans beteende.

Idag är Anders 15 år och går i åttan i en annan skola, men kommer på besök till gamla skolan 
för att bli intervjuad. Han är en kille som drar till sig blickar, som gillar att vara i centrum 
och som säkert ofta är det. Men det fanns en tid då det fanns all anledning att vara orolig för 
Anders. En tid då lärarna inte kunde hantera honom alls och då han fick stora luckor i läran-
det. Han får frågan om vad han minns från första klass. 

–  Jag kastade en boll i Jennys huvud, säger han och ser finurlig ut.

Var det kanske en olyckshändelse? Att han bara kastade bollen och så råkade den komma 
på Jenny? 

–  Nej, det var nog meningen att den skulle träffa. När jag blev riktigt tokig kunde jag välta  
en bänk, säger Anders.

Det var en tid när han var arg på allt och alla förklarar han. Han minns hur han klättrade in 
genom ett fönster och hur allt slutade med att han kastade en massa frukt upp i taket. Men 
han kastade inte fatet, hade aldrig sönder saker på det sättet. När han själv beskriver vad som 
egentligen hände när han fick de där raserianfallen berättar han om en svart tunnel inom sig, 
att allt som var i vägen skulle bort. Han kunde inte sitta still och om någon sa åt honom att 
han måste vägrade han göra som den personen sa. Ibland ville någon lärare hålla fast honom. 
Det var det värsta han visste och det hände att han slog till. 

I hans berättelse återkommer den märkliga tvetydigheten av att vara både en som sågs som 
jobbig och en som väckte en viss beundran, samtidigt.

–  Om man tog en penna och kastade den för att man inte ville göra som läraren sa då tyckte en 
del att man var dryg – men andra hakade gärna på.

Hans mamma såg att något inte stämde och hade tidigt mycket kontakt med skolan. Mer än 
vad Anders förstod som nioåring. 
Anders fick ändå någon sorts hjälp i den lilla klassen som han fick gå i de första åren, även 
om det inte var tillräckligt. Och det fanns saker han var bra på också, som gymnastik och 
att klättra upp på taken och ta ner bollar. Han kunde hoppa från tak till tak och klättra i 
trän, skulle alltid vara värst och lärde de andra.  Anders mamma hade kontakt med mam-
man till en av hans kompisar som fått en ADHD-diagnos. Hon tog reda på en massa saker 
om ADHD utan att prata med Anders om det. Han tror att det tog två-tre år innan det var 
färdigt med ADHD-diagnosen. Nu äter han medicin, och beskriver det som en stor lättnad. 

–  När jag fick medicinen så kunde jag äntligen sitta still. Jag fick vänner tillbaka, inte bara de 
gamla utan också nya. Och det gick bra på proven och då blev man ju glad!

Medicinen gör honom lite ”såsigare” så på helgerna när han spelar ishockey tar han den inte. 
Successivt lär han sig hantera sig själv bättre, så när han glömmer ta medicinen och blir ”stissig” 
kan det ändå fungera. 

–  Du kan inte skylla allt på ADHD. Ett tag gjorde jag nog det. Men man får träna på det som 
inte fungerar. Det finns ju fördelar med ADHD också. Om någon hade en idé så hade jag 200, 
säger Anders. 

Idag vet Anders att han gjorde en massa saker som var jobbiga för andra, och han är ledsen 
för det och ångrar mycket. Och ja - visst kunde Anders ha önskat att alla lärare skulle förstått 
att det inte hjälper att hålla fast den som inte kan vara stilla. Den där läraren som var dum, 
och som Anders tror att han slog en gång. Och visst tog det många år, från ettan och egent-
ligen fram till nu, innan det blev bättre. Allra jobbigast var det nog ungefär från trean tills 
han fick medicin. Han hade inte så mångat kompisar, han fick mycket skäll och  mådde inte 
så bra. En av pedagogerna har berättat att Anders en gång ritade på en whiteboard hur han 
kände sig inuti. En rafsig rad av oroliga vågor. Botemedlet var att gå ut och gunga. Där kunde 
han sitta, länge, för att stilla sitt inre medan klasskamraterna räknade. 

–  Men nu mår jag jättebra, säger Anders och det riktigt lyser om honom. 

”Det är inte bara barnen som ska komma till de 
vuxna utan de vuxna kan åtminstone visa att 
de finns där eller fråga hur man mår.”

Ung röst, Rädda Barnen, 2014
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”I förarbetena tänkte man 
att psykologperspektivet 
skulle fylla en fjärdedel av 
elevhälsan . Så blev det inte” 
Anna Blom, Skolinspektionen

DET ÄR VÅR och häggen är nyss utslagen och Anna Blom är i slutfasen av en kvalitets-
granskning av elevhälsan som hon har projektlett i mer än ett år. Hennes och Skolinspektio-
nens rapport publicerades i juni 20155 men när intervjun görs är processen ännu inte avslutad. 
Här handlar det inte om kontroll och sanktioner, utan om att hämta in kunskap och landa 
i rekommandationer. Det är inte hela kommuner som granskas, som i de vanliga inspektio-
nerna, utan ett avvägt antal slumpvis utvalda skolor. 

–  I tillsynen av elevhälsan har vi sett att den arbetar mycket åtgärdande och väldigt lite förebyg-
gande och främjande, som egentligen ska vara en stor och viktig del av verksamheten. Men 
vi kom inte åt hur de som jobbar tänker kring detta, eller hur det kommer sig att det blir så, 
säger Anna Blom.

Frågan som formulerades inför uppdraget var; arbetar elevhälsan förebyggande och främ-
jande så att det motsvarar elevernas behov? Elever i årskurs sex till nio var målgrupp och 
25 skolor slumpades fram. För att öka chansen att nå elever med erfarenhet av elevhälsan på 
just den skolan skulle skolan helst ha hela linjen från förskola. Inspektörer från Stockholm, 
Göteborg och Lund gjorde skolbesöken, och varje skola som deltagit har fått sin enskilda rap-
port. Anna Blom har nu arbetat ihop alla rapporterna till en slutrapport där hon har gjort en 
bredare analys. Frågorna eleverna fick besvara i en enkät var till exempel ”hur mår du”, ”hur 
trivs du”, ”får du hjälp av din lärare” och ”har du mått dåligt på grund av stress”?

–  Just stress får ju ett oerhört stort genomslag, säger Anna.

En annan viktig kategori av frågor handlade om hur mycket eleverna kände till när det gäller 
att söka stöd hos elevhälsan eller av andra.

–  Nästan alla vet att skolan har en elevhälsa, men när vi frågade var de sitter och vilka yrkes-
grupper som finns där då visste de sällan det. Och ännu fler svarade nej på frågan om de 
hade träffat dem som jobbar där, säger Anna.

Med enkäterna som grund gick inspektörerna sedan vidare och träffade grupper av elever, 
rektor, lärare och så elevhälsan förstås. 

–  Det var en bra ordning. Vi kunde använda det som elevernas sagt för att konkretisera. ”Elev-
erna mår så och så på grund av stress, vad gör ni åt det?”. 

Den nya skollagen föreskriver att det ska finnas ”tillgång” till de olika funktionerna som 
ingår i elevhälsan. Inspektörerna frågade rektorerna om det fanns sådan tillgång – och 
alla sa ja. 

–  Alla vet ju att lagen ska följas. När det gäller skolpsykologer så har väldigt många löst det ge-
nom att säga att vi kallar in skolpsykologen ”vid behov”. Men då ställde vi den svårare frågan 
”Hur vet ni vilka behov eleverna har?”, säger Anna.

I skollagen (kapitel 6, paragraferna 1-10) anges att skolan ska vara en trygg plats och att det är 
nolltolerans mot kränkande behandling. Det är grundläggande utgångspunkter i elevhälsans 
arbete. I kapitel 2, paragraferna 25-28, regleras vilka kompetenser som ska ingå i elevhälsan; 
skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och personal med specialpedagogisk kompetens. 
Här framgår även att elevhälsan ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Elevhälsan har 
stor potential att utveckla skolans verksamhet mot det övergripande målet att alla elever ska 
ha förutsättningar till lärande och utveckling mot kunskapsmålen. 

Och här närmar vi oss det som Anna Blom har lyft fram som de kanske viktigaste slutsat-
serna, bristen på psykologer. Där har skolorna brustit i att analysera behoven fullt ut. Om 
man inte har en psykolog på plats har man också svårt att få syn på de problem som har 
psykologisk karaktär. 

Hon menar att det finns ganska god kännedom på skolorna om mobbing, liksom om häl-
sofrågor – om de röker, spelar för mycket dataspel och så vidare. För de frågorna finns det 
personal på plats. Men skolorna frågar inte eleverna hur de mår – och då får de inte heller 
veta det.

Lärarna föreslår eleverna att de ska träffa en kurator, men Anna Blom är också på jakt efter 
det förebyggande, det som är hälsofrämjande. 

” Jag tycker det ska finnas en psykolog 
på varje skola så att det ska finnas 
någon att prata med .”

Ung röst, Rädda Barnen, 2014
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–  Alla är pressade i sin situation, kroppen utvecklas och förändras, samtidigt ska det presteras 
en massa. Eleverna behöver få kunskap och en förklaring – vad är normalt, och vad är inte. 
När ska man söka hjälp? Det finns många som ligger på ett sluttande plan och riskerar att 
utveckla psykisk ohälsa – som jag skulle önska att de fångades upp innan de utvecklar den.

Men för att kunna arbeta förebyggande och hälsofrämjande behövs en helhetssyn. 

–  I förarbetena till den nya skollagen tänkte man sig att psykologperspektivet skulle fylla en 
f järdedel av elevhälsan.  Så blev det inte, och det är allvarligt.

Är det så att elevernas ”mående” bara är intressant för skolan i den mån det påverkar skol-
resultaten? Psykologens domäner kanske ligger lite utanför uppdraget? Elevhälsans roll är 
framför allt knuten till skolsituationen. De högpresterande flickorna som svälter sig och skär 
sig till exempel presterar ofta extremt bra – fast att de mår jättedåligt.

–  Jo, säger Anna, rektor är skyldig att hålla reda på resultatet, det vill säga elevernas fram-
gångar, betyg. Och det finns rektorer som visar en 100-procentig måluppfyllelse, och säger 
retoriskt ”vad mer kan vi göra?”. Men det är feltänk. Det står i styrdokumenten att skolan inte 
bara ska främja utbildning i skolämnen, utan även leda till harmoniska elever. Ett problem är 
väl att det inte finns något mått på psykisk hälsa. 

”Det är när läraren tittar 
bort som de andra eleverna 
ger sig på mig”
Mats, 13 år

MATS GÅR SEDAN NÅGRA ÅR i en specialskola för elever med olika diagnoser. Själv 
fick han diagnosen ADHD när han var åtta år. 

–  Det räcker med ett litet ljud för att jag ska tappa bort mig och sen dröjer det länge innan jag 
kan koncentrera mig på lektionen igen, säger han.

I flera år har han blivit retad och mobbad i skolan. Därför vill han helst bli lämnad ifred av 
andra elever.

–  Helst skulle jag vilja ha mina lektioner i ett eget rum och med en egen lärare som är helt 
koncentrerad på mig. 

Sedan en månad har han stannat hemma efter att ha blivit knivhotad av en elev från en an-
nan skola. Den som hotat honom kommer till skolan ibland så han vågar inte vara där. I flera 
år har hans mamma förgäves sökt stöd att göra någonting åt mobbningen.

–  Han är en hackkyckling på skolan. Vi har suttit i möten med lärare och enhetschefen men det 
sker ingen förändring. De vill inte se och ta tag i situationen, säger hon.

Hon känner att skolan och lärarna saknar kompetens att motverka mobbning och att de inte 
förstår hur det är för en elev att ha ADHD. Hon ser att skolan byter lärare hela tiden. Under 
de senaste två åren har hennes son haft 13 olika lärare. Det är inte bra för någon och särskilt 
inte för elever med ADHD. Mats och de andra eleverna sitter bakom skärmar utan någon 
kontakt med läraren. Det gör att han inte känner sig sedd. 

–  Mina lärare är ofta upptagna med sina egna datorer eller mobiltelefoner, och det är när lära-
ren tittar bort som de andra eleverna ger sig på mig.

Ändå lär han sig snabbt genom att lyssna noga på lektionerna och läsa i böckerna. 

–  Men det är alldeles för långa lektioner. På förmiddagarna har vi lektioner i två timmar och 
bara en rast. Det fungerar inte för mig. Jag skulle vilja arbeta i 20-minuterspass och sedan  
gå ut en stund. 
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”Vi måste våga ställa oss  
frågan om hjälpen hjälper” 
Maria Schillaci, psykolog

MARIA SCHILLACI ARBETAR SOM psykolog på Rädda Barnen, en tjänst som innebär 
att hon både träffar barn som sökt sig till Rädda Barnens Centrum för barn och unga i svåra 
livssituationer och att hon har till uppgift att formulera och driva förslag till förbättringar för 
barn inom de områden som hon har kunskap inom. Hon har tidigare erfarenhet av arbete på 
BUP och som psykolog i elevhälsan. Maria är även medförfattare till boken ”Skolfrånvaro 
och KBT-baserat kartläggning och åtgärdsarbete”.

–  Min käpphäst när det gäller stöd till barn är frågan ”hjälpte hjälpen?”, säger Maria Schillaci.

Maria ritar upp en bild, tre cirklar som skär varandra och möts i en triangel i mitten. Cirk-
larna står för föräldrar, skola och barnet. Hon pekar på den lilla triangeln mitt i bilden. 

–  Här hittar vi barnets symptom, som att barnet inte kommer till skolan, att skolresultaten 
dalar, att barnet sover dåligt, kissar på sig, missbrukar eller skär sig. Det är symptomen, det 
som är minst laddat, det som är ”ingens fel”. Men om vi gör så hamnar fokus och ansvar på 
barnet. Istället skulle vi behöva tänka mycket mer kring skolan som organisation, vad kan 
man göra där för att få det hela att fungera? Eller föräldrarna, vad behöver föräldrarna jobba 
vidare på? 

Ofta finns det mycket som går att förbättra både i skolmiljön och i hemmet, menar Maria.  
Med ett helhetstänk och tillräckliga stödinsatser skulle det vara möjligt för barnet eller 
ungdomen att fungera, utan att ta till det som blivit universallösningen för barn som faller 
en smula utanför mainstreamramen – att utreda barnet. Det står i skollagen att elever som 
riskerar att inte uppnå målen behöver utredas skyndsamt. I vissa fall är det berättigat, men  
det friskriver inte skolan från att genomföra andra förändringar. 

” Det är inte bara barnen som ska 
komma till de vuxna utan de vuxna 
kan åtminstone visa att de finns där 
eller fråga hur man mår .”

Ung röst, Rädda Barnen, 2014
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Det blir ett allt smalare spann kvar av elever som befinner sig i mittfåran, ”utan pro-
blem”. Och allt fler får klart för sig att de inte passar in, något som kan vara förödande 
för självkänslan.

–  Jag brukar fråga barn som jag utreder inom ramen för skolan om de vet varför de träffar mig 
som psykolog. Det är inte helt ovanligt att barnet svarar ”för att få veta om det är något fel på 
mig”. Det är hjärtskärande att få sådana svar, det gör ont. 

Det är viktigt att lyfta fram styrkor, att stötta utifrån det som fungerar, istället för att ge bar-
net en känsla av att det är fel på det. 

–  Vi behöver formulera och verbalisera barnets unika förmågor, ge barnet stolthet. Att se 
möjligheterna och lösningarna. Inte stirra oss blinda på tillkortakommanden och hinder. Jag 
brukar prata om ”relationsbankomaten”, säger Maria. Vi förstår alla att man måste sätta 
in något först innan man kan börja ta ut. Men när det gäller relationer så förutsätter vi 
ofta att det ska fungera att börja lista allt som vi vill att barnet ska ändra på, utan att ha 
satt in något på kontot, och utan att förstå vilken kod som gäller. Gör vi så i bankomaten 
försvinner snart kortet in i springan.

Ofta gäller detta även deras föräldrar. De föräldrar som är resursstarka orkar slåss för att 
deras barn ska få hjälp och stöd. För att få stöd idag behöver en förälder ha kunskap om 
barns behov, kunna formulera sig och ha tid och ork att driva sin och barnets sak. 

–  Det pratas ibland om att det borde finnas ”lotsar” eller guider till vård och stöd. De som inte 
har förmåga att företräda sig själva ska kunna ta med sig någon som stöd i mötet. Det är 
synd att vi i dagens Sverige behöver lotsar och företrädare, att vi har byggt upp system som 
distanserar och inte närmar människor, säger Maria. 

Maria Schillaci är kritisk till elevhälsans nuvarande funktion. Elevhälsan är en specialistfunk-
tion inom den egna organisationen, skolan. Men för att den ska kunna vara det fullt ut behö-
ver det frigöras tid till att jobba med handledning, föreläsningar, förhållningssätt, relationer 
och att öka kunskapen om dessa saker hos hela personalen på skolan. Först om vi arbetar 
på en strukturell nivå med ansvarsfördelningen kan vi få förändringar. Nu läggs mycket av 
elevhälsans tid på utredningar av barn och det leder ofta inte till någon egentlig förändring 
av barnets villkor.

–  Elevhälsan och skolpersonalen är jätteviktig. En enda bärande relation till en vuxen räcker för 
att göra hela skillnaden mellan ett ”maskrosbarn” som klarar sig, trots usla förutsättningar – 
och ett barn som inte klarar sig. 

Maria Schillaci anser att elevhälsan behöver samverka med en funktion som kunde stötta mer i 
området utanför skolan, till exempel. första linjen eller Familjecentrum. Elevhälsan kan ge stöd 
till skolan och till barnet som elev, men det behövs uppbyggda broar till verksamheter där även 
föräldrar och barn kan få stöd. 

Första linjens psykiatri6

Första linjen används som ett samlingsbegrepp för verksamheter eller för en 
specifik verksamhet med ansvar för att ta emot och ge viss behandling till 
barn och unga med lindriga till måttliga symptom på psykisk ohälsa. Det kan 
handla om svårigheter som har psykologiska, medicinska, sociala eller peda-
gogiska orsaker.

Flera av dem Rädda Barnen har intervjuat har uttryckt att de vill se ett närmare 
samarbete mellan elevhälsan och verksamheter där även föräldrar kan få stöd.  
Elevhälsan bör ha ansvar och resurser nog att lösa problem istället för att skicka 
dem någon annanstans. 

Rädda Barnen förordar sedan länge en lagstadgad ”garantinivå” för förebyggande 
arbete och tidigt stöd. Vi föreslår att det ska finnas familjecentral, ungdomsmot-
tagning, fungerande elevhälsovård med hög grad av tillgänglighet, uppsökande 
socialtjänst samt krissamtal och stödgrupper för barn som upplevt våld eller 
lever i andra utsatta situationer. Det är viktigt att det förebyggande arbetet och 
tidiga stödet ska räcka till på riktigt, och att det inte ska gå att välja bort i tider 
av besparingar.   
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”De trodde ju inte på mig . 
Inte förrän jag fick papper 
på allt”
Arvid, 14 år

NÄR ARVID GICK i tredje klass började han få ont i huvudet. Extremt ont i huvudet. Det 
blev många turer till sjukhuset för provtagningar, och mycket skolfrånvaro. Läkarna miss-
tänkte borrelia, eller kanske hjärntumör. Han var borta väldigt länge ifrån skolan, och när 
alla undersökningar var färdiga hade det hunnit bli sommarlov. Då stod det klart att Arvid 
inte hade någon av de sjukdomar som de hade misstänkt.  Han säger själv att han ”bara” var 
oerhört stressad i en miljö som inte alls fungerade för honom. Det gav honom ångest, huvud-
värk och gjorde honom utmattad. 

Nu är det flera år senare och Arvid går sitt sjunde skolår i en ny skola. Arvids berättelse hand-
lar om  hur det kan gå till när en elev hamnar fel i systemen i skolan och hur krångligt det kan 
vara att få rätt hjälp. Men också om hur bra det kan bli när man som elev till slut får precis 
rätt stöd. Med under samtalet är Helena, en specialpedagog som han har stort förtroende för.
Efter alla läkarundersökningar som Arvid gått igenom uppstod nya problem efter sommarlo-
vet.  Arvid skulle börja sitt fjärde skolår med stora kunskapsluckor efter all frånvaro. Och han 
skulle byta stadium och börja i en ny klass.  

–  Jag hamnade med några som var ganska stökiga, berättar han. Klassen var hopslagen från olika 
tredjeklasser. Jag var stressad och orolig, och jag låg mycket efter. Hade svårt att komma ikapp. 

Arvid uttrycker sig mycket precist. Han verkar lite äldre än han är genom sitt sätt att tänka 
efter innan han pratar. Han har också varit tvungen att jobba mer med sig själv än de flesta av 
hans jämnåriga. Arvid mådde mycket dåligt. Han sökte hjälp, men inte på egen hand. Det var 
mamma som såg att det inte fungerade.

–  Jag och mamma sa till om att det var svårt och att vi ville ha en lösning, säger Arvid. 

Den lösning som skolan presenterade var hemundervisning, genom resurspedagogen Åsa. 

–  Men Åsa hade många elever som hon skulle hjälpa och stödet räckte inte till.

Så såg Arvids stöd ut, fram till början av sexan. Då slutade Åsa. Efter en tid kom en ny resur-
spedagog som fick ansvar för stödet till Arvid - Helena. Då blev det stor skillnad. 
 
–  Jag skulle behövt ännu mer tid för Arvid egentligen. Det fanns ingen riktig förståelse för Arvid 

och hans svårigheter, säger Helena.  

Hon menar att det verkar som om skolledningen måste ha alla diagnoser på papper innan de 
kan sätta in resurser. Men när de fick se alla diagnoserna blev tonläget ett helt annat. Helena 
berättar om egen utbrändhet och att det gör att hon och Arvid förstår varandra extra bra. 
Och Arvid håller med. 

–  Det känns skönt med någon som varit i samma situation, säger han och ser på Helena lite 
som om de delar en hemlighet.

Ett av skälen till att han hade så svårt att fungera i en vanlig klass var att han behövde få tydlig 
information om allt som skulle hända under en skoldag. Om något avvek från det Arvid 
förväntade sig fick han stark ångest och kunde inte vara kvar i klassrummet. 

–  Lärarna tog inte Arvid på allvar. De sa att de förstod, men glömde sedan i alla fall att tala 
om ifall klassen till exempel skulle se på film i ett annat klassrum Det tog två år innan det 
fungerade, säger Helena. 

–  Arvid var så fruktansvärt trött, som en trasa, fortsätter hon. 

Hur hanterar han ångesten nu, om den kommer?

–  Ibland har jag bett mamma om att vi ska åka och prata i bilen. Det funkar. Men senast det 
hände något – då blev jag arg istället för rädd! I slutet av sexan kunde jag inte gå på stan alls. 
Men när sommarlovet kom fick jag vila ut. Och min kompis pushade på, så att jag skulle våga 
göra mer saker, säger Arvid.

Till slut genomgick han en neuropsykiatrisk utredning, och fick mediciner.

–  Jo, jag fick diagnosen ADHD och Asperger. Fast jag tror att ADHD:n har gått bort. Min bror 
har också problem med stress. Och så är han rädd att jorden ska gå under. Han fick också 
hjälp, började med mediciner.

”Satsa mer pengar på hjälp och stöd till ungdomar som 
mår psykiskt dåliga för fan . Det är helt sjukt vad jag får 
höra av mina kompisar att de är tvungna att stå i kö en 
lång tid för att få hjälp med tex självmordstankar . Jag 
vet själv inte vart jag ska vända mig utan att någon ska 
separera mig från min familj”

Ung röst, Rädda Barnen, 2014
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I samband med att Arvid fick sin diagnos fick han också kontakt med Maria, psykolog och 
psykoterapeut. Det gick via ”kommunteamet”, en del av elevhälsan, placerad utanför skolan 
och som servar flera skolor samtidigt. Maria skulle egentligen mest vara ett stöd för persona-
len, men det blev ändå bestämt till slut att hon skulle träffa Arvid själv. Arvid och Maria sågs 
vid tre tillfällen.

–  Hon peppade mig till att våga göra sånt som jag inte vågade och gav mig uppgifter. Till exempel 
om jag var rädd för att gå in i en affär, då fick jag börja med att bara gå ett par steg in, men 
stanna kvar där även om det kändes otäckt. Då hade jag kommit över en gräns. Sedan kunde 
jag gå ett par steg till nästa gång. Sakta, sakta så kunde jag öka mitt område. När hösten kom 
och skolan började gick allt bättre än det gjort på länge, säger Arvid. 

Idag mår Arvid bra och vardagen fungerar. Han går i skolan som vanligt, deltar i fritidsak-
tiviteter på skolan och spelar pingis ibland. Men det har varit många svåra år med mycket 
stress, ångest och oro. Så vad skulle han vilja ändra på, så att inte andra behöver ha det som 
han haft det?

–  Lärarna behöver förstå mer, och det behöver finnas fler resurspedagoger.  Lärarna vet ingenting 
om hur sådana som jag fungerar. De trodde inte på mig. Inte förrän jag fick papper på allt.
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”Jag önskar att det var  
lite mindre stängda  
dörrar hos BUP”
Naima, kurator i ytterstadsskola

NAIMA ÄR KURATOR i en skola i område som skulle kunna beskrivas som ”socioekono-
miskt utsatt”. Eleverna är drygt 600, och täcker hela grundskolan från förskoleklass upp till 
nian. Elevhälsan är relativt välutrustad, med två kuratorer, en psykolog ”nästan på heltid”, två 
specialpedagoger, en skolsköterska, en rektor och en skolläkare som kallas in vid behov. 

Men räcker det? 

–  Vet inte, man vill ju alltid ha mer resurser. Vi klarar oss bra, eller bättre än många andra. Men 
vi har också en svårare situation än många andra.

Skolan har många barn med flyktingtrauman, och många med anknytningsproblem. De har 
vuxit upp med släktingar i hemlandet medan föräldrarna försökt bygga upp en tillvaro i Sverige, 
och sedan har barnen kommit hit ett antal år senare. Många är också väldigt trångbodda.

–  Det är inte ovanligt att det bor fyra personer i ett rum, inhysta hos någon släkting, eller så hyr 
de ett rum i en större lägenhet. Det är få barn i vår skola som har eget rum, säger Naima.

Många barn har förlorat en förälder, antingen för att föräldern dött eller för att föräldern är 
bosatt i ett annat land. Många är också ensamkommande och saknar helt kontakt med sina 
föräldrar. De vet inte om de lever eller var de finns. Det är barn till föräldrar som är traumati-
serade, eller oetablerade i samhället. Det kommer nya hela tiden, men det finns också de som 
har bott länge i Sverige. Vissa stannar hela grundskoletiden – andra bara någon månad. Det 
ger en stor ryckighet. De här eleverna har ofta dubbla identiteter - de är en person hemma 
och en annan i skolan. Det är inte lätt för en tonåring, säger Naima

Elevhälsan kan självklart inte avhjälpa alla svårigheter, men om hon skulle önska sig något 
som skulle göra det lite lättare för just de här eleverna?

–  Jag önskar att det var lite mindre stängda dörrar hos BUP, så att de elever som behöver kan  
få gå i behandling, säger Naima.

Skolans psykolog ger ingen behandling, de påbörjar enbart utredningar som BUP sedan full-
följer. Det finns särskilda svårigheter med psykologutredningar i ett område som det Naima 
arbetar i. Som starka tabun runt psykologer och psykisk sjukdom hos många föräldrar, och de 

vill inte alltid gå med på en utredning av deras barn. De kommer inte till möten, trots långa 
väntetider till nästa möjliga tillfälle.

Vad gör man då?

–  Vi kan anmäla till socialtjänsten om det är uppenbart att ett barn har stora svårigheter och 
kanske behöver en annan skolform, exempelvis särskola, och föräldern motsätter sig det så 
att barnet far illa. Men annars försöker vi motivera, bokar en ny tid, försöker igen, och igen. 
Det kan finnas många skäl till att de inte kommer. T.ex. att föräldern blivit övertalad av skolan 
– men inte övertygad. Eller att föräldern har egna svårigheter, eller att de inte hinner. Många 
har två jobb. Ibland kanske de inte fått barnvakt – men det brukar vi oftast kunna lösa.

Måste det finnas en diagnos för att en elev ska kunna få stöd? Ska eleverna inte kunna få stöd 
ändå, om det är uppenbart att de har koncentrationssvårigheter? 

–  Vi har många elever med koncentrationssvårigheter, utan att de har en diagnos. Läraren får 
hjälp av specialpedagogerna att anpassa studiesituationen och skaffa rätt hjälpmedel. Lärarna 
kan absolut arbeta med dem som om de hade en ADHD-diagnos, men om de skulle ha be-
hövt medicin så går ju inte det.

På skolan där Naima arbetar verkar eleverna känna till att de kan komma och prata om 
de behöver. 

–  Det är många som vill prata. Mest tjejer, men även killar. Många vill prata om familjeförhål-
landen, om kärlek och sex. Jag tror att det är förhållandevis många här som inte pratar med 
sina föräldrar om sådana saker. Hon går också runt och presentera sig i alla klasser, berättar 
om sekretessen, försöker befinna sig där eleverna är. Lärarna hänvisar gärna till kuratorn. 
Men Naima vet också att mycket sprids som ett gott rykte. Om en syster har fått hjälp, till 
exempel med en pojkvän som blir sur när hon vill göra slut och hotar med att skvallra om det 
hemliga förhållandet – ja då kan lillasyster också få hjälp nästa gång det händer. 

En stark elevhälsa är en förutsättning för att skolan ska kunna leva upp till sitt 
kompensatoriska uppdrag som det beskrivs i skollagens 1 kapitel 4 §:

” Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas  
så långt som möjligt . En strävan ska vara att uppväga skillnader  
i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig 
utbildningen .”
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–  Många här lever i en hederskontext, även om de inte är hotade till livet. Det är svårt att prata 
om vissa saker med föräldrarna. Och det är inte bara mig eleverna vänder sig till, det är också 
lärare, skolsekreterare, vaktmästaren. De söker vuxenkontakt.

Det går att få extra resurser också om det blir riktigt krångligt. Men skolans ekonomi är dålig.

–  Så ser det ut i många av ytterstadsskolorna, trots särskilda ekonomiska tillägg. Vår uppgift är 
att eleverna ska få godkänna betyg och komma in på gymnasiet, men det är inte lätt. Vi skulle 
behöva mycket mera tillägg.

Vad skulle behöva göras, om det fanns mer resurser?

–  Mindre klasser med två personal i varje klassrum – det behövs när många elever inte pratar 
svenska. Vi har i och för sig lagt våra resurser på hög personaltäthet. Det skulle kunna finnas 
mer stödpersonal i klassrummen, som kunde ta ut elever ur klassrummen om de behövde mer 
förklaring eller mer stöd.

Något de saknar är datorer till alla elever, och gratis busskort som vissa friskolor lockar med. 

–  Skolan saknar också bra handledning. De har erbjudits men tackat nej av olika skäl. Vi har 
kollegial handledning av andra elevhälsoteam som jobbar i liknande områden. Vi stöttar 
varandra. Men visst finns det mycket som jag skulle vilja ha handledning i, säger Naima.

”Jag tycker att vår skolkurator borde vara 
på skolan . Jag har aldrig träffat henne .  
Trots att det här är en liten skola borde vi 
ha samma möjligheter som andra barn!”

Ung röst, Rädda Barnen, 2014
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”De vuxna mår sämre, och  
då mår barnen också sämre”
Maria Lundgren, skolkurator

MARIA LUNDGREN ÄR SKOLKURATOR i Enköping och även samordnare för 
kuratorerna i hela Enköping. Maria förklarar att det är en skola där många av föräldrarna är 
resursstarka, och där också skolans elevhälsa har jämförelsevis gott om resurser. På skolan 
finns en heltidsanställd på plats på skolan inom elevhälsans alla funktioner, med undantag 
för skolläkaren, som gör korta punktinsatser. Förutom att de lagstadgade funktionerna med 
medicinsk (skolsköterska), psykologisk, psykosocial och specialpedagogisk personal är pla-
cerade på skolan så finns det även två elevcoacher som båda arbetar heltid på skolan med att 
stärka tryggheten och främja närvaron hos elever. 

–  Vi har inga stora problem med hemmasittare, men vi har haft några stycken, och vill före-
bygga så att det inte blir fler, säger Maria Lundgren.

Rent organisatoriskt har man valt en konstruktion som inte är helt vanlig. Maria Lundgren 
har två chefer. En som är rektor för den centrala elevhälsoenheten som är den formella ar-
betsgivaren för hela elevhälsan i Enköping – och en som är hennes ”operativa chef”, den som 
i praktiken ser och vet vad som behövs just på deras skola, och som hon diskuterar utveck-
lingsidéer och annat med. 

Maria Lundgren tycker att hennes arbete har förändrats en över tid. Ärendena har blivit 
tyngre, det är mer psykisk ohälsa och skyddsnäten som förr fanns runt elevhälsan fungerar 
inte. Kuratorerna på skolan hamnar ofta i behandlande samtal medan kuratorerna på BUP 
lägger allt mer tid på utredningar av neuropsykiatriska diagnoser och medicineringar. 

–  Diagnoserna är väl lite på gott och ont. 

BUP kräver numera att elevhälsan har gjort en ”basutredning”. Den innehåller oftast en psy-
kologisk, pedagogisk och social utredning, så man kan studera styrkor och svagheter utifrån 
den. Om det finns koncentrationssvårigheter – då kontaktas BUP. Psykologen på Marias skola 
blir mycket involverad i utredningarna, vilket gör att det förebyggande arbetet ibland blir li-
dande. Men att rollerna för elevhälsan förändrats beror också på att hela samhället förändrats. 

–  De vuxna mår sämre, och då mår barnen också sämre. Stressen ökar, föräldrar jobbar mer 
idag, säger Maria. 

En annan förändring som skett sedan Maria Lundgren började jobba är att skolan ofta ”skyff-
lade över” problem och barn som hade det svårt till andra. Men det synsättet finns inte på 
samma sätt idag, menar Maria. 

–  Inställningen att vi ska jobba förebyggande, byggt på evidens, det är något som förenar 
kommunen som ett kitt från den centrala nivån och ända ner till golvet. Vi har gått ut med 
utbildningspaket om KBT i vardagen, om förhållningssätt, ADHD, sömn, kost och motion. Det 
når ut till hela kollegiet. Sådant tar lite tid att förbereda, men det ger vinster till slut.

Men hur skulle man kunna säkra upp så att det alltid och överallt fanns en basnivå av lugn, 
och tid för att elevhälsan ska kunna arbeta förebyggande, enligt skollagen? På många ställen 
handlar det om att få ner elevantalet – eller få in mer personal till elevhälsan. 

–  I vår kommun har man bestämt att det ska vara en heltidstjänst av varje kategori per 700 elever. 

Ibland gör Maria och psykologen observationer i klassrummen hela dagar. 

–  Ibland handlar det om att observera enskilda barn, men ofta är det pedagogerna som behöver 
verktyg. Här ser vi ett trendbrott - fler och fler ber om hjälp, och då blir det snarast lite kon-
stigt att inte använda sig av andra för att bli bättre.

Idag får bara ett av lärarnas arbetslag handledning, som en start, men Maria hoppas att det
ska gälla fler framöver. Rektor har avsatt medel för vikarier så att lärarna i arbetslaget kan
komma loss var tredje vecka.

–  Det jag beskrivit från vår skola förutsätter stöd från högre ort, men så ser det inte ut överallt. 
Jag tror att det skulle vara bra att lagstifta om ett maxantal elever per anställd. 

”Vart ska man vända sig 
om sin bästa vän skär sig?”

Ung röst, Rädda Barnen, 2014
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Åsikter från yrkesgrupper 
inom elevhälsan
SSR Akademikerförbundet är ett av de tre större förbunden som organiserar skol-
kuratorer . I december 2014 skrev de ”Forskningen visar (…) att den enskilt viktigaste 
faktorn för barns och ungas framtid och hälsa, är att klara skolan” . De pekar vidare 
på det välkända sambandet mellan psykiska/psykosociala problem och bristande 
kunskapsinlärning . Mot bakgrund av den kunskapen borde media och politiker tala 
mer om behovet av fler skolkuratorer, istället för att så gott som enbart fokusera 
på lärarnas situation . 

I Akademikerförbundet SSR:s undersökning från 2013 uppgav 43 procent av sva-
rande skolkuratorer att de hade ansvar för 500 - 1 000 elever . 12 procent hade till 
och med fler än 1 000 elever och det fanns exempel på skolkuratorer med upp till 6 
000 elever . Enligt samma undersökning upplever skolkuratorerna att de inte längre 
kan göra ett gott arbete när gränsen 300 elever överstigits .

”I stället för att anställa fler skolkuratorer tycks många kommuner ha löst den nya lagens 
krav om ”tillgång till” skolkurator med att ge befintliga kuratorer ansvar för fler skolor 
och elever för att undvika att bryta mot lagen” skriver Akademikerförbundet SSR . 
Det är det långsiktiga, förebyggande och hälsofrämjande arbetet som får stryka på 
foten – just det som skulle förbättras med den nya lagen från 2011 .

Sveriges Psykologförbund undersökte via yrkesföreningen för psykologer i för-
skola och skola, Psifos, psykologtätheten i svenska skolor hösten 2014 . Tre av fyra 
skolpsykologer bedömde att de är för få . Åtta av tio skolpsykologer har ansvar 
för mer än 1000 elevers skolmiljö, och var fjärde psykolog har ansvar för mer än 

2000 elever. Psykologförbundet rekommenderar att det ska finnas en skolpsyko-
log per 500 elever i grundskolan och gymnasieskolan . 

Flera skolläkare har rapporterat om hur arbetsutrymmet krympt och beskrivit en 
oro för hur detta bidrar till ökad psykisk ohälsa hos barn i skolåldern . I en debatt-
artikel i Dagens Nyheter sommaren 2014 skriver ett antal läkare: 

”Sverige är sannolikt det enda välfärdsland där alla allmänna läkarkontroller av barn 
har avskaffats efter 18 månaders ålder. Den sista återstående rekommendationen om 
en allmän läkarundersökning av sexåringar i förskoleklass togs bort i ”Vägledningen för 
elevhälsan”, som utgavs av Skolverket och Socialstyrelsen i april i år,  "Det behövs 
en lagstadgad vårdgaranti som ger alla barn, även de helt friska, rätt att åtminstone en 
gång under sin tolvåriga skoltid få träffa en skolläkare för en hälsokontroll. Alla barn med 
symtom på kroppslig eller psykisk ohälsa bör också garanteras rätten att konsultera en 
skolläkare inom vårdgarantitiden en månad. Om en läkarkonsultation verkligen behövs 
ska bedömas av en medicinskt utbildad personal, skolsköterska eller skolläkare, och inte 
som i dag av skolchefer som är tyngda av sparbeting.”7

I januari 2015 skrev skolläkare i Stockholm ett brev till politiker och tjänstemän 
där man riktade skarp kritik mot de ojämlika resurserna inom stadens skolhäl-
sovård . De kritiserar bristen på tydliga direktiv om bemanning inom elevhälsan, 
bristen på tid för såväl läkare som kurator och skolpsykolog, och avslutar: ”Vi skol-
läkare, anställda på Skolhälsan i Stockholms stad, anser att det är hög tid att ändra på 
nuvarande system som medför att varje barn som behöver tidigt stöd ses som en kostnad 
för den enskilda skolan. I stället bör man skapa ett system som ger varje barn möjlighe-
ter att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Det är dessutom är samhällsekonomiskt 
lönsamt på lång sikt.” 8
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”Våga gå utanför boxen” 
Agnetha Fredin, Riksföreningen för skolsköterskor

–  Idag vet vi att det förebyggande hälsoarbetet på skolor har särskilt gynnsamma effekter för de 
barn som har det svårast, till exempel de som lever i fattigdom eller har föräldrar som har psykiska 
problem, missbrukar eller är arbetslösa. 

Det säger Agnetha Fredin, ordförande för Riksföreningen för skolsköterskor.  

Ofta leder det till att en stor grupp elever klarar sig bra i skolan utan stöd eller kontakter med elev-
hälsan. Samtidigt är det många barn som, direkt eller indirekt, är beroende av en väl fungerande 
elevhälsa som skapar förutsättningar för att de ska kunna trivas, utvecklas och lära sig. Det kan 
vara elever med olika funktionsnedsättningar, de som kommer från svåra familjeförhållanden eller 
är utsatta på andra sätt. Den utsattheten gör det svårare att lära och vistas i skolan.

En elevhälsa som arbetar förebyggande och grupporienterat kan göra skolan till en skyddan-
de miljö för utsatta barn. Det finns ingen enkel modell som passar alla utan den måste anpas-
sas utifrån situationen på varje skola. Rutiner för särskilt stöd och anpassningar är exempel på 
ständigt återkommande behov i alla skolor.

–  På en skola med många ADHD-elever kan det vara framgångsrikt att utbilda personalen om 
ADHD och vad den betyder för eleverna. Elevhälsan kan också samverka med BUP om att 
arrangera föräldrautbildning för föräldrar till de här barnen så att situationen hemma kan bli 
bättre. Föräldrautbildning kan ha god effekt för barn som lever i någon slags utsatthet.

Även om det finns goda exempel är det idag vanligt att elevhälsan inte arbetar förebyggande 
och hälsobefrämjande i den omfattning som många elever behöver. Frågan är varför.

–  Dels är det en resursfråga men också om att välja inriktning på sitt arbete, och inte göra mer 
av det man redan gör, utan att våga gå utanför boxen, och göra mer av något som man inte 
gör så mycket. Idag är elevhälsan duktig på sina skyldigheter, till exempel att ge vaccinationer, 
men det ger inga vinster att vaccinera ännu mer utan det kan vara bättre att till exempel 
arbeta med grupper, antingen barn, skolpersonal eller föräldrar.

En utmaning för skolor är att det kan dröja innan vinsterna för det förebyggande elevhälsoar-
betet blir synliga.

–  Elevhälsan måste ta hand om akuta ärenden och vill man samtidigt arbeta förebyggande kan 
det bli väldigt mycket jobb i början, innan det ger effekt. 

En uthållig och hälsofrämjande elevhälsa kan vara avgörande för att göra skolan till en po-
sitiv och stärkande erfarenhet för elever i utsatthet. Det kan vara skillnaden för att eleverna 
ska få förutsättningar till lärande och utveckling, och kunna gå in i vuxenlivet med positiva 
förväntningar om en god framtid. 
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Anteckning
Enklast är att stryka de två sista raderna, eller om det är möjligt att bara stryka den sista meningen, tycker jag.



”Vi är människor som är  
duktiga på många saker men 
vissa saker klarar vi inte”
Jesper, 16 år

JESPER HAR ETT OPTIMISTISKT sinnelag och är positiv till det mesta i skolan. Han 
tycker att skolan oftast har fungerat bra för honom. 

–  Jag har haft lärare och rektorer som sett mig som den jag är, och som inte bara sett min cp-
skada, säger han.

Jesper berättar att han bara har varit missnöjd med skolan vid ett tillfälle och det var 
alldeles nyligen, när han började gymnasiet, med upp till 30 elever per klass. Konstruk-
tiv och driftig som han är såg han snabbt till att byta till en skola som fungerar bättre 
för honom.

–  Problemet med den förra skolan var att den inte är så flexibel. Allting var inrutat med fasta 
tider och traditionella lektionspass. Lärarna var stressade och hade inte tid att lära känna mig 
för att förstå vilka anpassningar jag behöver, säger han.

Han hade svårt att trivas och lyckas med studierna. Han kände hela tiden en klump i magen 
och förstod snart att hans betyg skulle bli lidande. 

–  Skolan jag bytte till är mindre och eleverna här jobbar i nära kontakt med lärarna. Det ger lä-
rarna bättre insikter om elevernas begränsningar och starka sidor, något som är särskilt viktigt 
för mig som har en cp-skada.

Skolan har ungefär 150 elever och arbetet sker oftast i smågrupper och individuellt.

–  Varje vecka får eleverna personliga handledarsamtal och tillsammans utformas en individuell 
plan för varje elev. Det gör det möjligt att prioritera och planera tillsammans med handleda-
ren. Det gick inte alls på den förra skolan. 

Den nya skolan har inte lektioner i traditionell mening utan satsar på små seminarier och 
workshops där eleverna tillsammans med lärare arbetar med uppgifter och övningar. Dess-
utom blir det en hel del eget arbete. För att lyckas med det här upplägget är det viktigt att 
kunna ta ansvar och organisera sitt lärande. För elever utan den drivkraften är det inte säkert 
att den här skolan skulle vara lika bra.

–  Min cp-skada gör att jag ständigt måste hitta lösningar och prioritera. Det handlar om att 
minska energiläckaget. Visserligen kan det vara viktigt för mig att läsa en bok men det tar så 
mycket energi att jag då måste prioritera bort annat. Lärare som känner mig är bra på att 
anpassa mina uppgifter så att jag lär mig utan onödigt energiläckage, som att göra proven 
muntligt, och få chansen att visa mina kunskaper. 

För att ge elever med funktionsnedsättningar chansen att lyckas ger han skolorna råden att 
vara lyhörda och öppna för nya knep.

–  Specialpedagogiken borde alltid influera de övriga lärarna på skolan. Lärarnas viktigaste roll 
är att se och utveckla elevernas starka sidor. Elever är olika men alla måste ha samma chans 
att visa sina bästa förmågor. Det finns inget enkelt knep. Alla elever är individer och det är 
komplext och personligt hur man lär sig.

Han menar att det är viktigt med bra samarbeten, både inom och utanför skolan, för att det 
ska fungera bra för elever med funktionsnedsättningar. 

–  Det är viktigt att tänka på att vi är människor som är duktiga på många saker men vissa 
saker klarar vi inte. Här måste skolan vara bra på det specialpedagogiska arbetet och vara 
beredd att ta hjälp utifrån, till exempel habiliteringen som kan bidra med hjälpmedel och 
kurser till lärarna.

” Det är inte bara barnen som ska 
komma till de vuxna utan de vuxna 
kan åtminstone visa att de finns där 
eller fråga hur man mår .”

Ung röst, Rädda Barnen, 2014
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”Elevhälsan måste förstärkas 
i utsatta områden”
Anna Sandell, yrkesföreningen  

Psykologer i förskola och skola (Psifos) 

EN AV SKOLANS STÖRSTA utmaningar är att undvika att lyfta fram eleven som pro-
blembärare. Rektorer borde till exempel inte ha befogenhet att stänga av störande elever, som 
det står i skollagen, anser Anna Sandell, ordförande i Psifos.

–  Att stänga av elever skapar bara känsla av utanförskap, vilket i längden ökar risken för psykisk 
ohälsa. Vi måste bygga system och strukturer som har förmågan att även hantera barn som har 
svårt att vara elever och det är en viktig uppgift för elevhälsan, säger hon. 

Skollagens formulering om omplacering och avstängning av störande elever signalerar att det 
är eleven som är problemet. 

–  Det är lätt att halka in i tankebanor där barn definieras som problem men det är en farlig 
väg som riskerar att bli självuppfyllande. Hur vuxna i skolan pratar och tänker om barn är 
avgörande för elevernas självbild, lärande och utveckling. 

–  Om skolan vill åstadkomma långsiktiga hälsofrämjande förändringar i hela verksamheten kan 
det vara nödvändigt att under en tid ha färre enskilda möten och minska fokus på att utreda 
elever. På sikt kan det leda till att skolans miljö och kompetens förbättras vilket kan minska 
behovet av utredningar.

Dagens elevhälsa är ny som idé och är under utveckling. Tidigare var arbetet mer uppdelat mel-
lan olika professioner och inte lika inriktat på att arbeta förebyggande och hälsofrämjande.  

–  Det är synd att varje kommun och skola får uppfinna sin egen modell. Vi kan bli bättre på att 
sprida våra erfarenheter och lära av varandra. Det finns flera intressanta och framgångsrika 
metoder från elevhälsan på olika platser i Sverige, säger Anna Sandell. 

En stor utmaning för såväl stat som skolhuvudmän är att göra elevhälsan mer likvärdig över 
hela landet och se till att den har tillräckliga resurser för att möta behoven på respektive skola.

–  Det måste finnas ekonomiska förutsättningar. Idag har eleverna på många skolor inte tillräck-
lig tillgång till alla professioner i elevhälsan. Dessutom måste elevhälsan förstärkas i särskilt 
utsatta områden. På vissa skolor kan det behövas dubbel bemanning för att elevhälsan ska ha 
möjlighet att uppfylla sitt uppdrag.

I den politiska debatten hörs ibland förslag om att elevhälsan bör ha en annan huvudman än 
skolan, till exempel landstinget, men Anna Sandell tillbakavisar den idén.

–  Vi har liksom den övriga verksamheten i skolan ett pedagogiskt uppdrag och ska ha samma 
huvudman. Elevhälsan ska inte vara ett ”BUP-light”.

En bättre utveckling, enlig Anna Sandell, är att staten stödjer skolhuvudmännen mer i sko-
lornas elevhälsoarbete.

–  Hittills har staten lagt ett stort ansvar på kommunerna vilket är en av orsakerna till den 
bristande likvärdigheten. Alla kommuner har inte samma kompetens. Här är det viktigt att 
staten ger ett bättre stöd och en tydligare styrning av till exempel det systematiska kvalitetsar-
betet för elevhälsan. Staten kan även bidra med utvärderingar och förutsättningar som gör att 
arbetet baseras på resultat i forskningen.

Anna Sandell anser också att skolpersonal bör få mer utrymme för handledning och fortbild-
ning inom elevhälsan om frågor som ökar möjligheterna till lärande, trivsel och utveckling 
för eleverna. Det kan handla om kunskap om olika funktionsnedsättningar, synen på barn 
och bemötande, menar Anna Sandell. Dock måste dessa kunskaper få större plats redan i 
skolpersonalens utbildning.

–  Lärar- och rektorsutbildningen måste bidra mer med kompetens om vad som är gynnsamt för 
barn. Till exempel kan det handla om att lära sig mer om utvecklings- och inlärningspsykologi 
samt anknytningsteori för att förstå hur barn utvecklas i olika faser och bättre kunna förhålla 
sig till olika beteenden. Skolpersonal bör hellre se sig som vägledare än ”tillrättavisare".

”Folk tar oss (i alla fall mig) inte seriöst 
när jag säger att jag vill ta livet av mej . 
Du är tonåring, säger många . Undrar vad 
de kommer att tänka när jag faktiskt 
begår självmord .”

Ung röst, Rädda Barnen, 2014
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”Om jag tänker att jag  
haft en svår barndom  
finns det alltid de som  
haft det sämre”
Klara, 16 år 

KLARA BOR I EN mellanstor svenska stad i den nedre halvan av landet. Hon har nu gått en 
termin på ett specialgymnasium med inriktning mot elever som har diagnoser inom autismspek-
trat , men som också har en profil som hon känner passar hennes begåvning. Klara trivs bra, och 
börjar äntligen se ljusare på tillvaron. Men när hon börjar berätta om hur det varit blir det tydligt 
att hela hennes grundskoletid egentligen varit ett stort misslyckande från skolans sida. 

–  Redan när jag gick mina första år märktes det att jag hade svårt för att läsa och skriva. Sko-
lan bestämde sig för att det berodde på att min familj var spansktalande. De satte ihop mig 
med invandrarbarnen trots att jag kunde mer än många svenska barn. 

Klara är kvicktänkt och tycker om att berätta. Som liten var hon en pojkflicka, gillade att 
spela fotboll och klättra högt upp i träd. En våghalsig tjej som brukade vinna klättertävling-
arna mot killarna. Hon beskriver sig själv som lite av klassens clown. Men hon var också 
intresserad av djur och en favoritsyssla i skolan var att titta i böcker om djur. 

–  Jag försökte verkligen lära mig läsa och skriva när jag var yngre. Jag tyckte så mycket om 
berättelserna om djuren. Mamma förstod att något var fel när jag hade så svårt med bokstä-
verna. Jag var dyslektisk, men det var det ingen som ville se. 

Om de första fem skolåren var besvärliga när det gällde läsning och skrivning, så blev det 
värre i den nya skolan hon började i från år sex.  Hon hade gått från att vara klassens clown 
till att bli ”den tysta tjejen”.

–  Vi skulle göra ett arbete om vulkanen Vesuvius. Jag och en kompis gjorde en imitation av en 
italienare, som skulle vara pizzabagare, men jag läste fel och sa pissa istället för pizza. Klas-
sen skrattade, men det blev ganska lyckat ändå. 

Men något förändrades under det där grupparbetet, och Klara och kompisen hamnade i en 
konflikt.  Den som tidigare varit hennes nära vän blev någon gång i sexan istället hennes 
värsta motståndare.  Klara beskriver det själv som att hon nu hade en mobbare efter sig, sam-
tidigt som hon var ny i en skola som var ganska nedgången och hade ordningsproblem med 
bus och rutor som ofta krossades. Det var till och med tal om att skolan skulle stängas. Klara 
uppfattade läkarkåren som både slapp och rasistisk.
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–  Den här mobbande tjejen tryckte upp mig mot ett skåp och tog stryptag. Då gick en lärare 
förbi, men gjorde inte minsta försöka att stoppa det som hände utan bara tittade och sa 
”jaha ja”, och gick vidare. 

Klaras mamma försökte hjälpa henne i de här svåra konflikterna. Läraren ringde ibland hem 
till Klaras mamma och brukade då säga att det var Klara som slog den andra flickan, trots att 
Klara hävdade att det var tvärtom. Alla svåra samtal om Klara slutade med samma förhopp-
ning; ”det går över när du blir äldre”. Inte någon gång försökte skolans personal på allvar 
hitta svaret på varför det gick så på tok för Klara. Själv menar hon att det bara delvis hand-
lade om hennes autism och dyslexi – det handlade lika mycket om rasism.  

Efter två år bytte Klara skola och skulle än en gång anpassa sig till något nytt. De akuta 
konflikterna var borta, och nu kunde Klara på allvar börja kämpa med att försöka få ordning 
på sitt skolarbete. På den nya skolan fanns en förståelse för att Klara hade särskilda problem 
med att läsa och skriva och hon blev lovad muntliga prov. Men det saknades fortfarande en 
diagnos och när det blev dags för prov höll skolan inte löftet utan Klara fick sitta ensam med 
läraren i ett rum – och läsa och skriva svar. Det gick lika dåligt som förut. 

–  Jag hade blivit mer avstängd, visade inga känslor. Gav upp försöken att skaffa nya kompisar. 

Vid den här tidpunkten gick Klara trots allt till skolkuratorn vid tre tillfällen. En av de saker 
hon berättade var att hon velat ta livet av sig. 

–  Det var mycket som ledde fram till det. Konflikterna jag haft bidrog, och jag tyckte att jag var 
så konstigt. Och så blev jag väldigt ledsen när min katt dog. 

Klara hejdade sig i tid, tänkte på sin familj. Men känslan av att hon faktiskt ville dö ett tag 
finns kvar. Inte som de som skär sig, de vill inte dö på riktigt, det är något annat. 

Kuratorn slutade hon träffa efter några gånger. Hon var rädd att missa för många lektioner 
men det handlade också om att kontakten aldrig blev riktigt bra. Klara uppfattade henne som 
kall. Det fanns en lärare som hon tyckte om på skolan och som hon hellre hade pratat med, 
men det blev inte så. 

När Klara fick höstbetyget i nian insåg hon att hon aldrig skulle komma in på någon 
utbildning som hon var intresserad av. Hon skulle få underkänt slutbetyg i flera ämnen. 
Till och med i bild fick hon dåligt betyg, fast att alla brukade berömma hennes bilder. Det 
gjorde mest ont. 

Skolan hade noterat Klaras dyslexi, men annars var det ingen som kunde förklara varför 
Klara presterade så dåligt. De tester som gjorts, alldeles för sent, hade inte gett något riktigt 
svar. Inför slutbetygen i nian kom Klara äntligen till en psykolog. Hon gjorde en snabbutred-
ning som visade en diagnos inom autismspektrum. Med den diagnosen var Klara berättigad 
att söka till det specialgymnasium där hon går nu. 

–  Jag tycker det är bra nu. Jag är lite gladare inuti. Om jag tänker att jag haft en svår barndom 
så finns det alltid de som haft det sämre. Och det finns alltid något positivt att glädjas åt.

”Gör så att (om man mår psykiskt 
dåligt) får den rätta hjälpen snab-
bare! Jag tycker att det är fel med 3 
månaders väntetid för vissa behand-
lingar hos BUP när man vill dö .”

Ung röst, Rädda Barnen, 2014
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”De första åren i skolan  
kostade mig lyckan att  
få vara barn” 
Viktor, 17 år 

VIKTOR ÄR EN 17-ÅRIG entreprenör med många affärsidéer. Idag går han Fryshusets 
handels- och administrationsprogram. Han är kreativ, initiativrik och har en stark tro på 
framtiden. Så har det inte alltid varit. Hans första erfarenheter av skolan var dåliga. Han 
diagnostiserades med dyslexi och ADHD och hans överaktivitet och utåtagerande beteende 
mötte lärarna med ifrågasättande och skuldbeläggande. 

Han kände aldrig att skolan bidrog till att ge honom bättre förutsättningar. Dessutom blev 
han mobbad de första fem åren i skolan utan att lärare eller elevhälsa på allvar försökte lösa 
situationen. Han hamnade ofta i bråk och slog tillbaka när mobbarna var på honom.

–  Jag var som jag var, skrikig och hade en stark röst. Jag fick alltid höra att det var mitt fel, och 
fick ingen riktig undervisning. I princip lekte jag med lego på lektionerna under hela lågstadiet. 
Min relation till lärarna var dålig och vissa av dem ägnade sig åt att mobba mig, i alla fall 
upplevde jag det så. De försökte bland annat placera mig i särskolan. De första åren i skolan 
kostade mig lyckan att få vara barn, säger han.

Hans föräldrar noterade snabbt att deras son hade svårigheter och tog kontakt med skolan.

–  Min pappa är själv dyslektiker så han insåg att jag kunde ha något liknande men skolan ville inte be-
tala för någon utredning. Till slut betalade mina föräldrar och jag fick diagnoserna dyslexi och ADHD.

Medicinen mot ADHD var ett stöd när han var yngre. Den hjälpte honom att koncentrera sig 
och han blev mindre överaktiv. Idag har han slutat ta den.

–  Jag behöver den inte längre. Min ADHD har liksom växt bort. Medicinen var bra för mig under 
några år men den gjorde mig illamående så det är skönt att slippa ta den.

Hans egen analys är att skolan inte riktigt kunde tolerera hans olikheter, och det inbegriper 
såväl elever som lärare.

–  Min strategi blev att klara mig själv i skolvärlden, och det har jag gjort. Jag hade också bra 
stöd av mina föräldrar och av vissa lärare, och det fick mig att mogna snabbt. Jag har aldrig 
försökt ändra den person jag är utan stått för min personlighet. En anledning till att jag valde 
den här gymnasieskolan är att jag vid prova-på-kvällen slogs av hur olika alla elever är varan-
dra, och att de ändå umgås och behandlar varandra väl. Den atmosfären är särskilt viktigt för mig.

I årskurs 4 och 5 blev skolan bättre för honom. Visserligen fortsatte mobbningen men han 
fick bättre lärare som kunde acceptera honom och ge bättre stöd. Den stora vändningen kom i 
årskurs 6 när han bytte till en skola med en pedagogik som skulle visa sig passa honom perfekt.

–  Eleverna fick uppdrag som var mer praktiska med upplägg som finns i arbetslivet. Det kunde 
handla om att arrangera en föreställning eller liknande. Ändå var det alltid kopplat till läran-
det. Vi arbetade med projekt och i grupp, och jag lärde mig att prata inför folk. 

Den nya skolan blev lyckosam på flera plan. Han kände att den var rolig, mobbningen upp-
hörde och han fick nya vänner.

–  Både lärare och elever accepterade och förstod mig som den jag var. Dessutom var pedagogi-
ken fantastisk för mig. De fyra åren gjorde att jag fick självkänsla. Den har gjort att jag idag 
är en entreprenör och har flera egna affärsidéer.

En av hans affärsidéer handlar om att föreläsa och informera om dyslexi och ADHD, och 
hur skolan kan bli bättre för elever med dessa och andra funktionsnedsättningar.

–  Grunden för alla elever med funktionsnedsättningar är att mötas av förståelse. Lärare måste 
ha förståelse och respekt för olikheter. Tyvärr läser lärare för lite om funktionsnedsättningar 
på lärarhögskolorna. Det är märkligt eftersom de kommer att möta hur många elever som 
helst med olika funktionsnedsättningar, säger han.

Trots att de senaste åren varit mer positiva har han hämmats av att många lärare haft låga 
förväntningar på honom på grund av hans dyslexi och ADHD.

–  Visserligen har de gett mig stöd och hjälp så jag kunnat nå betyget godkänt men de har inte 
satsat på att hjälpa mig till de högra betygen.

Under låg- och mellanstadiet hade han en speciallärare som han fungerade bra ihop med men 
annars hade han inte mycket hjälp. Något stöd från elevhälsan har han aldrig känt.

–  I början när jag mobbades försökte mina föräldrar vända sig till skolan men det hände aldrig 
någonting. Lärarna ingrep inte på något sätt och det fanns som sagt var till och med lärare 
som mobbade mig för att de tyckte att jag var jobbig. Till slut hade jag inget förtroende för de 
vuxna i skolan vilket gjorde att jag inte ville vända mig till elevhälsan. De som jobbar där är ju 
också vuxna liksom de som tidigare behandlat mig illa eller inte ingripit.
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”Vi var besvärliga vuxna  
som brydde sig, tjatade  
och tyckte om dem”  
Eva-Lena Nyberg, Team Norra Norrköping

EVA-LENA NYBERG HAR HAFT många funktioner på de skolor hon jobbat på, bland 
annat specialpedagog och mentor. Hon har arbetat i olika projekt inom Team Norra i Norr-
köping, och i en satsning som kallades ”Alla barn i skolan” inom ramen för Sociala Inves-
teringsfonder. Det är en modell som gör det möjligt att finansiera stora sociala kostnader 
för tidiga insatser som betalar sig på sikt. Det hon sett är att barn och unga beter sig lika, 
oberoende av vilka olika typer av projekt de ingår i.

–  "Alla barn i skolan" var ett projekt som främst handlade om att få de så kallade hemmasit-
tarna att komma till skolan. Vi var besvärliga vuxna som tjatade, satte oss och pratade med 
dem. De satt alltid vid ett visst bord och rökte, och då gick vi dit, berättar hon. 

–  Team Norra tryckte särskilt på samverkan mellan skola och socialtjänst. Socialtjänsten hade 
möjlighet att rycka ut och besöka familjerna 24 timmar om dygnet och de hade mycket samtal 
med föräldrarna. Idag är projektet avslutat men lever kvar i mindre skala. 

Eva-Lena Nyberg tycker inte att man riktigt tagit vara på den kunskap som utvecklades under 
de två år projektet var igång. Kompetens har försvunnit och två år är inte lång tid. 

–  Vi räknar med att de ungdomar som ingått i projektet inte blir bidragstagare som vuxna, men det 
är för tidigt att se det redan nu. På längre sikt blir det möjligt att se om projektet har lönat sig. 

Lyckas de få ungdomarna som gett upp, de så kallade hemmasittarna, att ta sig igenom 
grundskolan så är det stort. Ungdomarna har då en grund att stå på istället för ett obefintligt 
betyg. Men allt är ju inte ”färdigt” för den sakens skull.

Det projekten har gemensamt är att de utgår från elevhälsan, och specialpedagogerna där. 
För att identifiera ungdomarna används ett närvarosystem som varskor så fort en ungdom 
inte kommer till skolan. En förutsättning var att lärarna verkligen fyllde i frånvaron och att 
det fanns en ansvarig på varje skola som höll i kontakten med projektet.  

–  Man behöver titta på all frånvaro, även den ”anmälda” där föräldrarna bekräftat att eleven är 
”sjuk”. Det kan finnas annat bakom, till exempel föräldrar som håller barnen hemma för att 
de själva har svåra problem.

Hon berättar om reflektioner som är av betydelse för den som söker framgångsfaktorer i den 
här sortens arbete.

–  För ungdomarna fanns det en vuxen som brydde sig, tjatade på dem och tyckte om dem. Det 
gäller att stå kvar och stå upp för dem.

Vid ett tillfälle när hon själv var mentor, dök det upp en elev som hade varit borta länge och 
ingick i projektet. Eva-Lena hälsade eleven med ett soligt ”Åhh vad glad jag är varje gång jag 
får se dig.” 

–  Då var det en annan elev som stod bredvid, en av de som skötte sig exemplariskt, som sa: 
”sådär skulle jag också vilja bli bemött när jag kom på morgonen”. Och visst är det så, alla vill 
bli sedda och välkomnade. Men för vissa är det viktigare än för andra.

Inom projektet togs beslut om  att ungdomar som hade brister i närvaron inte skulle gå till-
sammans. Det påstods att det skulle främja närvaron att splittra dem.

–  Jag köper inte det argumentet. Flera har vittnat om att de hamnade själva i sin klass och inte 
kände någon.  Det gjorde dem mindre motiverade att komma till skolan.

Ibland har arbetet handlat om att hitta speciallösningar som passar just den eleven, till exem-
pel för hemmasittare med sociala fobier. 

–  Vi ordnade undervisning från kvart i sju till klockan tio för de elever som hade sociala fobier 
och inte ville träffa andra. Vi hittade andra entréer som de kunde använda. I andra fall ord-
nade vi hemundervisning, säger Eva-Lena.

Eva-Lena har sett exempel på hemmasittare som varit hemma i upp till fem år utan att någon 
gjort någon verklig ansträngning för att få iväg dem till skolan. Det finns många exempel på 
hur varken skola eller socialtjänst förmått nå fram till familjen eller barnet med stöd. 

”Att ni måste ta hand om mobbning, jag 
var mobbad 0-9 årskurs och fick aldrig 
den hjälp jag behövde även fast lärarna sa 
att dom skulle fixa det. En stor del av min 
barndom blev förstörd på grund av dem .”

Ung röst, Rädda Barnen, 2014
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–  I de fallen finns det ju också föräldrar som accepterar att det är såhär. Det finns föräldrar 
som vill förtidspensionera sitt barn.

En del familjer erbjuds stöd, men avböjer för att de har kontakt på BUP. Sedan avslutar 
de den kontakten efter bara ett eller två samtal. Det kan vara allt från skilda föräldrar som 
motarbetar varandra eller föräldrar som misstänks för att inte släppa iväg barnet av olika 
anledningar. 

–  Det fanns också skolor som inte deltog i projektet och gemensamt för flera av dessa var att de 
hade så många som behövde hjälp att de inte visste var de skulle börja. En grupp elever som 
fortfarande ofta glöms är de tysta flickorna. Som sköter sig och inte märks, men som skär sig 
i hemlighet. En lärdom är också att lyssna på vad ungdomar själva säger skulle kunna hjälpa 
dem. Det kan vara enkla saker som att personkemin med läraren inte stämmer.
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–  Hon såg mig som vilken annan som helst, jag blev inte stämplad. Och hon var alltid glad 
och trevlig.

Hon fick som sitt ansvar att ha kontakt med Erik i den grupp för elever med extra stödbehov 
som skolan placerat honom i. Många var i skolan fast de inte gick på lektionerna, men Erik 
låg mest hemma. 

Ing-Marie såg Erik och hon gav sig inte. Hon kom fram och pratade så fort hon stötte på honom i 
skolan, visade att han var välkommen, bjöd in honom till sitt kontor. Där satt han ibland och plug-
gade. Det fanns en stödlärare också, Anki, som bokstavligen drog upp honom ur sängen. 

Anki satt på en stol bredvid sängen och väntade tills Erik steg upp. Projektet skaffade också 
en lägenhet dit eleverna kunde komma och plugga tillsammans med sin lärare, eller läsa läxor. 
Där var det lugnt, bara en eller två elever åt gången. Erik kom igenom både åttonde och nion-
de klass som en elev som åtminstone hade deltagit i en hel del undervisning. Men hans betyg 
bestod mest av ”inte godkänd”. 

Efter nian pluggade han upp betygen så att han kunde söka en utbildning till truckförare. 
Erik själv hade önskat att han fått byta klass där i femman, då hade kanske åren efter blivit 
mindre besvärliga.  

Det hade varit en enkel åtgärd som hade kunnat förändra mycket, men ingen såg, eller i varje 
fall var det ingen som gjorde något. Inte förrän nästan tre år senare. Vad hade hänt om han 
inte fått något stöd då heller?

–  Då hade jag inte varit i skolan alls. Och då träffar man andra som inte går i skolan, och då 
kan det hända saker som inte är så bra, säger Erik.

Det hann hända en del sånt som inte var så bra innan det vände. Idag tror inte Erik att han 
skulle dras in i något dumt igen, för nu när han har jobb, tjej och andra vänner ser han ingen 
anledning att träffa de där ”kompisarna” igen. 

Vilka råd skulle Erik ge utifrån den han är idag, till den lilla Erik han en gång var? 

–  Försök hitta stöd, prata om situationen. Eller försök stå ut, det är svårt men det blir bättre. 

Och vilka råd skulle han vilja ge till rektorn där den lilla Erik gick?

–  Försök se hur han mår, som Ing-Marie gjorde. Om någon ser att ett barn har mer problem än 
andra - lägg mer energi på det barnet då. Alla borde bli sedda och accepterade som den de är 
under sin skoltid. 

”Min stödlärare satt på  
en stol och väntade tills  
jag steg upp”  
Erik, 21 år

ERIK KÖR LASTBIL för ett byggvaruhus och kör ut grejer till kunder. Erik är ingen stor 
kille, men det finns något intensivt hos honom som inger tankar om att han syns, till exempel 
i ett klassrum,. Jobbet med att köra lastbil är riktigt bra, tycker Erik. Han har alltid gillat 
bilar. Men i framtiden vill han helst jobba som grävare.

Någonstans när Erik gick sitt sjunde år i skolan blev det uppenbart för omgivningen att det 
inte fungerade. Han kom helt enkelt inte till lektionerna. Så småningom fick han kontakt med 
ett projekt inom kommunen som hade fått resurser för att jobba lite annorlunda med elever 
som var på väg att trilla ur systemet. Men egentligen hade Eriks problem börjat långt tidigare 
och han vet precis när det hände.

–  Det var när vi bytte skola i femman. Den läraren vi fick då, han irriterade sig på mig. Han tog 
mig avskilt efter lektionerna och sa saker. 

Den här läraren hade problem med flera av eleverna, men det märktes inte lika mycket som 
det gjorde med Erik.

Något gick väldigt fel i de här ”samtalen” som läraren hade med honom. Erik kände sig utpe-
kad, stämplad, som någon sämre sort. Detta hände oftast utanför lektionstid, men det hände 
också ibland att läraren skrek åt Erik inför de andra i klassen. 

–  Det var efter honom som jag inte lyssnade på lärare längre. I sjuan hade vi en massa olika 
lärare, då gick jag inte dit alls. 

Då hade Erik bitit ihop och stått ut i två år. Skolarbetet gick fortfarande ganska bra de där 
åren. Hemma visste de om allt och rent känslomässigt fick han stöd. Men de där hemma 
kunde inte göra något åt situationen i skolan. I skolan var det ingen som såg. Kompisarna 
pratade han inte med om detta. Elevhälsan gick han aldrig till. 

–  Jag visste ju att den fanns och så, men nej, jag tänkte aldrig på att jag kunde gå dit. Det är 
många som inte vill gå till elevhälsan. Det handlade nog främst om att jag inte hade någon 
aning om vilka som jobbade där, vad de gjorde eller när de fanns tillgängliga. 

Det som fick det att vända för Erik var när han träffade specialpedagogen Ing-Marie. 
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–  Men en ungdom som tar steget och söker upp en skolkurator blir besviken om den måste 
söka sig vidare. Elevhälsan borde få ett modifierat uppdrag och förstärkta resurser, med god 
försörjning av personal och kompetens. Och om elevhälsan är för osynlig då blir den inget 
trovärdigt alternativ.

Han tar upp ett exempel från sin mångåriga erfarenhet som skulle kunna tjäna som inspira-
tion i funderingar om hur vård för barn borde vara organiserad. 

–  Jag var med och startade en öppenvårdsmottagning i Åtvidaberg i en tid då vi skulle pröva när-
demokrati. Åtvidaberg gjordes om till ett eget förvaltningsdistrikt med egna förtroendevalda 
och egen tandvård, vårdcentral, barnpsykiatri och ett vårdhem inom samma förvaltning från 
start. Det gjorde beslutsvägarna korta och förändringar lätta att få till stånd.

Carl-Göran Svedin var samtidigt läkare på barnavårdscentralen. En av kollegorna på öppen-
vårdsmottagningen var också skolläkare. Tillsammans kunde de tidigt fånga upp de barn som 
behövde kontakt.

–  Vi skapade ett barn- och familjepsykologiskt centrum. Vi kallade det inte barnpsykiatri, för 
det kan ibland skrämma ungdomar och föräldrar. Vi tog emot barn och unga som hade såväl 
lätta som svåra psykiska besvär, och vi behöll dem och behandlade dem istället för att skicka 
dem vidare. Inte minst de stökiga 14-åringarna som är urtypen för de där som skolan tycker 
”borde vara någon annanstans, för hans egen skull”. 

Där fanns det möjligheter att se och möta de behov som fanns. De som jobbade ihop då var 
ofta ute i skolan. Rektorn och läkarteamet kunde tillsammans avgöra vilka behov ett barn 
hade. Resultatet blev att ytterst få behövde läggas in, och ytterst få flyttades. 

Tiderna har ändrats, men Carl-Göran Svedin har mycket av pionjärandan kvar i form av nyfi-
kenhet, helhetstänk och ett sant intresse att lyssna på barn och unga. För tillfället arbetar han 
med en undersökning om ungdomar med självskadebeteende och hur de upplever vården.

–  Det finns en attityd som tyvärr är ganska vanlig idag, som bygger på tanken att ”det är ditt 
eget fel att du gör som gör”. Som att det bara gick att sluta. 

Det handlar förstås om brist på utbildning också, men Carl-Göran Svedin tycker ändå att det 
finns något skrämmande i inställningen inom vården på många håll idag. Och mycket hand-
lar om att vi inte frågar dem det berör – barnen och ungdomarna själva.

–  Det finns idéer om att om man uppmärksammar och engagerar sig i självskadeproblem för 
mycket, så kan det innebära att de skadar sig mer. Helt vansinnigt.

En inställning av att ”vi kan inte gödsla med insatser” finns ofta hos dem som har makt att 
åtgärda problemen, menar Carl-Göran. Men det är ett felaktigt tänkande. Det är systemet 
som skapar problemet.

”I stort sett alla ensam- 
kommande flyktingbarn är 
väldigt traumatiserade” 
Carl-Göran Svedin, Linköpings universitet

CARL-GÖRAN SVEDIN ÄR barn- och ungdomspsykiater verksam vid Linköpings 
universitet med mångårig erfarenhet av att arbeta som psykoterapeut, professor, forskare, 
skribent, verksamhetsledare och handledare inom området barn- och ungdomspsykiatri och 
våld mot barn. 

–  Det borde finnas en nivå med både förebyggande arbete och tidiga insatser. En stabil nivå, 
som är synlig och tydlig, och också ganska lika i hela landet, säger Carl-Göran Svedin. 

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har på regeringens uppdrag velat påverka kommuner 
och landsting att inrätta en ”första linje” för barnpsykiatri med inspiration av olika modeller 
som SKL arbetat fram. En vanlig definition av vad en sådan ska innehålla är att den ska vara en 
första instans för råd och stöd kring psykisk ohälsa hos barn, där man också ger viss behandling 
av barn och unga med lindriga till måttliga symptom. Det finns stor frihet för kommunerna att 
utforma ”första linjen”. Carl-Göran Svedin har ibland framfört att en sådan första linje skulle 
kunna vara ett uppdrag för elevhälsan, ett uttalande som är lite kontroversiellt. 

–  Jag kan förstå SKL:s behov av att prova olika modeller, men jag tycker att det kommunala 
självstyret har fått för stor betydelse i ett litet land som Sverige. Vi är ju inte fler än i en inter-
nationell storstad i hela landet. Men folk flyttar, och då borde det fungera lika och ges samma 
service när man kommer till ett nytt ställe, fortsätter han.

Carl-Göran Svedins grundtanke är att det ska finnas en förstärkt första nivå som ska vara så 
nära användarna - i detta fall barnen - som möjligt, helst på gångavstånd. Det ska även finnas 
en specialistnivå, dit det kan bli nödvändigt att ta sig lite längre bort. 

Men ingen mottagning ska någonsin ligga längre bort än att man kan ta sig dit med tåg och 
få med en barnvagn. Placeringen är viktig, tillgängligheten måste vara stor.

Det handlar om specialistfunktionerna, de barn- och ungdomspsykiatriska mottagningarna, som 
fortsatt kommer att behövas. Utöver det tycker Carl-Göran Svedin att elevhälsan är bäst kvalifice-
rad att arbeta både förebyggande och kunna ge viss behandling, eftersom de finns där barnen är. 

Han refererar till en undersökning som presenterades på en kongress på temat barn- och 
ungdomspsykiatri nyligen, som visade att den första professionella hjälp som majoriteten 
unga söker är just skolkuratorn. 
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–  Idag ökar antalet ungdomar som uppger att de mår dåligt. Särskilt bland tonårstjejer finns 
idag betydligt fler med stressymptom, oro och fler depression. 

Han berättar att det i Östergötland finns undersökningar som visar att barn till invandrade 
föräldrar är underrepresenterade inom BUP. Dessa barn hade också låg kunskap om var de 
kunde få stöd. 

–  I stort sett alla ensamkommande flyktingbarn är väldigt traumatiserade. När man har kunnat 
hitta kulturnära familjehemsplaceringar, i familjer med liknande bakgrund som deras egen, 
mår de här barnen ofta bättre. Det är viktigt att bli förstådd och sedd.  Men de är trasiga och 
behöver ofta professionell hjälp.

En metod som Carl-Göran Svedin tycker borde tillämpas överallt, och som han själv använt 
sig av på BUP Elefanten i Linköping, är att göra en ”livslina” för alla barn som kommer till 
Sverige. En traumaanalys som går igenom viktiga händelser i hela livet – inte bara det som 
ledde till att man sökte BUP just då. Detta görs nästan aldrig på andra BUP-mottagningar, 
enligt Carl-Göran Svedin.   

Carl-Göran Svedins summering av vad som behöver förbättras är fler barnnära verksamheter 
och mer handledning.  Ju mer stöd och ju mer kompetens det finns, desto bättre. Han vill 
också se resurscentrum för barn- och familjepsykologi. Gärna med elevhälsan som bas, men 
med större team, och resurser att också ta emot föräldrar. Barnpsykiatrin kan också fin-
nas där. Och resurser för de minsta, spädbarn och föräldrar med anknytningsproblem och 
liknande.
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Rädda Barnens reflektioner
ATT BLI SEDD, välkomnad, få veta att man duger är något alla barn behöver . De 
ungdomar vi har träffat har pratat om detta allihop . Barn och unga som på något 
sätt signalerar att de behöver stöd måste bli tagna på allvar, och få ett stöd som 
räcker hela vägen . 

I det offentliga samtalet, bland beslutsfattare och professionella är det närmast 
ett mantra att det är viktigt att arbeta förebyggande och ge tidigt stöd till barn i 
utsatta situationer och med särskilda svårigheter . Problemen är lättare att lösa 
innan de hunnit bli för stora, det är alla överens om . Sambanden mellan en trasslig 
skolgång och psykisk ohälsa både i nuet och senare i livet är knappast ifrågasatt . 
Ändå tog det nio år innan Klara som intervjuats här fick ordning på sin skolsitua-
tion . Hon hann få självmordstankar många gånger, och hann även göra ett själv-
mordsförsök som hon avbröt själv innan det var fullbordat . 

De vi intervjuat har alla väntat på stöd, ofta under lång tid, och alla har mått dåligt 
under tiden . Ändå har de vi träffat till slut fått stöd, även om vägen dit varit lång 
och slingrig . För dem som svarat på vår enkät Ung röst vet vi inte hur det gått . De 
som skrev om självmordstankar och rädsla för att separeras från sin familj, om att 
inte kunna sluta skära sig, om att vilja dö, om att bli mobbad, om att inte våga gå 
till kuratorn . Vi hoppas att de har fått stöd i någon form, och att andra kan få stöd 
genom att deras ord gör skillnad . 

Rädda Barnen har drivit frågan om förebyggande arbete och tidigt stöd under lång 
tid. Vi vill att det ska finnas en garantinivå, som innebär att barn och föräldrar lätt 
ska kunna få stöd, och att stödet ska finnas kvar även i besparingstider. Vi anser 
att det bör ingå familjecentraler, ungdomsmottagningar, elevhälsa med hög grad av 
tillgänglighet, uppsökande socialtjänst med viss frekvens9, krissamtal och stödgrup-
per för barn i olika utsatta situationer . Dessa verksamheter innebär ofta samver-
kan mellan myndigheter och yrkeskategorier, vilket ger helhetssyn och förhindrar 
att problem faller mellan stolar .

Både socialtjänstlagen och skollagen har ändrats i positiv riktning under senare 
år, men ändå är situationen långt ifrån tillfredsställande . Möjligheten att få stöd 
varierar beroende på var i landet barnet råkar bo . Barnrättskommittén i Geneve 
som granskar Sveriges rapporter om hur vi efterlever Barnkonventionen, har flera 
gånger uppmanat Sverige att göra något åt de kommunala skillnaderna när det gäl-
ler barns rätt till stöd . 

Vi vill med denna skrift erbjuda ett underlag som kan fungera som utgångspunkt 
i en fördjupad diskussion om just elevhälsan . Intervjupersonerna har haft möjlig-
het att fundera fritt kring elevhälsan och kring stöd till barn . Alliansregeringen 

satsade 625 miljoner på tre år . Resultatet blev magert, bara drygt 400 nya tjäns-
ter, mot de förväntade 1000 . När den nya utbildningsministern nu vill investera i 
elevhälsan är det viktigt att ta lärdom från förra gången och verkligen säkerställa 
att pengarna går till flera tjänster och ökad kompetens i elevhälsan.

Rädda Barnen har i nedanstånde punkter tagit fasta på det vi uppfattar 
som mest väsentligt för att få elevhälsan att fungera bättre . 

Rädda Barnen kräver: 
•   en lagstadgad garantinivå för förebyggande arbete och tidigt lättillgängligt 

stöd till barn i hela Sverige, oavsett var i landet man bor. 

•   att regeringen fastställer centrala riktlinjer för hur många elever varje  
yrkeskategori inom elevhälsan maximalt kan ansvara för.

•   att regering och skolhuvudmän säkerställer att det psykologiska perspektivet 
finns i skolans utvecklings- och arbetsmiljöarbete i enlighet med nya skolla-
gens intentioner.

•   att huvudmän och skolor i sitt arbete med elever i behov av elevhälsa bättre 
samordnar insatserna med socialtjänsten, BUP, habilitering och andra be-
rörda myndigheter och utifrån Barnkonventionens princip om vad som är 
barnets bästa. 

•   att huvudmän och skolor säkerställer att alla elever, utifrån sina individuella 
behov, har god tillgång till elevhälsa. 

•   att de resurser som regeringen nu satsar på elevhälsan verkligen går direkt 
till att stärka elevhälsans uppdrag som förebyggande kraft för att motverka 
den ökande psykiska ohälsan och utvecklingen att en allt större andel elever 
lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasiet. 
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