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Abstract 
Syftet med detta arbete är att undersöka huruvida gymnasieskolan är en skola för alla 
utifrån ett inkluderande och exkluderande perspektiv, med fokus på deprimerade elever, 
genom en studie av Hässleholms kommun. Metoden som har använts är intervjuer som 
tolkats hermeneutiskt där frågorna varit fritt formulerade inom fasta frågeområden. 
Materialet har bestått av intervjuer med totalt 18 personer varav tre från sjukvården och 
15 från gymnasieskolorna samt aktuell forskning på området från både det pedagogiska 
och det medicinska forskningsområdet. Undersökningen visar att Hässleholms kommuns 
gymnasieskolor inte är en skola för alla när det gäller deprimerade elever. På skolorna 
finns för lite kunskap och ansvaret förskjuts till andra instanser, vilket resulterar i att de 
åtgärder som sätts in är av exkluderande form där eleven marginaliseras. Vidare 
diskuteras lämpliga åtgärder för deprimerade elever i skolan. 
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Inledning 

Syfte  
År 2005 var det 97,9 % som direkt efter grundskolan läste vidare på olika 
gymnasieprogram, vilket idag gör även gymnasieskolan till en skola för alla.1 Detta 
innebär att det i dagens gymnasieskola i större utsträckning än tidigare finns elever i 
olika svårigheter så som psykisk ohälsa. Vi är därför intresserade av att se huruvida 
gymnasieskolan är en skola för alla även för elever i psykisk ohälsa, och genom att 
undersöka skolans och sjukvårdens uppfattning om elever i depression, om de hör 
hemma i gymnasieskolan och hur man i så fall kan hjälpa dem. Genom att studera 
inkluderande och exkluderande åtgärder i gymnasieskolan försöker vi finna svar på 
huruvida gymnasieskolan verkligen är en skola för alla. 
 

Avgränsningar  
För att avgränsa arbetet på grund av den begränsade tid vi har på oss kommer vi att 
behöva begränsa oss när det gäller vilken form av psykisk ohälsa vi väljer att undersöka, 
och för att underlätta för oss och läsaren kommer vi av samma skäl endast hålla oss till 
en psykisk sjukdom med tydlig diagnos; depression. För att hålla omfånget på arbetet på 
en rimlig nivå väljer vi också att koncentrera arbetet till att bara behandla 
gymnasieskolan, och vi väljer gymnasieskolan eftersom sjukdomen vi valt att studera är 
vanligast där. Vi kommer att göra en undersökning av gymnasieskolorna i Hässleholms 
kommun, detta delvis för att kommunen har sex gymnasieskolor, vilket är ett lämpligt 
omfång för denna uppsats, men också för att vi båda gick i gymnasiet där och därför har 
en relation till kommunen. Givetvis finns det både för och nackdelar med att göra en 
undersökning på en kommun där man själv gått i skolan, vi anser dock i detta fall att 
fördelarna överväger nackdelarna då vi av tidsbrist inte kommer att ha tid till att sätta oss 
in i en likvärdig kommun av samma storlek på den tid vi har haft på oss. Av de sex 
gymnasieskolorna i kommunen kommer en gymnasiesärskola inte att ingå i vår 
undersökning. Detta eftersom denna skola per definition är en exkluderande skola, en 
segregerad skolform, och därför inte ingår i uppfattningen om en inkluderande skola - en 

skola för alla.2 När det gäller antalet intervjuer har vi valt att begränsa oss till att 
intervjua en lärare per skola, detta på grund av tidsbrist då det tar mycket tid att bearbeta 
alla intervjuerna.  
 

Metod 
Som metod för att undersöka hur skolan och sjukvården uppfattar situationen för elever i 
psykisk ohälsa, och med utgångspunkt i det föra en diskussion om ifall man kan tala om 
en skola för alla, har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer. Detta innebär att 
våra frågor har varit fritt formulerade men inom fasta frågeområden. Frågorna är öppet 
formulerade utan någon vinkling och intervjuobjekten har inte heller fått möjlighet att 
studera frågorna i förväg, med undantag för de intervjuer som besvarats skriftligt. Vi 
valde också att inte utlämna specificerad information till de vi intervjuat om vad 
examensarbetet handlar om, detta för att undvika tillrättalagda svar.  
 

                                                 
1 Rapport 283: Beskrivande data 2006. Förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning 

2006, http://www.skolverket.se/publikationer?id=1651 2006-12-16, (pdf) s 69-77.  
2 Jane Brodin och Peg Lindstrand, Perspektiv på en skola för alla, 2004, Lund, s. 6 
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Våra intervjuer innefattar 15 personer från gymnasieskolorna i undersökningen samt tre 
intervjuer med personal från barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) respektive 
vuxenpsykiatrin, varav två är psykologer och en psykiatrisjuksköterska, totalt 18 
personer. De planerade intervjuer som inte gått att genomföra är en studievägledare på 
en av de studieförberedande skolorna då hon varit tjänstledig och intervju med kurator 
på ungdomscentrum (UC) då vi inte fått tag i denna, samt intervjuer med 
specialpedagoger då det inte funnits någon inom någon av skolorna med inriktning på 
elever i psykisk ohälsa såsom depression. I merparten av fallen, närmare bestämt 15 av 
intervjuerna, har gjorts ansikte mot ansikte.  Då det inte funnits möjlighet att finna tid 
har en intervju skett via telefon och tre genom att skriftligt besvara samma frågor som vi 
ställt vid de muntliga intervjuerna. De intervjuer som gjorts ansikte mot ansikte har alla 
spelats in med undantag av en intervju då inspelningsutrustningen inte fungerade, vid 
detta tillfälle fördes istället anteckningar. Intervjuerna kommer sedan att tolkas 
hermeneutiskt, vilket innebär att de kommer att analyseras och tolkas för att kunna 
komma åt de intentioner och avsikter som kommer till uttryck hos de olika 
intervjuobjekten.3 
 
När det gäller personal från skolan valde vi att intervjua kurator, skolsköterska, 
studievägledare samt en lärare i religionskunskap från de fem ingående 
gymnasieskolorna i Hässleholms kommun. Dessa personer valdes ut med anledning av 
att de ingår i elevvårdsteam, vilka bland annat ansvarar för elever i psykisk ohälsa. 
Anledningen till att vi valde att endast intervjua religionslärare är på grund av 
avgränsningsskäl men även för att detta är ett gemensamt undervisningsämne för oss 
båda. Religionslärarna valde vi slumpmässigt ut ifrån lärarlistorna på skolorna. 
I detta ämne ingår även mycket självreflektion och eftertanke och det är kanske därför 
lättare som lärare att upptäcka exempelvis depression i detta ämne, till skillnad från 
exempelvis matematik.  

Frågeställningar 
Våra frågeställningar som behandlas i detta arbete är: 
 
● Menar personalen ute på gymnasieskolorna i Hässleholms kommun att psykiskt sjuka 
elever, som lider av depression, ska vara i skolan? Uttrycker skolpersonalen genom ord 
och handlar att det är skolans uppgift att hjälpa dessa elever? Vilken hjälp får då de 
deprimerade eleverna i sin skolgång och vilka bistår de deprimerade med denna 
eventuella hjälp? 
 
● Uttrycker klinisk psykiatrisk personal i Hässleholms kommun en åsikt om att psykiskt 
sjuka elever, som lider av depression, ska vara i skolan och tycker denna psykiatriska 
personal att det är skolans uppgift att hjälpa dessa elever och i så fall hur? 
 

● Vilka likheter och skillnader finns mellan sjukvården och skolans syn på ovanstående 
frågor? 
 
● Hur kan man i skolan bäst underlätta för elever i psykisk ohälsa i deras skolgång? 
 

                                                 
3 Runa Patel och Bo Davidson, Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera en 

undersökning, Lund 2006,s. 25-27 
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Teoriansatser och förhållningssätt 
Psykologen Britta Liljegren presenterar sin samspelsteori för skola och familj i sin bok 
Elever i svårigheter, Familjen och skolan i samspel som utgår från det interaktionistiska 
tänkandet, där man ser människan som formad av både arv och miljö, sociala relationer 
och samhällspåverkan. Liljegren menar att människor påverkar varandra parallellt och 
växelvis och detta gäller även för föräldrar, elever, sjukvård och skola. Hon menar att vi 
som lärare har ett ansvar att inte förpassa elevers problem till något som vi inte kan rå 
över, som till exempel samhällsstrukturer och djupa intrapsykiska processer. Med 
samspel menar Liljegren både samspelet inom familj, inom skolan samt mellan skolan 
och familj. Vidare skriver Liljegren att när barn och ungdomar visar tecken på psykisk 
störning så läggs ofta all fokus på barnet/ungdomen i stället för att titta närmare på den 
sociala situationen kring denna. Ett exempel på detta är skolan där Liljegren menar att 
skolan ofta definierar elever som ”problem” och ser på så vis en elev med svårigheter 
istället för betona samspelet i vilken ”störningen” har uppkommit i och då se en elev i 
svårigheter. Liljegren är alltså kritisk till att ansvaret läggs på eleven att ändra sig, då 
hon menar att psykiska störningar inte är en isolerad företeelse utan något som 
uppkommer i det sociala samspelet och att skolan i samarbete med föräldrar kan 
förbättra situationen för eleven.4  Vi delar Liljegrens förhållningssätt och tror att det är 
av vikt för att kunna hjälpa elever i behov av särskilt stöd att man verkligen ser en elev i 
behov av särskilt stöd i stället för att se eleven som ett problem. Vi menar också i enighet 
med Liljegren att ett väl fungerande samarbete mellan elev, skola, förälder och sjukvård 
är ett nödvändigt redskap för att effektivt kunna hjälpa elever i behov av särskilt stöd.   
 
I Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap diskuterar Bengt Persson med 
utgångspunkt i filosofen Foucaults teorier kring avvikelser och normalitet, bland annat 
inkludering och exkludering i skolan. Vidare beskrivs de olika problem som uppstår i en 
inkluderande skola, en skola för alla. Persson menar att dagens prestationsinriktade 
skola är ett hot mot en skola för alla, bland annat på grund av att de nuvarande 
kursplanernas mål att uppnå betygskriterier har förstärkt de individuella och mätbara 
prestationerna i dagens skola. Persson menar också att den ökade uppkomsten av 
friskolor skulle tala för en önskan om ett parallellt skolsystem där elever i behov av 
särskilt stöd har en segregerad skolgång för att kunna få det stöd de behöver, eftersom 
resurserna för dessa elever i dagens skola för alla är undermåliga.5 
 
Även Kierstin Furberg kopplar samman begreppet inkludering med en skola för alla i 
Skola för alla – vad innebär det? En belysning av några specialpedagogiska perspektiv 

där hon belyser några specialpedagogiska begrepp genom att koppla dem till aktuell 
forskning och styrdokument. Inkludering menar Furberg är så länge alla elever går i 
samma skola och den differentiering som behöver göras sker inom klassens ramar. 
Furberg tar även upp ytterligare ett begrepp, segregerande integrering, vilket innebär en 
bibehållen syn på skolan som en skola för alla men där särskilda grupperingar anordnas i 
enskilda fall för att kunna ge så bra stöd som möjligt.6 Med utgångspunkt i Furberg 
kommer vi i denna undersökning utgå ifrån att inkluderande åtgärder är när elever i 
behov av särskilt stöd som vi anser att deprimerade elever är, får gå kvar i samma skola 
och skolklass som tidigare och att insatser för att underlätta skolgången för dessa elever 

                                                 
4 Britta Liljegren, Elever i svårigheter, Familjen och skolan i samspel, 2000 Lund, s 19-25, 28-31, 65-68.  
5 Bengt Persson, Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap, 2001 Stockholm, 28-31, 135-136 
6 Eva Alerby ”Elever med särskilda behov eller elever i behov av särskilt stöd-spelar det någon roll hur vi 
säger?” En skola för alla - vad innebär det. En belysning av några specialpedagogiska perspektiv, 
Jönköping 2006, s. 9, 16.  
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sker inom klassens ramar. Exkluderande insatser menar vi till exempel är när eleven 
plockas ut ur den vanliga klassrumssituationen och på olika vis segregeras från den 
ursprungliga klassgemenskapen.  

Forskningsläge 
Depression 
Av det ganska begränsade material som finns skrivet om deprimerade ungdomar i 
Sverige är det endast en liten del av litteraturen som tar upp skolsituationen för 
deprimerade ungdomar. Materialet har oftast författats av kliniska psykologer eller 
psykiatriker och är inriktade på beskrivning och behandling av depression och tar därför 
endast sparsmakat upp vad lärare och elevvårdsteam kan göra för att underlätta 
skolgången för den deprimerade eleven. 
 
Barn och ungdomspsykiatrikern Gunilla Olsson är den som på senare år fördjupat sig 
mest i svenska ungdomars depression. Dels i sin avhandling Adolescent depression: 

epidemiology, nosology, life stress, and social network och dels i sin bok Depressioner i 

tonåren - ung, trött och ledsen. I sin avhandling gör Olsson en undersökning där 2300 
ungdomar i första årskursen på gymnasiet deltar. Hon finner att 8,1 % av ungdomarna 
lider av eller har lidit av depression under det senaste året. Resultatet nåddes genom att 
låta 2300 elever göra ett skriftligt test på hur pass deprimerade de var. Av dessa 2300 
ungdomar var det 284 som enligt testen var deprimerade. Olsson försökte intervjua alla 
284 för att ställa en egentlig diagnos men fick endast tag i 255, av dessa 255 elever 
framkom det att totalt 8,1 % av eleverna lidit av depression det senaste året. Resultatet är 
därför förmodligen i underkant. Den höga procenten av deprimerade gymnasieungdomar 
som Olsson finner i sitt resultat bidrar till att hon i sina böcker framhåller vikten av 
samarbete mellan skola och sjukvård. Hon menar också att det är viktigt med kunskap 
hos elevvårdsteam och lärare om hur depressioner påverkar ungdomar i skolvärlden för 
att motverka att de deprimerade ungdomarna faller ur skolsystemet. Vidare menar 
Olsson att lärare bär en viktig roll när det gäller att slå larm om deprimerade ungdomar 
och hon menar att det inte är ovanligt att det är just lärare som slår larm. I Depressioner i 

tonåren – ung, trött och ledsen framförs tesen att dagens svenska gymnasieskola, där de 
flesta ungdomar med en IQ som ligger över 70 samlas, är en bidragande orsak till att allt 
fler ungdomar i Sverige drabbas av depression. Olsson skriver att de högt ställda kraven 
på eget arbete som finns i dagens gymnasieskola för en del ungdomar innebär ett 
överkrav och därför riskerar driva vissa ungdomar in i en så kallad 
utmattningsdepression.7  
 
Ett effektivt samarbete mellan skola och sjukvård efterfrågas i den lästa litteraturen, även 
vikten av att lärare slår larm vid misstanke om att någon elev lider av depression 
efterfrågas, något den lästa litteraturen menar inte är ovanligt att lärare gör. Förutom 
Olssons böcker är Barn och ungdoms psykiatri författad av professorn och överläkaren 
Marianne Cederblad samt utredningen Röster om barn och ungdomars psykiska hälsa 

exempel på detta.8  
 
I barnpsykiatrikern Anne-Lis von Knorrings och Ingemar Engströms Depressioner och 

självmord i skolålder i Skolhälsovård betonas vikten av att skolans elevvårdsteam förser 

                                                 
7 Gunilla Olsson, Adolescent depression: epidemiology, nosology, life stress, and social network, Uppsala 
1998; Gunilla Olsson, Depressioner i tonåren - ung, trött och ledsen, Stockholm 2004. 
8 Röster om barn och ungdomars psykiska ohälsa (SOU) Stockholm 1997; Cederblad Marianne, Barn och 
ungdomspsykiatri, Stockholm 1996. 
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elever med depression med stödterapi. Det von Knorring och Engström främst menar att 
man som lärare kan göra är att se eleverna, till exempel genom enskilda samtal där man 
ger emotionell feedback och lär känna eleverna. 9  
 
Skolpsykolog Kjell R. Nilzon berör barn och ungdomar med depression i ett flertal av 
sina böcker; Barn med känslomässiga problem, Skolårens psykologi och Barn och 

depression. I Nilzons böcker får man som lärare ett par praktiska råd om hur man kan 
motverka depression för elever samt underlätta för de elever som drabbas av depression. 
Där kan man läsa att man bör jobba i mindre elevgrupper några gånger per termin, där 
varje tillfälle har ett tydligt syfte som har utvecklas av lärare i samråd med 
skolhälsovården. Vid dessa tillfällen kan man till exempel jobba med känslor, stress, 
hälsa, att bryta isolering och att utveckla självkänsla hos eleverna - dessa frågor menar 
han att man också ska arbeta med i hela elevgruppen. Nilzon betonar också att lärare ska 
ställa upp på undersökningar som görs om psykisk ohälsa i skolan för att öka kunskapen 
om detta.10 
 
En skola för alla 
I Perspektiv på en skola för alla författad av Jane Brodin, professor i barn- och 
ungdomsvetenskap, och Peg Lindstrand som arbetar som lektor på lärarhögskolan i 
Stockholm möter vi ett Sverige där allt fler föräldrar, barn och ungdomar vänder sig till 
BUP för att få diagnoser eftersom det ger dem lagligt rätt till extra stöd i skolan. Brodin 
och Lindstrand skriver att kommunerna och skolorna inte har råd att sätta in resurser för 
att hjälpa elever i behov av särskilt stöd. Läget beskrivs som ohållbart med stora klasser 
och starkt reducerade specialundervisningsresurser. Genom att barnet eller ungdomen får 
en diagnos finns det dock pengar att få centralt till stöd i undervisningen. Vidare 
framhålls att personalen inom BUP menar att det egentligen inte går att särskilja mellan 
psykoneurologiska funktionshinder som ADHD och psykosociala problem, men att detta 
ändå görs och att de med psykosociala problem riskerar att prioriteras lågt i skolan.11 
 
I Samverkan – för barn som behöver diskuterar skolpsykologen Inga Andersson hur 
problem i den svenska grundskolan kan lösas med utgångspunkt i en systemteoretisk 
grundsyn. Detta innebär att problemen inte ligger enbart hos individen utan är mer 
komplexa. Andersson menar att hela skolans olika institutioner såsom elevvårdsteam, 
rektor och lärare samt föräldrar och resurser utanför skolan skall samverka för att skolan 
skall bli en skola för alla där skolmiljön skall kunna bli rättvis för så många elever som 
möjligt. Även fortbildning bland skolans personal och utökade resurser efterfrågas. 
Bland annat diskuteras hur elever med olika svårigheter plockats bort från en negativ 
skolmiljö för att sedan kommer tillbaka till skolan med bättre förutsättningar. Detta 
misslyckas dock ofta enligt Andersson eftersom miljön gör att eleven faller tillbaka i 
samma beteendemönster och svårigheter som tidigare. Därför kan man läsa att det inte 
enbart är en individ som behöver ingå i förändringsarbetet kring en elev i svårigheter 
utan samtliga berörda personer, detta för att lösningen skall bli bestående. Även 
integrering och segregering berörs i boken: skolan väljer att segregera elever på grund av 
två orsaker; att rädda eleven eller att rädda klassen. Andersson menar dock att eleven 
endast skall segregeras då den upplever att skolmiljön inte är rättvis och påpekar att det 

                                                 
9 Anne-Lis von Knorring och Ingemar Engstöm ”Depressioner och självmord i skolålder”, Skolhälsovård  

Göteborg 1991. 
10 Kjell R. Nilzon, Barn med känslomässiga problem, 1999 Lund; Kjell R. Nilzon Skolårens psykologi, 

1999 Lund;  Kjell R. Nilzon Barn och depression, 1995 Lund.  
11 Jane Brodin och Peg Lindstrand, Perspektiv på en skola för alla, 2004 Lund, s 50-51. 
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måste finnas mycket goda skäl för att skilja dem från sin klass. Fördelen med 
segregering är att eleven får närmare vuxenkontakt då klassen består av mindre grupper, 
kraven är sänkta, takten lugnare och det finns engagerade och kompetenta lärare att 
tillgå. Nackdelen ligger i att det blir en stämpling av elever och känslan av att vara 
annorlunda stärks. Eleverna kan också komma in i en ond cirkel och därmed leva upp till 
sänkta krav. En segregerad grupp är homogen i ett avseende men är heterogen i en 
mängd andra avseenden vilket, enligt Andersson, innebär att undervisningen kan bli 
problematisk.12 
 
 

Bakgrund 
Depression  
Sjukdomen  

Depression är en sjukdom och under begreppet depression döljer sig ett antal 
depressionssjukdomar med liknande symptom. Dessa brukar alla i folkmun gå under 
beteckningen depression. Vi kommer i vår uppsats för läsarens skull använda oss av 
samlingsbegreppet depression, då en uppdelning av de olika depressionssjukdomarna 
inte påverkar resultatet eller diskussionen i vår undersökning. 
 
Depression är en av våra största folksjukdomar, varannan kvinna och var fjärde man 
drabbas någon gång under sin livstid av depression. När det gäller hur många ungdomar 
i Sverige som insjuknar i depression varierar siffrorna rejält men rör sig mellan 4 - 10 
%.13 
 
Diagnosen depression bygger på att det finns en djup förändring i stämningsläget som är 
bestående över tid, minst under två veckor och ofta under flera månader, ibland till och 
med år.14 När förändringen är så pass stor att den inte längre står i proportion till 
livssituationen betraktas det som en sjukdom.15   
 

Depression hos ungdomar 

Depression i tonåren är vanligtvis en ganska utdragen process och sjukdomen stäcker sig 
ofta över minst ett halvår. För att diagnostisera ungdomar brukar man använda sig av nio 
symtom, listade nedan. Minst fem av symtomen ska återfinnas hos ungdomen för att 
diagnosen depression ska ställas. Symtom ett och två måste ingå. 
 

1. Nedstämdhet eller irritation. Irritation som symtom är väldigt vanligt bland 
gymnasieungdomar.  

2. Avsaknad av lust för aktiviteter, då man slutar göra sådant som tidigare 
intresserat en. Kanske bli man håglöst sittande vid TV:n. Det är dock inte 
ovanligt att ungdomar håller fast vid kompisar trots uppenbar depression, vilket 
skiljer sig från vuxnas depression. 

3. Låg självkänsla och skuldkänslor.   

                                                 
12 Inga Andersson Samverkan för barn som behöver, Jönköping, 1996, s.71-73. 
13 Anne-Lis von Knorring ”Depression hos barn och ungdom”, Om vanliga psykiska sjukdomar, Solna 
2000, s 53; Oystein Litlere`och Per Svalander ”Depressiva symtom och kroppsuppfattning under 

adolescensen – en utprövning av Childrens`s Depression Inventory Ateolia vol 6, Nr 1 2004, s 4. 
14 Långvariga depressioner med mindre intensiva symptom kallas dystymi och då ska depression pågått i 
minst 2 år för diagnosen ska ställas.  
15 Om vanliga psykiska sjukdomar 7-16. 
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4. Koncentrationssvårigheter, minskad förmåga att tänka och fatta beslut.  
5.   Trötthet och brist på energi. 
6. Markant minskad eller ökad matlust. 
7. Psykomotorisk hämning.  
8. Sömnproblem. Man sover för lite eller för mycket. 
9. Återkommande självmordstankar eller tankar på döden. Självmordsförsök eller 

självmord sker nästan alltid under depression. Självmord är vanligaste 
dödsorsaken bland män under 25 och näst vanligaste dödsorsaken bland 
kvinnor. Bland gymnasieungdomar i 16-17 års ålder i Sverige så uppger 7,5 % 
av tjejerna att de någon gång försökt begå självmord och 2,5 % av killarna. 

 
Vanliga orsaker till att ungdomar blir deprimerade är precis som hos vuxna en kris, 
hormoner, järnbrist, ärftliga faktorer, sociala förhållanden, somatisk eller psykisk 
sjukdom. Faktorer som kan bidra till att utlösa en depression och som är direkt kopplade 
till skolan är följande: mobbing, inlärningssvårigheter och långvarig stress.16 
 

Depression i gymnasieskolan 

Redan tidigt i depressionen får de deprimerade koncentrationssvårigheter, problem med 
att fatta beslut samt att ta initiativ - symtom som alla drabbar den sjukes skolgång. I 
depressionens inledande skeende är det vanligt att den deprimerade eleven kan hänga 
med på lärarledda lektioner där eleven kan lyssna på och/eller är i samspel med lärare 
och klasskamrater. Däremot har eleven redan tidigt i sjukdomen ofta väldigt svårt för att 
klara av eget arbete eftersom koncentration och problem med att överblicka 
sammanhang försvårar inläsningen. Den deprimerades oförmåga att ta tag i saker samt 
den dåliga självkänslan hos den deprimerade eleven bidrar till att den får problem med 
att överhuvudtaget sätta igång med att arbeta självständigt. Vanligt är också att den 
deprimerade eleven får problem med att ta beslut, detta kan gälla allt ifrån om eleven ska 
välja att redovisa muntligt eller om den ska lämna in uppgiften som ett skriftligt arbete, 
till vilken information som eleven ska välja att ha med i arbetet. När depressionen är 
allvarligare får eleven svårt att hänga med även på lärarledda lektioner, vilket vanligtvis 
resulterar i att eleven slutar gå till skolan. I vissa fall är sjukskrivning för elever med 
depression i gymnasieskolan nödvändig eftersom ungdomen är så sjuk att den inte orkar 
gå upp ur sängen, medan det i de fall det går är viktigt att ungdomen fortsätter att gå i 
skolan för att ha något meningsfullt att fylla sin vardag medför att inte ytterligare 
förstärka sjukdomen. Att den deprimerade ungdomen fortsätter att gå till skolan trots 
depression är också viktigt eftersom det för många gymnasister är omöjligt att tänka sig 
gå om en årskurs, framför allt med tanke på kompisarna. Därför är det bättre att låta 
eleven läsa reducerat men ändå fortsätta gå med sin klass och i stället läsa ett fjärde år. 
Ett annat skäl till att reducerad studietakt är att föredra framför att gå om en årskurs, är 
för att undvika att den deprimerade ungdomen ska få sin självbild som misslyckad och 
värdelös ytterligare bekräftad. Enligt litteraturen framhålls vikten av att kraven som 
ställs på eleven är lagom högt ställda, kanske kan då reducerad studietakt vara en väg att 
gå för att uppnå lagom ställda krav. När en deprimerad ungdom kommer i kontakt med 
sjukvården har det ofta gått så långt att ungdomen redan har hoppat av flera kurser eller 
funderar på att hoppa av gymnasiet helt. Det är vanligt att deprimerade elever får en 
stämpel på sig om att vara lata från skolans håll. Eftersom teoretiska ämnen ställer höga 
krav på fungerande koncentration än praktiska ämnen är praktiska gymnasieutbildningar 
oftare lättare att fullfölja för deprimerade elever. 17 
                                                 
16 s 8-20, 45-50, Om vanliga psykiska sjukdomar; s 21-24, 68, 74-76. Olsson (2004) 
17 s 17-18,37, 44-45,95, 121-122 Olsson (2004) 
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En skola för alla 
Ända sedan första folkskolestadgan kom ut år 1842 så har det funnits en segregerad 
undervisning för dem som faller utanför ramarna för det som anses var normalt - vad 
som är normalt bör givetvis diskuteras. Sedan 1968 har det funnits skolplikt för alla barn 
och ungdomar, även för dem med funktionshinder eller utvecklingstörning, vilket 
innebär att vi har haft en skola för alla i snart 40 år.18  Styrdokumenten är tydliga med att 
förmedla att elever i behov av särskilt stöd ska får särskilt stöd, dock definieras 
ingenstans vad behov av särskilt stöd i gymnasieskolan innebär, även om det i större 
utsträckning definieras i styrdokumenten för de lägre åldrarna. I skollagen står det ”Alla 

barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografiskthemvist samt sociala och 

ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet för 

barn och ungdom…”I utbildningen skall hänsyn tas till elever i behov av särskilt 

stöd”.
19

 Dock definieras märkligt nog inte någonstans i styrdokumenten vad som menas 
med elever i behov av särskilt stöd eventuellt menas det som i barn- och elevskyddslagen 
definieras som funktionshinder: ”…varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga 

begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en 

sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå”. 20 Kanske 
ger föregående beskrivning en fingervisning om vad som idag faller utanför ramarna av 
vad som från samhällets sida anses vara normalt. På sätt och vis faller depression utanför 
ramar för vad som i skollagen definieras som funktionshinder eftersom depression sällan 
är varaktig, även om depression som redan nämnts hos ungdomar ofta är en långdragen 
process och ofta återkommer senare i livet. Dock så tolkar Furberg i artikeln Elever med 

särskilda behov eller i behov av särskilt stöd – spelar det någon roll hur vi säger? 

gymnasieförordningen på så vis att den inkluderar sjukdomar som berättigade till extra 
stöd, enligt denna tolkning bör även depressioner ingå, då det är en sjukdom. När det 
gäller särskilt stöd finns i gymnasieförordningen regler kring elever i behov av särskilt 
stöd. Vid risk för att mål för undervisningen inte uppfylls eller då eleven av annan 
anledning är i behov av speciella åtgärder ska stöd erbjudas. Detta uttrycker att det även 
gäller vid sjukdom och skulle då inkludera extra hjälp vid psykisk sjukdom. De stöd som 
påtalas är stöd inom klassens ramar men även i form av stödklasser.21

 

 
Särskolan  
1967 förflyttades ansvaret för särskolorna från landstinget till kommunerna men det var 
först 1996 som ansvaret förflyttats inom samtliga kommuner i landet. Tidigare hade 
särskolan endast varit för utvecklingsstörda elever på grundskolenivå. Då ansvaret 
förflyttades ökade även möjligheterna till integrering. I Lgr 80 påpekas att skolan skall 
utgå från att varje elev är unik och att arbetssättet skall anpassas till elevens möjligheter. 
Det är alltså en med individualiserad undervisning som Lgr 80 förespråkar, liksom även 
Lpo 94 och Lpf 94. Läroplanen för särskolan, LSA 90, var ett försök att minska gapet 
mellan särskolan och grundskolan. Faktum är dock att det ändå fanns och finns en egen 
läroplan för särskolan vilket innebär att de elever som är i behov av att gå i särskola inte 
kan fungera i den vanliga läroplanen.22 

                                                 
18 s 37-44 Brodin, Lindstrand. 
19 Skollagen kap 1 § 2. 
20 Barn- och elevskyddslagen § 2. 
21 Kierstin Furberg, ”Elever med särskilda behov eller elever i behov av särskilt stöd – spelar det någon roll 
hur vi säger?” Skola för alla – vad innebär det? En belysning av några specialpedagogiska aspekter, 

Alerby (red), Jönköping 2006 s.11. 
22 Jane Brodin, Peg Lindstrand, Perspektiv på en skola för alla, Lund 2004, s. 66-67 
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Hässleholms kommuns gymnasieskolor  
Hässleholms kommun har närmare 50 000 invånare. Fördelat på detta antal invånare har 
kommunen sex gymnasieskolor, varav en är en gymnasiefriskola och en är en 
gymnasiesärskola. Av alla elever i år nio i Hässleholms kommun börjar 98 % på 
gymnasiet eller individuella programmet på ungdomscentrum (UC). 83 % fullföljer sin 
gymnasiegång inom fyra år och sammanlagt 60 % av kommunens 20-åringar har 
grundläggande behörighet till högskolestudier.23 Två av skolorna har främst teoretiska 
program och på två av skolorna finns endast praktiska utbildningar. Den femte 
gymnasieskolan i undersökningen är den som kallas för UC där elever som inte är 
behöriga till gymnasiet kan läsa upp sina betyg, göra praktik eller där alla elever i 
Hässleholms kommun som läser individuella programmet går. På UC är i stort sätt all 
undervisning på grundskolenivå, dock kan UC erbjuda elever att läsa gymnasiekurserna 
Svenska A, Matte A och Engelska A, vilket för tillfället ca sex elever gör av skolans för 
tillfället 140 elever24. På samtliga kommunala skolor finns tillgång till kurator, 
skolsköterska och studievägledare. Merparten av Hässleholms gymnasieelever läser på 
ett studieförberedande program där de två skolorna har 700 respektive 450 elever.25 På 
yrkesförberedande programmen, ingår finns 500 respektive 325 elever.26 En av de 
yrkesförberedande skolorna drabbades år 2005 av ett självmord. Denna gymnasieskola 
har sedan starten 2003/2004 haft en skolsköterska arbetade på skolan en dag i veckan 
och har haft möjlighet att kalla in henne vid akut behov. 2004/2005 jobbade 
skolsköterskan två dagar i veckan. Från och med hösten 2005 arbetar skolsköterskan 60 
procent tre dagar i veckan. Skolsköterskan har kontakt med ungdomsmottagningen där 
möjlighet finns att använda kurator samt möjligheten till samtal. Studievägledare saknas 
på den självmordsdrabbade skolan. Specialpedagoger finns enbart på tre av skolorna i 
kommunen varav ingen har inriktning mot elever i psykisk ohälsa. 
 
Uppskattning av depressionsfrekvensen på Hässleholms gymnasieskolor 
Vid intervjuer med elevvårdsteamen på de tre kommunala gymnasier med nationella 
program som finns i Hässleholm uppger personalen att de har en handfull elever på varje 
skola som de vet har diagnosen depression, ca 1 % av eleverna. Samtidigt skattar 
elevvårdsteamen det verkliga antalet deprimerade elever till mycket högre, runt 10 %. 
Ifall detta stämmer innebär det att bara en av tio deprimerade elever uppmärksammas av 
skolan. Även på den självmordsdrabbade skolan skattades antalet deprimerade elever till 
runt 10 %, men där sades man ha faktisk kännedom om att 16 elever lider av depression, 
ungefär 5 % av skolans elever. Anmärkningsvärt är att på UC, dit många av de 
deprimerade eleverna enligt uppgift från alla de andra gymnasieskolorna hamnar, 
menade den intervjuade läraren och elevvårdsteamet att skolan så vitt de vet inte har 
någon deprimerad elev alls, dock finns det misstanke om en elev som möjligtvis är 
deprimerad. För övrigt stämmer elevvårdens uppskattningar på 10 % ganska bra med 
den statistik på 4 -10 % som återfinns i litteraturen. Lärarna på gymnasieskolorna i 
undersökningen uppskattar antalet deprimerade elever betydligt lägre; de säger sig veta 
eller ha misstanke om noll till tre elever på vardera skolan. 
 

                                                 
23 www.skolverket.se/sb/d/464/a/6234 (2006-11-27); www.hassleholm.se/1053 (2006-11-27) 
24 Studievägledare i Hässleholms kommun, skriftlig information till Victoria Bitzekis (2006-12-04) 
25 http://www.linneskolan.com (2006-11-29); http://www.hts.se (2006-11-29). 
26 www.jacobsskolan.nu (2006-11-29); www.johnbauer.nu (2006-11-29). 
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Tillvägagångssätt och inställning på skolorna  

Vid misstanke om depression 
Tillvägagångssättet när det gäller hur man på gymnasieskolorna i undersökningen går till 
väga när man får en misstanke om att en elev lider av depression, är snarlikt på de flesta 
gymnasieskolorna i Hässleholm. Det vanliga är att en elev kommer till sjuksköterskan 
eller studievägledaren för ett problem, till exempel kroppsliga smärtor eller en vilja att 
reducera sitt program, som då av elevvårdpersonalen kopplas till depression. När eleven 
väl kommit i kontakt med skolhälsovården tas beslutet om BUP ska kopplas in. Hur 
första kontakten med BUP görs tycks variera på individbasis även inom skolorna. En del 
låter eleverna själva kontakta BUP. Andra ringer eller skickar skriftlig remiss till BUP 
för elevens räkning. Är eleven under 18 år så måste också föräldrar kontaktas innan 
kontakt med sjukvården tas. På skolan som drabbats av självmord händer det att 
skolsköterskan följer med eleven till den första samtalskontakten utanför skolan, något 
som personal från BUP i Hässleholm inte rekommenderar att man gör, medan 
vuxenpsykiatrin menar att det kan vara en nödvändig väg att gå för att ungdomen ska få 
hjälp, även om det också kan bidra till att förstora upplevelsen av problemet som det 
innebär att vara deprimerad för ungdomen. Samtidigt betonar personalen både på BUP 
och på vuxenpsykiatrin att hela ansvaret att få hjälp inte ska ligga hos den deprimerade, 
med tanke på en deprimerad persons problem med initiativ, något som framför allt är 
viktigt när man har med barn och ungdomar att göra.27 Så här uttryckte en psykolog på 
BUP det: 
 

Det kan gå länge innan någon ser och fångar upp. Det känner jag spontat, man kan 
aldrig lägga över ansvaret på eleven själv… Det kan ju vara så ibland att eleven 
inte tar initiativ till det här (att få hjälp eg. anm.). Men har man en elev som man 
uppenbart tycker är i riskzonen och mår väldigt dåligt, då är det ju skolans ansvar 
att kontakta föräldrarna.28 

 
Under våra intervjuer framkommer det att det är sällan som lärare rapporterar misstanke 
om depression hos några av sina elever till elevvårdsteamet, något lärarna menar beror 
att de har för många elever. En lärare utryckte det ”I klasser på över 30 elever, så 

försvinner ju dom i mängden” och en annan lärare sa ”Nu är ju problemet… att jag har 

120 elever per läsår och det gör då...att alltså, man kommer inte så nära eleven.”.
29 

 

Stöd för eleven i skolgången, ej i undervisningssituationer 
I Hässleholms kommun har vi funnit att man använder sig av fyra olika åtgärder för att 
bemöta deprimerade elever i skolgången från skolornas sida. Dessa fyra åtgärder är: 
studieuppehåll/permission, ett fjärde år, studera hemifrån och reducerat program. Vårt 
intryck efter våra intervjuer med skolpersonalen i Hässleholms kommun är att de 
vanligaste åtgärderna från skolornas sida för att hjälpa deprimerade elever är att låta dem 
läsa reducerat program eller att låta den deprimerade eleven ta ett studieuppehåll. Ofta 
kombineras också reducering med ett fjärde år. Så här förklarar en kurator det:  
 
                                                 
27 Psykiatrisjuksköterska på BUP i Hässleholms kommun, muntlig intervju av Lina Svensson  
(2006-12-01). Psykolog på vuxenpsykiatrin i Hässleholms kommun i telefon intervju av Lina Svensson 
(2006-12-04). 
28 Psykolog på BUP i Hässleholm, muntlig intervju av Lina Svensson 2006-12-01). 
29 Religions lärare på gymnasium i Hässleholms kommun, muntlig intervju av Victoria Bitzekis och Lina 
Svensson (2006-11-13). 
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Det finns andra här som klarat det (att inte hoppa av programmet man går, eg. 
anm.). Och att man då lagt bort vissa kurser. Alltså man har försökt göra så man 
orkar med det, så att det blir en hyfsad arbetsbelastning och att dom då klarat det. 
Och kanske förlängt sin studietid istället då och går ett fjärde år.30 

 

På de tre kommunala gymnasieskolorna som inte har det individuella programmet så 
uppger skolpersonalen att deprimerade elever ofta tar studieuppehåll från det egna 
programmet för att istället börja på UC, antingen för att läsa individuellt program eller 
för att göra praktik där, något som elevvårdsteamen på skolorna enligt våra intervjuer 
tycks uppmuntra. Dock uppges eleverna ofta återkomma till det program de hoppat av 
när det mår lite bättre. Så här förklarade elevvårdsteamet det på en av de 
studieförberedande skolorna: 
 

Då (man blir deprimerad och uteblir från skolan, eg. anm.) bli man inskriven på 
UC. Där finns en del som inte fungerar i den vanliga gymnasieskolan och då blir 
dom inskrivna på UC och då är dom (på UC eg. anm.) som ordnar praktik och 
grejer, så det gör inte vi… Man kan säga att det är permission. Dom här tjejerna 
som jag tänkte på nu, det kan man säga är permission för dom började här förra 
läsåret igen och då var det samma där; dom klarade inte av det och tog en paus. 
Sen hade dom sin plats kvar här, så dom började i årskurs ett igen och då gick det 
ju tyvärr inte igen. Det är många som gör så.31 

 
BUP i Hässleholm menar att detta tillvägagångssätt kan vara bra i de fall den vanliga 
gymnasieskolan inte uppfattas som meningsfull av eleven, med förutsättning att 
praktiken eller det individuella programmet på UC känns meningsfullt för eleven. BUP i 
Hässleholm menar också att de brukar verka för att deprimerade elever vid behov först 
och främst ska få reducerad studiegång och är inte speciellt positiva till att elever får 
studieuppehåll. Så här beskriver de det: 
 

Jag har ungdomar som går med anpassad studiegång, men inte så att dom bara stannar 
hemma, utan man väljer ut några ämnen som kan fungera och så försöker man bibehålla 
den positiva sociala kontakten. Och så har man något vid sidan av som är lustfullt och 
engagerande. Eller det som brukade vara lustfullt och engagerande tidigare. … Så det här 
(psykologen beskriver hur den deprimerade kan uppleva det, eg anm): Då kan jag stanna 
hemma. Och så betyder det bara att man sitter hemma och gör ingenting, att man bara 
släpper kraven, nej, det är inte bra. Men man kan inte heller: Vi håller samma krav, utan 
man måste anpassa dessa krav.32 
 

På en av skolorna uppges detta med förläng studietid dock endast gälla elever med 
diagnoser av slaget ADHD och dyslexi, alltså inte psykosociala besvär. Det innebär att 
deprimerade elever faller utanför ramen för att kvalificeras för detta stöd. På samma 
skola har man ett resurscentrum där eleverna på eget initiativ kan få extra hjälp i något 
eller flera ämne och dit menar elevvårdspersonalen på skolan att även deprimerade 
elever kan gå för att få hjälp.33 På denna gymnasieskola har man inte heller möjlighet att 
som deprimerade elev ”skräddarsy sitt program” så att eleven har mindre schemalagd 

                                                 
30 Kurator på gymnasium i Hässleholms kommun, muntlig intervju av Victoria Bitzekis och Lina Svensson 
(2006-11-13). 
 
31Kurator på gymnasium i Hässleholms kommun, muntlig intervju av Victoria Bitzekis och Lina Svensson 
(2006-11-13). 
32 Psykolog på BUP i Hässleholm, muntlig intervju av Lina Svensson (2006-12-01). 
33 Kurator på gymnasium i Hässleholms kommun, muntlig intervju av Victoria Bitzekis och Lina Svensson 
(2006-11-10). 
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tid i skolan och mer arbete hemma, en önskan som från skolans elevvårdsteam är relativt 
vanlig. Så här förklarades det: 
 

Sen händer det att elever kommer och vill skräddarsy sin utbildning… Plocka 
russinen ur kakan… Det var en elev som kom till mig och sa att hon ville studera 
hemifrån eller något sådant. Där sa jag faktiskt nej till det: ”Så kan jag inte jobba för 
då befäster jag sjukdomen du säger dig ha (studievägledaren citerar sig själv, eg 
anm).”34 

 

På en av de andra skolorna är inställningen till att eleverna får studera hemifrån en helt 
annan:  
 

Här försöker man anpassa undervisningen efter eleven så mycket det går. I och med att 
det finns dom här IU-kurserna, individuellt lärande och flexkurserna då det är mycket 
med egna studier men att man får träffa lärare. Många elever fixar det här i alla fall.35

 

 
I intervjun med personal på BUP och på vuxenpsykiatrin uppgavs det att det inte är till 
att rekommendera att man låter elever med depression studera hemma eftersom det 
precis som elevvårdspersonalen på den ena skolan hävdade är till att undergräva 
sjukdomen. Samtidigt menade personalen på BUP att det finns elever som stannar 
hemma oavsett vad man än gör för att få eleven till skolan. Dessa ungdomar har så stora 
svårigheter att de inte orkar gå till skolan och då måste man sätta studiemässiga krav på 
eleven. BUP och vuxenpsykiatrin i Hässleholm menar att man inte hjälper eleven genom 
att låta den vara hemma och säger sig vara restriktiva med att skriva ut läkarintyg så att 
eleverna kan sjukskriva sig. Vilket är tvärtemot vad en skolsköterska på ett av de 
studieförberedande programmen angav att man har haft för strategi på skolan när man 
tycker att en elev blir för deprimerad för att hänga med i undervisningen. Så här 
förklarade hon det: ”Då kan skolan ha rådgjort med dom och föreslagit att: - Det kanske 

är bättre att du tar uppehåll det här halvåret och kommer tillbaka till hösten eller 

någonting sånt.”.
36 Den psykiatriska personal som vi intervjuat menar att genom att 

släppa eleven så som det i ovanstående citat anges att man gör, bekräftas det för den 
deprimerade eleven att den är oviktig och att den inte spelar någon roll, vilket ytterligare 
kan förvärra sjukdomen.  
 
Förutom resurscentrumet på en av de kommunala gymnasieskolorna är det endast på den 
självmordsdrabbade skolan man uttalade en ”strategi” för att underlätta vardagen i 
skolan för deprimerade elever, där man låter elever gå ut och gå en runda under 
lektionstid för att komma ifrån klassrumssituationen. ”Man får tillåta dom att gå ut i 

korridoren; gå en runda”.
37

 På den självmordsdrabbade skolan betonades också vikten 
av att ha små hanterbara delmål för elever med depression.38 
 

                                                 
34 Studievägledare på gymnasium i Hässleholms kommun, muntlig intervju av Victoria Bitzekis och Lina 
Svensson (2006-11-10). 
35 Kurator på gymnasium i Hässleholms kommun, muntlig intervju av Victoria Bitzekis och Lina Svensson 
(2006-11-13). 
36 Skolsköterska i Hässleholms kommun, muntlig intervju av Lina Svensson (2006-11-14). 
37 Skolsköterska på gymnasium i Hässleholms kommun, muntlig intervju av Victoria Bitzekis (2006-11-
16). 
38 Mer om detta senare under rubriken anpassning i skolan.  
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När eleven uteblir från den vanliga gymnasieskolan 
På samtliga gymnasieskolor vi besökte menade elevvårdsteamen att 
frånvarorapporteringen från lärare till elevvårdsteam är viktig för att fånga upp elever 
som inte är i skolan, bland annat för att frånvaron kan grunda sig i depression. Även 
BUP och vuxenpsykiatrin förespråkade varmt att lärare försöker att se elever som är 
deprimerade för att kunna rapportera om detta till elevvårdsteam. Den intervjuade 
psykologen på vuxenpsykiatrin menar att det främst är via frånvarorapporteringen som 
lärare har möjlighet att uppmärksamma deprimerade elever. På vuxenpsykiatrin angavs 
också två skäl till att fungerande frånvarorapportering är av vikt för deprimerade elever. 
Ett skäl är att den deprimerade eleven får sin självbild av att man är oviktig och att ingen 
bryr sig om en bekräftad om ingen protesterar och uppmärksammar att man skolkar. Det 
andra skälet som angavs till varför lärare ska vara uppmärksamma på förändrade 
mönster i frånvaron och se till att elevvårdsteamet får kännedom om detta, är att man 
helt enkelt kommer fånga upp och uppmärksamma många deprimerade ungdomar som 
annars kanske inte får hjälp. På två av skolorna uppgav också lärarna att 
frånvarorapporteringen fungerade, medan det på de andra skolorna är tveksamt om detta 
skyddsnät verkligen fungerar. Så här lät det på en av de yrkesförberedandeskolorna:  
 

När det börjar bli riktigt hög frånvaro… anmäler man det till elevvårdsteamet och 
klassföreståndaren, för vi har ett sånt system att det ska anmälas där och sen diskuterar 
man det med klassföreståndaren. Men sen får man ju säga att det inte alltid fungerar så 
bra. Men det är också svårt; har man 25 elever två gånger i veckan och det är full rulle, 
så har man inte så goda möjligheter att se alla. Att se mönster i frånvaron.39 
 

På alla skolor angavs det att de elever som blir deprimerade (av de elever skolorna vet 
om, eg. anm.) oftast väljer att reducera sin utbildning, hoppa av eller ta ett längre 
studieuppehåll på ett halvt år eller ett år. För att undvika att ”tappa” de deprimerade 
eleverna när de väl har börjat utebli från skolan, så uppgav alla elevvårdsteamen att 
första steget är elevvårdskonferenser. Följande citat skildrar hur ett typiskt 
tillvägagångssätt ser ut på de skolor vi gjort intervjuer på då skolan uppmärksammat att 
en elev börjat utebli från undervisningen:  
 

Då kallar vi till elevvårdskonferens om vi inte kan klara det per telefon… Om eleven 
inte på något sätt hör av sig skriver vi ett brev till eleven, eller ringer och kallar. 
Ibland kan inte ungdomar svara i telefon för man orkar inte och då skriver vi ett brev 
- ett snällt brev. Där vi skriver snälla, rara du, hör av dig, vi undrar hur det är. Skulle 
vi misslyckas totalt med det här kan vi komma i ett läge där vi tappar den här 
eleven.40 

 
På den självmordsdrabbade skolan uppger man att man går ett steg länge när det gäller 
att behålla deprimerade elever i skolan:  
 

Vi har en ungdom nu som vi ringer varje morgon … vi kan köra och hämta 
personen varje morgon till exempel för att han ska ha kraft att ta sig upp. Vi mejlar 
och sms:ar personen ifråga och visar att vi tycker om personen.41 

 

                                                 
39 Religionslärare på gymnasium i Hässleholms kommun, muntlig intervju av Victoria Bitzekis och Lina 
Svensson (2006-11-13). 
40 Studievägledare på gymnasium i Hässleholms kommun, muntlig intervju av Victoria Bitzekis och Lina 
Svensson (2006-11-10). 
41 Skolsjuksköterska på gymnasium i Hässleholms kommun, muntlig intervju av Victoria Bitzekis 
 (2006-11-10). 
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Den intervjuade personalen på BUP och vuxenpsykiatrin i Hässleholm är positiva till att 
man på skolorna kontaktade eleverna, framför allt för att visa att man ser och bryr sig om 
eleven. På BUP betonade man att om eleven är under 18 år så måste alla insatser, som till 
exempel att ringa hem till eleven varje morgon, göras i en överenskommelse med 
föräldrarna. BUP menade att man puffar på eleverna ganska mycket: ”Man ska vara 

obekväm. Man ska ringa och trycka på. Dom ska förstå att de är saknade, att de fattas i 

gruppen.”.42 Samma tongångar var det på vuxenpsykiatrin. Den intervjuade personalen 
på BUP uppgav att drömmen hade varit en gymnasieskola som har resurser att engagera 
sig socialt och inte bara kunskapsmässigt i eleverna.  
 

Åtgärdsprogram 
I Hässleholm tycks det finnas en oklarhet i hur åtgärdsprogram används och vems ansvar 
det är att skriva åtgärdsprogram. Av all intervjuad skolpersonal var det endast en kurator 
på en av gymnasieskolorna med teoretisk inriktning som uppgav att hon skrivit 
åtgärdsprogram eftersom hon haft deprimerade elever som haft svårt att uppnå målen i 
skolan. En av många motiveringar var: 
  

Alltså när man skriver åtgärdsprogram, är väl när man ser att här måste det göras 
något särskilt med studierna? Det nämns ju inte att det måste ha med depression att 
göra… Men det här med åtgärdsprogram är ju ganska nya grejer så att det är ju 
inte så att det fattats elever där vi kunnat skriva återgärdsprogram på grund av att 
den faktiskt var deprimerad.43 

 

Ett annat skäl som uppgavs till att man inte skrev åtgärdsprogram är att det är någon 
annans ansvar att skriva åtgärdsprogrammet. Till exempel menade elevvårdspersonalen 
på en skola att det var lärarnas ansvar att skriva åtgärdsprogram, medan det på andra 
skolor av lärarna hävdades att ansvaret istället ligger på elevvårdspersonalen. 

Sammanfattning 
Lärarna i intervjuerna kontaktar sällan elevvården för misstanke om depression eller vid 
hög frånvaro. Rutinerna för hur man från skolans sida tar första kontakten med 
sjukvården varierar: Allt i från att man låter eleven ta kontakten själv till att man kör 
eleven till psykiatrin. Den självmordsdrabbade skolan sticker ut mest när det gäller 
engagerade tillvägagångssätt. Alternativen som Hässleholms gymnasieskolor erbjuder 
som stöd i skolgången är i många fall, enligt vår uppfattning, snarare brist på stöd i 
skolgången. Dessa alternativ är reducerat program, ett fjärde år, att studera hemifrån 
samt permission/studieuppehåll, av dessa fyra alternativ förespråkade endast psykiatrin 
reducering och/eller ett fjärde år, eftersom som psykiatrin menar att endast dessa två 
alternativ egentligen anpassar kraven efter den deprimerade eleven. I allmänhet uppger 
psykiatrin att de är emot studieuppehåll och de är även skeptiska till att eleven tillåts 
studera hemifrån. Enligt våra intervjuer är reducering och studieuppehåll de åtgärder 
som mest frekvent används på Hässleholms gymnasieskolor, bortsett från på en skola där 
även studera hemifrån är ett vanligt alternativ. 
 

                                                 
42 Sjuksköterska på BUP i Hässleholm, muntlig intervju av Lina Svensson (2006-12-01). 
43 Skolsköterska på gymnasium i Hässleholms kommun, muntlig intervju av Victoria Bitzekis och Lina 
Svensson (2006-11-10). 
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Eleverna får själva se till att depressionen uppmärksammas och 
att de får hjälp 
I vår undersökning vill vi se ifall skolorna anser att de deprimerade eleverna ska vara i 
skolan och om skolorna anser att det är deras ansvar att hjälpa de deprimerade eleverna. 
Genom att se vem eller vilka som uppmärksammar den deprimerade eleven och ser till 
att den får hjälp hoppas vi komma en bit på vägen. 

Lärarna 
Elevvårdsteamen på fyra av de fem gymnasieskolorna i undersökningen betonar vikten 
av att lärarna som träffar och ser eleverna mest uppmärksammar ifall det är någon elev 
som verkar må dåligt, även om ansvaret för att faktiskt hjälpa eleverna ligger på 
elevvårdsteamet. Så här uttryckte elevvårdsteamet sig på en av skolorna: ”Det är ju 

faktiskt lärarna som ser eleverna mest, vi ser ju inte eleverna mest. Det är ni som lärare 

som har den kontakten. Det är ingen som begär att ni ska ha en behandlande funktion, 

men ni ska slå larm.”.44 På samma skola uttryckte sig den intervjuade läraren sig så här 
på frågan om han hade någon elev som han vet eller misstänker är deprimerad: ”Nu är ju 

problemet… att jag har 120 elever per läsår och det gör då... att alltså, man kommer 

inte så nära eleven.”. Vidare säger han att ”Man börjar inte rota för mycket själv, för det 

är inte min profession.” och senare under intervjun formulerar han det så här ”Så kan 

inte jag gå in och jobba med den biten, den psykiska och sociala biten, det är en uppgift 

för framför allt elevvårdsteamet.”45. En annan spridd uppfattning som vi mötte hos 
lärarna vi intervjuade var att det inte var deras ansvar att uppmärksamma och hjälpa 
deprimerade elever. Dessutom menar samtliga lärare att klasserna är för stora för att man 
ska kunna uppmärksamma elevernas psykiska hälsa. Ett par lärare motiverade sitt icke-
handlande med att det inte märks på eleverna att de är deprimerade. ”Det är ju inte så att 

de sitter och deppar på lektionerna” som en religionslärare på en av de 
studieförberedande gymnasieskolorna uttryckte det. Samma lärare säger att hon tycker 
att det är skönt när eleverna kommer och berättar för henne att de mår dåligt, inte 
egentligen för att hon ska anpassa undervisningen efter det men för ändå vara medveten 
om det så att hon inte gör några övertramp jämte mot eleven: 
 

Jag tycker att det är skönt att veta om det, inte för att man vill sitta och kommentera 
det eller leka terapeut eller något annat. Men bara att man har det lite i bakhuvudet 
att det var nån som…, det hade varit skönt, tycker jag. 46 

 
En skolsköterska vi talade med uttrycker sig uppgivet om just lärarnas inställning till 
deras yrkesroll och ansvar när eleverna mår dåligt: 
 

Det här att lärarna säger ”Jamen, jag är inte kurator, jag är bara lärare”, att skilja på 
det att inte vara medmänniska det kan jag tycka eller känna att det här… Att om 
inte dom jag ska undervisa mår bra, är någorlunda med i det här jag ska göra på 
lektionen, så kommer inte mitt arbete heller vara något värt, det känns inte bra för 
mig heller, det är ett växelspel det här (skolsköterskan förklarar hur hon tycker hur 
lärare ska resonera, eg anm). 47 

                                                 
44 Studievägledare på gymnasium i Hässleholms kommun, muntlig intervju av Victoria Bitzekis och Lina 
Svensson (2006-11-10). 
45 Religionslärare på gymnasium i Hässleholms kommun, muntlig intervju av Victoria Bitzekis och Lina 
Svensson (2006-11-13) 
46 Religions lärare på gymnasium i Hässleholms kommun, muntlig intervju av Victoria Bitzekis och Lina 
Svensson (2006-11-13). 
47 Skolsköterska på gymnasium i Hässleholms kommun, muntlig intervju av Lina Svensson (2006-11-14). 
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Men samma skolsköterska uttalar också en förståelse för att det som lärare kan vara svårt 
att se och få relationer till alla elever när klasserna är så stora; för stora menar hon.  
 
Fyra av lärarna vi intervjuade motiverade att de inte rapporterade till elevvårdsteamen 
eller själva tog något annat initiativ till att underlätta skolgången för elever som de 
märker mår psykiskt dåligt med att de inte kan säga mer exakt vad det är som är ”fel” 
med eleven förutom att eleven mår psykiskt dåligt. Här följer två citat som skildrar detta: 
”Så vet man ju inte vilka symptomen i så fall skulle vara, då blir det mycket att man 

sitter och säger – Den där var en konstig typ den eller så. Mer än så reagerar man 

inte.”
48och ”Alltså det är ju svårt att ibland sätta fingret på, är det depression det är 

frågan om eller vad är det? Det är ju lättare att säga att där är någonting. Här är någon 

form av psykisk ohälsa den här eleven lider av.”.49
 

 

På skolan som drabbats av självmord anger läraren att vissa beteenden hos eleven väcker 
misstanke om depression hos honom, vilket skiljer ut honom från lärare vi intervjuat på 
de andra skolorna. Beteenden som väcker hans misstanke beskriver han som ”Olikt dom 

själva, vad jag lärt känna som tidigare. Asocialt beteende eller överdrivet 
beteende…Ibland, ibland också vad det gäller det dom lämnat in skriftligt som man kan 

misstänka.”
50

 Vid misstanke om psykisk ohälsa berättar han att alltid överlämnar ärendet 
till skolsköterskan då han säger sig inte ha kompetens att hantera det.   
 
Elevvårdsteamen la också, som redan nämnts tidigare i arbetet, stor vikt vid lärarnas 
frånvarorapportering när det gäller möjligheterna att fånga upp elever som uteblir från 
skolan på grund av depression. Något som vi tidigare redogjort för inte alltid verkar 
fungera. Psykiatripersonalen i undersökningen lyfte som redan nämnts i tidigare avsnitt i 
uppsatsen i sin tur fram en önskan om att lärare ska se och fånga upp eleverna men 
menar också att de har en förståelse för att resurserna inte finns. Samtidigt uttryckte en 
psykolog indignation över att hennes patienter aldrig nämner lärare som någon som de 
får hjälp och stöd av eller som någon som uppmärksammar förändrat mönster i närvaron.  
 

Eleverna själva 
På den enda skolan i undersökningen där elevvårdsteamet inte tryckte lika hårt på 
lärarens betydelse när det gäller att upptäcka elever som lider av depression gör man det 
med motiveringen att eleven troligtvis inte är mottaglig för att få hjälp förrän den själv 
söker upp kurator eller skolsköterska, vilket gör att kontakten är helt upp till eleven själv.  
 

Det är allra bäst om eleven söker upp mig själv, för då är man motiverad. För är 
det en lärare som kommer och säger att de är bekymrade för Kalle och så frågar 
jag Kalle: - Du hur är det egentligen, för det var någon lärare som var bekymrad. 
Så då är ju inte dom (eleven eg. anm.) där och vill ha kontakt.51   

 

                                                 
48 Religionslärare på gymnasium i Hässleholms kommun, muntlig intervju av Victoria Bitzekis och Lina 
Svensson (2006-11-13). 
49 Religionslärare på gymnasium i Hässleholms kommun, muntlig intervju av Victoria Bitzekis och Lina 
Svensson (2006-11-13). 
50 Religions lärare på gymnasium i Hässleholms kommun, muntlig intervju av Victoria Bitzekis 
(2006-11-13). 
51 Kurator på gymnasium i Hässleholms kommun, muntlig intervju av Victoria Bitzekis och Lina Svensson 
(2006-11-13). 
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Även på de andra skolor där man önskar att lärare eller andra elever ska rapportera när 
någon elev verkar må dåligt menar elevvårdsteamen att det bästa är när eleven själv 
kommer och vill ha hjälp eftersom den är mest motiverad till att bli hjälpt då. Den 
intervjuade psykologen på vuxenpsykiatrin menar att deprimerade ungdomar kan vara 
enormt motiverade till att få hjälp, men att de inte orkar ta tag i att få hjälp själva.52 Då 
elevvårdsteamen på skolorna över lag menar att de har svårt att upptäcka ifall det är 
någon elev som lider av depression samtidigt som de flesta lärarna i intervjuerna av olika 
skäl menar att även de har problem med att upptäcka om det är elever på skolan som 
lider av depression, så är det rätt mycket upp till eleven själv att ta tag i att bli hjälpt. 
Som tidigare nämnts fungerar inte heller frånvarorapporteringen på alla skolor, något 
som annars hade kunnat vara ett skyddsnät för elever med depression. I både intervjun 
med BUP och vuxenpsykiatri framkom det tydligt att den intervjuade kliniska 
personalen är ytterst kritiska till att deprimerade ungdomar själva får vända sig till 
elevvårdsteamen på skolorna. Detta eftersom personer som lider av depression har svårt 
att ta initiativ och att det därför kan dröja allt för länge innan den deprimerade får 
hjälp.53  

Elevvårdsteamen 
Att det främsta ansvaret ligger hos elevvårdsteamet då det gäller hjälpa elever med 
depression i deras skolgång samt att vara en brygga över till psykiatrisk hjälp är alla 
parter i undersökningen samt litteraturen överens om. De enda som möjligtvis inte delar 
denna uppfattning helt är en del elevvårdsteam själva. Det finns också delade åsikter om 
vems ansvar det är att eleven kommer i kontakt med elevvårdsteamen. Precis som vi 
tidigare noterat att det finns olika tillvägagångssätt när det gäller om och hur man skickar 
vidare eleven till psykiatrin. Medan både BUP och vuxenpsykiatrin betonar vikten av att 
eleven är i skolan och uttrycker önskan om heltidsanställda skolpsykologer och kuratorer 
som stöd till dessa så förespråkar elevvårdspersonal från alla tre gymnasieskolorna att 
deprimerade elever ”tar permission” ett halvår eller ett år tills de mår lite bättre. Så här 
utryckte en studievägledare det: 
 

Sen måste man titta på en bit som är oerhört viktig i det här och det  är, för där har 
vi haft diskussioner med psyk (psykvården eg. anm.) och soc (socialtjänsten eg. 
anm.), där man ibland anser att skolan ska vara rehabiliterande på något sätt. 
Skolan kan aldrig ha en behandlande insats, så du ska egentligen må ganska så bra 
för att klara skolan. Vi har haft en del elever som fått permission… Det kanske är 
bättre att eleven lämnar skolan ett halvår och har kvar sin plats. 54 
 

I ovanstående citat framförs åsikten att ungdomar med djup depression egentligen inte 
hör hemma i skolvärlden och att det inte ligger på skolans ansvar att försöka få eleverna 
att må psykiskt bättre genom en behandlande funktion, vilket skiljer sig från vad 
psykiatrin önskar . Därmed ligger det inte heller på elevvårdsteamens ansvar att själva 
försöka behandla eleverna för att de ska må bättre, även om elevvårdsteamen ska hjälpa 
eleverna till en kontakt med psykiatrin och i skolgången. Elevvårdens hjälp till 
deprimerade elever består som vi redan nämnt främst i en mindre belastning av 
skolarbetet eller ett studieuppehåll. Genom att man som elevvårdsteamen på ett par 

                                                 
52 Psykolog på vuxenpsykiatrin i Hässleholms kommun i telefon intervju av Lina Svensson (2006-14-04). 
53 Psykiatrisjuksköterska på BUP i Hässleholms kommun, muntlig intervju av Lina Svensson (2006-12-01); 
Psykolog på vuxenpsykiatrin i Hässleholms kommun i telefon intervju av Lina Svensson (2006-12-04).  
 
54 Studievägledare på gymnasium i Hässleholms kommun, muntlig intervju av Victoria Bitzekis och Lina 
Svensson (2006-11-10). 
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gymnasieskolor gör, hävdar att det är önskvärt att eleven själv tar första kontakten med 
kuratorn på skolan eller med psykiatrin för att eleven verkligen ska vara motiverad till 
hjälp tar man ytterligare bort en del av sitt ansvar. Dessutom får man inget stöd för 
denna åsikt från psykiatrin som menar att deprimerade ungdomar kan vara oerhört 
motiverade men trots det inte orka ta tag i att få hjälp. 
 

Sammanfattning 
Då lärarna i undersökningen menar att de inte har möjlighet att se ifall elever är 
deprimerade eftersom klasserna är för stora och för att de har för många elever samt att 
lärarna inte kan säga vilken form av psykisk ohälsa en elev har, menar lärarna att det är 
elevvårdsteamets ansvar att hjälpa eleverna. Elevvården säger i sin tur att de inte har 
möjlighet att upptäcka ifall en elev är deprimerad eftersom de vanligtvis inte träffar 
eleverna. Alltså är det ofta upp till eleven själv att ta kontakt med lärare, elevvården och 
sjukvården för att få hjälp, vilket på ett par skolor motiverades med att eleven då är mer 
motiverad att bli hjälpt, vilket psykiatrin anser vara felaktigt. Anmärkningsvärt är också 
att elevvårdsteamet på en skola uttryckligen berättade att de ofta kommer i konflikt med 
psykiatrin och socialen eftersom elevvårdsteamet anser att de inte bör ha en behandlande 
funktion till skillnad från vad psykiatrin menar. 
 
Anpassning av undervisningen 

Individualisering av undervisningen 
Vi har efter våra intervjuer med lärare från samtliga skolor funnit att själva 
undervisningen inte anpassas specifikt för elever som lider av depression och inte heller 
individualiseras för elever om de själva inte specifikt påtalar detta. Detta berättar bland 
annat en av lärarna på en av de yrkesförberedande skolorna. 
 

…om vi tar till exempel att jag märker att en elev har väldigt svårt att klara en 
provsituation och säger det. Han tar lite initiativ och säger att jag fixar inte detta på 
grund av det och det och det. Då försöker man ju hitta lösningar där men tyvärr är 
det ju så att vi har ju ganska stor andel IG efter avslutad kurs och i de flesta fall så är 
det ju dels ointresse att man vill eller orkar inte riktigt plugga så mycket och dåliga 
grundförutsättningar rent allmänt och då är det svårt att särskilja vad är det som 
ligger bakom här, man pratar med eleven och försöker reda ut varför är det såhär och 
det är väldigt sällan en elev då säger; jo, det beror på att jag är psykiskt...mår 
psykiskt dålig till exempel. Det är sällan man stöter på det. Man kan inte heller göra 
nåt, särbehandla, för jag vet ju inte. 55 

 

I citatet ovan kan även utläsas att den stora andelen icke-godkänt (IG) kan göra att det är 
svårt för läraren att avgöra huruvida det enbart rör sig om dålig motivation eller om 
någon bakomliggande sjukdomsrelaterad orsak så som depression. På de båda 
studieförberedande skolorna finns istället problemet med stressade elever. De intervjuade 
uttrycker också sin oro över problemet med stress som kan vara en bakomliggande faktor 
till depression. Ambitionsnivån på de båda skolorna är väldigt hög enligt de vi intervjuat 
och eleverna kommer ofta till elevvårdspersonalen för att de är väldigt stressade över att 
få så bra betyg som möjligt, att prestera så bra som möjligt. En lärare uttrycker sina 
funderingar kring stress som en möjlig bakomliggande faktor just med tanke på att det på 
skolan finns många idrottselever som lider av depression. 
                                                 
55 Religionslärare på gymnasium i Hässleholms kommun, muntlig intervju av Victoria Bitzekis och Lina 
Svensson (2006-11-13). 
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Jag tycker många gnäller mer än vad de har gjort tidigare, det låter hemskt att säga 
gnälla, men att de tycker: ”Oh, vi har så mycket att göra” och så går de in till rektor 
och säger ”ja, vi hinner inte med och det är jättebesvärligt och vi är så stressade” och 
att de upplever stress i deras vardag, alltså stress och det vet jag inte om det kan höra 
under nåt med psykiskt och det har vi haft flera att de har tatt upp att de har för 
mycket att göra och att de blir stressade. 56  

 

En kurator på en av de studieförberedande skolorna bekräftar lärarens misstankar om 
stress. Hon påpekar också att eleverna på skolan mår dåligt på ett annat sätt än elever på 
de yrkesförberedande programmen och ser där de sociala problemen som huvudsaklig 
faktor till psykisk ohälsa så som depression bland eleverna.57 
 

Jag känner att på denna skolan här är det superambitiösa elever som vill jättemycket, 
och när jag jämför med mina kollegor, så tror jag det är, för sen bedömer man där 
olika vad som är depressioner där ju men. Man mår dåligt på ett annat sätt på denna 
skolan än vad man gör till exempel på Jacobskolan. Då kanske det sociala problem 
som är en större andel än vad det är här da. Här är man ambitiös så in i norden. Så 
man nästan kör huvudet i väggen och mår dåligt av den anledningen. Sen finns det 
sociala problem också, men ofta handlar det om att man är stressad. 58 

 

På den självmordsdrabbade skolan fann vi den största formen av anpassning av 
undervisningen, då eleverna efter ett självmord 2005 på skolan fick skriva fritt för att 
kunna bearbeta händelsen. Detta var dock ingen anpassning specifikt för att underlätta för 
deprimerade elever utan snarare för att undvika och kunna fånga upp elever i riskzonen 
för depression. Läraren gick då till skolsköterskan med de texter som han misstänkte var i 
riskzonen för depression, befann sig i depression eller annan psykisk ohälsa. Därefter var 
det skolsköterskans uppgift att gå vidare med eventuella elever.  
 

Efter det vi hade självmord på skolan så såg jag till att mina elever fick skriva av sig 
ordentligt. Och då fick jag ta ett samtal med vår sjuksköterska om det inte var risk 
för någonting där i några fall så att säga. 59 

 

Vid en fråga hur läraren skulle kunna tänka sig att anpassa undervisningen för 
deprimerade elever ansåg han att skrivuppgifter där elever kan skriva av sig är bästa 
sättet. Då är det också möjligt för läraren att upptäcka eventuella tecken på depression för 
att kunna skicka vidare eleven till elevvården på skolan.60 På denna skola berättade även 
skolsköterska att små delmål sattes upp i undervisningen för att eleverna skall kunna 
fortsätta sina studier och orka stanna kvar i skolan. 
 

(…) att man har många små delmål och att man redovisar ofta, träffar de lärarna ofta 
för att få stöttning och kunna gå vidare, det är det mest vanliga. Att man får tillåta 

                                                 
56 Religionslärare på gymnasium i Hässleholms kommun, muntlig intervju av Victoria Bitzekis och Lina 
Svensson (2006-11-13). 
57 Kurator på gymnasium i Hässleholms kommun, muntlig intervju av Victoria Bitzekis och Lina Svensson 
(2006-11-13). 
58 Kurator på gymnasium i Hässleholms kommun, muntlig intervju av Victoria Bitzekis och Lina Svensson 
(2006-11-13). 
59 Religionslärare på gymnasium i Hässleholms kommun, muntlig intervju av Victoria Bitzekis  
(2006-11-17). 
60 Religionslärare på gymnasium i Hässleholms kommun, muntlig intervju av Victoria Bitzekis  
(2006-11-17). 
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dem att gå ut lite ibland i korridoren, att gå en runda, komma till mig och jag går en 
runda med dom eller någonting. 61 

 
Vid intervju med personal på BUP framkom att det är viktigt att eleverna har en 
anledning att komma till skolan, att undervisningen är rolig, detta för att skapa motivation 
och ork hos eleverna. En deprimerad elev behöver, enligt BUP-personalen, strukturerad 
undervisning och klarar inte av fritt arbete. Det är viktigt att skolan är en positiv miljö för 
att de deprimerade eleverna skall orka vistas i sociala miljöer och inte isolera sig. 
 

Gärna att man anstränger sig för att försöka få dit dem, men samtidigt måste man ju 
då anstränga sig för att, för att det ska vara något kul och intressant som händer, det 
hjälper liksom inte att säga, och liksom få dit Pelle om han sen liksom bara sitter och 
så händer det ingenting som känns meningsfullt och som är kul för honom. 62 

 
Personalen på BUP påtalar vid ett flertal gånger att bristen på åtgärder beror på avsaknad 
av resurser för såväl personal på skolorna som för BUP-personal.63 
 

Övergripande anpassning av undervisningen 
Den anpassning som sker, sker på elevens begäran som vi tidigare visat. De anpassningar 
som då görs är kopplade till speciella situationer och är inte övergripande över en hel 
kurs. I våra intervjuer har ingen av intervjuobjekten uppgett att de anpassat 
undervisningen på något specifikt sätt; ingen uppgift eller arbetssätt har specialanpassats 
för en enskild elev. 
 
Den huvudsakliga anpassningen som görs, enligt såväl elevvårdsteam som lärare, är att 
elevens skolgång reduceras, vilket nämnts under rubriker ovan. Detta kan innebära att 
vissa kurser stryks från elevens schema men även att centrala uppgifter/avsnitt i en kurs 
väljs ut så att eleven kan genomföra en kurs och få ut ett godkänt betyg i ämnet. Detta 
tillvägagångssätt är genomgående på samtliga skolor då elever är i psykiska svårigheter. 
 
Vid depression försämras de kognitiva förmågorna, koncentrationsförmågan blir även 
den sämre liksom minnet, och enligt personalen på BUP är det viktigt att inte ställa för 
höga krav på en elev som befinner sig i en depression.  
 

Ofta så får man på något vis nöja sig med att poängtera det här att om man har en 
depression så har man svårt för koncentration och man får sämre minne och de 
kognitiva förmågorna överhuvudtaget dalar och så får man liksom poängterar det 
här, vikten av att inte ställa överkrav och alltså sådär. 64 
 

Några konkreta råd när det gäller att anpassa undervisningen för elever med depression 
har dock inte personalen på BUP utan de råd de kan ge är mer övergripande såsom det 
ovan, i citatet nämnda. 
 

                                                 
61 Skolsköterska på gymnasium i Hässleholms kommun, muntlig intervju av Victoria Bitzekis (2006-11-
16). 
62 Psykolog på BUP i Hässleholm, muntlig intervju av Lina Svensson (2006-12-01). 
63 Psykolog på BUP i Hässleholm, muntlig intervju av Lina Svensson (2006-12-01). 
64 Psykolog på BUP i Hässleholm, muntlig intervju av Lina Svensson (2006-12-01). 
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Bemötandet av elever i undervisning 
Samtliga lärare påpekar sin okunskap inom detta område i flera av citaten ovan och att de 
därför inte vet hur undervisningen kan anpassas till elever med depression eller annan 
psykisk ohälsa. Flera lärare talar om att de känner sig vilsna och inte vet hur de ska agera 
och efterfrågar också mer kunskap i ämnet. Bristen på kunskap tar sig också uttryck i den 
stora risken att som lärare göra felbedömningar. En lärare talar exempelvis om att hon är 
hårdare mot elever som är frånvarande men att hon är snällare mot de elever som hon 
misstänker eller vet lider av depression. Trots det talar hon i samma intervju om sin 
okunskap på området. 

 
Då kommenterar man det inte så mycket, alltså man ställer sig inte upp och skäller 
på dem. Man har ju sin egen stil och då, är det någon som har mycket frånvaro så 
kan jag kanske va sån där lite burdus och gå in och säga; - Ah du nu är det dags att 
skärpa dig, nu ska man inte sitta och lata sig (lärare förklarar hur hon bemöter elever 
med hög frånvaro, eg anm) och det gör man ju inte till dem där för där då tassar man 
ju lite mer och säger; - Försök nu och så(lärare förklarar hur hon bemöter elever med 
hög frånvaro och som hon vet är deprimerad, eg amn), det är snarare så tycker jag. 65 
 

På en av de yrkesförberedande skolorna nämns, när det gäller bristen på anpassning, att 
de gamla lärarna inte är vana vid det nya elevmaterialet och en skola för alla, där även 
svårmotiverade och skoltrötta elever läser vidare på gymnasiet.66 En skola för alla 
diskuterar också en av lärarna på de studieförberedande programmen, dock menar hon att 
det är stressen som är anledningen till den ökade andelen depressioner och inte att 
gymnasieskolan nu, i motsats till tidigare, får ta emot en större andel elever rent 
procentuellt. 

Sammanfattning 
Ingen av gymnasieskolorna i Hässleholms kommun anpassar själva undervisningen 
specifikt för elever i depression. Den anpassning som görs sker då eleven påtalar det själv 
vid specifika tillfällen, exempelvis vid provsituationer. Vid samtliga intervjuer med lärare 
poängterades att depression och psykisk ohälsa i största allmänhet är områden som de 
inte behärskar, När det gäller övergripande anpassningar så sker inte detta heller med 
anledning av depression. Eleven får istället ett reducerat schema med de kurser som är 
viktigast, vilket kan ses som en form av segregerande integrering då eleverna får utvalda 
uppgifter att arbeta med på annan plats eller då eleven helt stryks från en kurs. Personalen 
på BUP menar att det är viktigt att undervisningen görs rolig och intressant för elever 
som lider av depression, detta underlättar för dem att ta initiativ att orka ta sig till skolan. 
 
Samarbetet: skola, föräldrar och sjukvård 

Samarbete mellan skola och sjukvård 
På merparten av skolorna finns ett utbrett samarbete mellan kurator, skolsköterska och 
studievägledare. Det är även dessa personer som har kontakt med sjukvården då detta 
förekommer. På den självmordsdrabbade skolan saknas både kurator och studievägledare 
utan här sker all kontakt med sjukvården genom skolsköterskan, hon berättar dock att hon 
har kontakt med kuratorn på ungdomsmottagningen och skickar elever dit om det behövs. 
 
                                                 
65 Religions lärare på gymnasium i Hässleholms kommun, muntlig intervju av Victoria Bitzekis och Lina 
Svensson (2006-11-13). 
66 Elevvårdsteam på gymnasium i Hässleholms kommun, muntlig intervju av Victoria Bitzekis och Lina 
Svensson (2006-11-10). 
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Jag gör så gott jag kan och när jag känner att min kompetens inte räcker till så har 
jag kuratorn på ungdomsmottagningen. Jag har ju BUP, jag har vuxenpsykiatrin, jag 
tycker jag har ett bra kontaktnät. Jag har bra kontaktnät med både soc och polis och 
liksom nej, det är jag inte orolig för. Det tycker jag att vi kan vägleda ungdomarna 
rätt och snabbt. De får bra hjälp här, tar bara en vecka innan vi kommer till tycker 
jag på många ställen. 67 

 
Skolsköterskan på denna skola nämner också att det alltid går snabbt att få en tid hos 
BUP - inom en vecka. Vid en intervju med en annan skolsköterska påpekar hon att det är 
personalbrist på professionell personal på BUP och att det därför tar lång tid innan 
eleverna får professionell hjälp. De enda negativa påpekanden om kontakten mellan skola 
och sjukvård är när det gäller bristen på resurser och tid, annars omtalas detta samarbete 
enbart som positivt av samtliga intervjuade.68 
 
När det gäller samarbetet med BUP tycks det enligt elevvårdsteamen på skolorna fungera 
bra, vilket också påpekas i citatet ovan. En kurator berättar att de alltid får remissvar från 
BUP och att de även träffar personalen från BUP och psykiatriska vuxenavdelningen, dit 
myndiga elever hänvisas, med jämna mellanrum för att träffa varandra och skapa 
samhörighet.69 Skolsköterskan på en av skolorna berättar även att de får 
rekommendationer när det gäller skolan från BUP, vilka inkluderas då en specialanpassad 
skolgång behöver göras.70 Även en av lärarna berättar om hur hon via BUP fått önskemål 
om läxa till en elev. Skolsköterskan på den självmordsdrabbade skolan berättar också att 
hon vid två förstabesök på BUP följt med eleverna som stöd och att BUP ställer upp på 
elevvårdskonferenser då de ombeds.71 Angående detta poängterar personalen på BUP, 
som vi tidigare nämnt, att de inte rekommenderar att skolsköterskan följer med elev utan 
att föräldrarna måste kontaktas först då eleven är under 18 år. ”Det där kan vi inte 

rekommendera för grejen är, vad jag tänker är att man vill göra är de måste kontakta 

hemmet först, alltid.” 72 
 
Att det är vanligt att skolsköterskor följer med elever till sjukvården bekräftas i intervjun 
med en psykolog på vuxenpsykiatrin. Psykologen menar att det är bra att skolsköterskan 
följer med men att det finns risk för att denne förstorar upp depressionen till ett 
jätteproblem, mycket större än det egentligen behöver vara ifall inte skolsystern följt 
med. Men hon tycker absolut att skolan och framför allt elevvårdsteamet alltid ska 
kontakta psykiatrin vid misstanke om depression.73 Personalen på BUP beskrev 
kontakten med skolorna som god, de nämner också att de har kontakt med skolorna till 
samtliga patienter med depression i gymnasieåldern. Det påpekades också att kontakten 
såg olika ut beroende på skola. I vissa fall sker kontakten enbart med rektorn då det finns 
behov av att anpassa studiegången medan det i andra fall också är kontakt med annan 
personal såsom skolsköterska.74 

                                                 
67 Skolsköterska på gymnasium i Hässleholms kommun, muntlig intervju av Victoria Bitzekis  
(2006-11-16). 
68 Religions lärare på gymnasium i Hässleholms kommun, muntlig intervju av Victoria Bitzekis och Lina 
Svensson (2006-11-13). 
69 Kurator på gymnasium i Hässleholms kommun, muntlig intervju av Victoria Bitzekis och Lina Svensson 
2006-11-13). 
70 Skolsköterska i Hässleholms kommun, muntlig intervju av Lina Svensson (2006-11-14). 
71 Skolsköterska på gymnasium i Hässleholms kommun, muntlig intervju av Victoria Bitzekis 2006-11-16). 
 
72 Psykolog på BUP i Hässleholms kommun, muntlig intervju av Lina Svensson (2006-12-01). 
73 Psykolog på vuxenpsykiatrin i Hässleholms kommun, muntlig intervju av Lina Svensson (2006-12-04) 
74 Psykolog på BUP i Hässleholms kommun, muntlig intervju av Lina Svensson (2006-12-01). 
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Både skolpersonal och personal vid BUP nämner de träffar som anordnas mellan 
elevvårdsteam och personal från BUP som mycket positiva. Dessa träffar sker två gånger 
per år men har av någon anledning inte gått att genomföra detta år, enligt en av de 
intervjuade. Vid dessa tillfällen diskuteras både generellt och enskilda patienter på 
skolorna.75 
 
När det gäller den pedagogiska kunskapen så menar personalen på BUP att denna 
kunskap förväntas finnas ute på skolorna, om detta inte är fallet kan hjälp fås av 
kommunen: ”Den kunskapen förväntas finnas på skolan och om de inte har den 

kunskapen så förväntas de kunna få det från PTR-teamet, just alltså de pedagogiska 

tidsramarna”. 76 
 
Vidare berättar personalen på BUP att de då de kommer till skolan och skall informera 
om exempelvis depression så hamnar de i ett dilemma. Istället för att informera om 
sjukdomen får de istället gå ner på en väldigt konkret nivå för att förklara övergripande 
pedagogik.77 
 

Samarbete mellan elevvårdsteam och lärare 
I våra intervjuer påpekas av bland annat ett av elevvårdsteamen att samarbete dem 
emellan är väldigt bra men att det är lärarna som träffar och ser eleverna och att det är 
viktigt att ha ett bra samarbete även med lärarna.78 På den självmordsdrabbade skolan 
finns ett utarbetat samarbete med skolsköterskan. En lärare berättar att eleverna efter 
självmordet på skolan fick skriva fritt om sina tankar. De elever som läraren sen upplevde 
kunde vara i riskzonen för depression, utifrån det de skrivit, samtalade han med 
skolsköterskan om.79 Lärare på en annan skola talar om ett datorbaserat skolsystem där de 
berörda kan konferera och diskutera åtgärder för eleven. De som har tillgång till systemet 
är de lärare som har eleven och genom detta system får lärarna även information från 
skolsköterskan. Detta system används för de elever som är i behov av extra stöd eller 
specialanpassning och är inget specifikt för elever i psykisk ohälsa.80 
 
Elevvårdsteam på en skola talar inte enbart om kontakt med lärarna i form av att lärarna 
kommer till dem med en misstanke utan även i form av att elevvårdsteamet kontaktar 
läraren för att diskutera eleven. Detta kräver dock elevens tillåtelse, vilket också 
poängteras. 
 

(..) och det är väldigt viktigt att vi har elevens tillåtelse att prata om det med tanke på 
sekretessen; då kan jag säga såhär till eleven att; ”Är det okej att jag pratar med din 
klassföreståndare?”. För att kanske då för att få bilden av att, jo, hon har varit 

                                                 
75 Psykolog på BUP i Hässleholms kommun, muntlig intervju av Lina Svensson 2006-12-01): Kurator på 
gymnasium i Hässleholms kommun, muntlig intervju av Victoria Bitzekis och Lina Svensson (2006-11-13). 
76 Psykolog på BUP i Hässleholms kommun, muntlig intervju av Lina Svensson (2006-12-01). 
77 Psykolog på BUP i Hässleholms kommun, muntlig intervju av Lina Svensson (2006-12-01). 
78 Elevvårdsteam på gymnasium i Hässleholms kommun, muntlig intervju av Victoria Bitzekis och Lina 
Svensson ( 2006-11-10). 
79 Skolsköterska på gymnasium i Hässleholms kommun, muntlig intervju av Victoria Bitzekis 
(2006-11-16). Religionslärare på gymnasium i Hässleholms kommun, muntlig intervju av Victoria Bitzekis 
(2006-11-17). 
80 Religionslärare på gymnasium i Hässleholms kommun, muntlig intervju av Victoria Bitzekis  
(2006-11-17). 
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annorlunda eller hon var annorlunda tidigare i höstas och så nu då här när det är 
nästan framme vid jul så har det skett en förändring som de inte kan förstå. 81 

 
Vidare berättar en i elevvårdsteamet att läraren också kan se mönster som att eleven 
arbetar långsammare, går ofta på toaletten och andra saker som avviker från deras vanliga 
beteende. Elevvårdspersonalen kan sedan använda denna information för att konfrontera 
eleven med. I denna intervju nämns också att elever ofta tillåter samtal mellan 
elevvårdsteam och lärare för att kunna underlätta skolgången för eleven.82  
 
Fler av lärarna påpekar vid ett flertal tillfällen att det inte är deras profession och att 
hantera elever med depression utan att detta helt och hållet ligger hos elevvården att ta 
hand om.83 
 
Väldigt ofta påpekas av de personer som vi intervjuat på skolorna sekretessen som ett 
hinder för utökat samarbete, det samarbete som sker mellan skola och sjukvård sker helt 
på elevens villkor. Det är eleven som avgör vilken kontakt och hur stor kontakten skall 
vara mellan skola och sjukvård, men även mellan lärare och elevvårdsteam på skolan. 

Samarbete mellan skola och föräldrar 
När det gäller samarbete med föräldrar påpekas inte att några problem skall ha skett på 
detta område. Trots att det endast är obligatoriskt för föräldrar eller vårdnadshavare att 
kontaktas och exempelvis närvara vid elevvårdskonferenser då elever är omyndiga, 
påpekas det av elevvårdsteamen på skolorna att myndiga elever ändå vill att föräldrar är 
kontaktade och delaktiga. 
 
BUP påpekar när det gäller kontakten mellan skola och BUP att föräldrarna eller 
vårdnadshavare inte får glömmas bort utan måste meddelas då eleven är under 18 år och 
inte är myndig. ”Våra patienter är ju under 18 och där måste man från skolans roll - 

elevvårdsteam - gå vägen via föräldrarna, man måste prata med föräldrarna. Säga att vi 

är väldigt bekymrade för ditt barn.” 84 
 
Skolsköterskan på den självmordsdrabbade skolan talar om att de ringer elever för att få 
upp dem till skolan, så att de orkar komma upp på morgonen.85 För sådant och liknande 
handlande berömmer personalen på BUP skolor som engagerar sig i den deprimerade 
elever , de menar att detta ger stora resultat. Skolan är den kontakt med verkligheten som 
eleverna har och det är därför väldigt viktigt att de kan behålla denna kontakt. ”Man får 

göra en uppgörelse med föräldrarna; ska ni köra hit med dem eller ska vi ringa och 

väcka, eller vad ska det, att man gör upp det tillsammans. Det måste ske i samarbete. ”86 
 

                                                 
81 Studievägledare på gymnasium i Hässleholms kommun, muntlig intervju av Victoria Bitzekis och Lina 
Svensson (2006-11-10). 
82 Elevvårdsteam på gymnasium i Hässleholms kommun, muntlig intervju av Victoria Bitzekis och Lina 
Svensson (2006-11-10). 
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Svensson (2006-11-10). 
84 Psykolog på BUP i Hässleholm, muntlig intervju av Lina Svensson (2006-12-01). 
85 Skolsköterska på gymnasium i Hässleholms kommun, muntlig intervju av Victoria Bitzekis  
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Den självmordsdrabbade skolan är den enda av skolorna som aktivt försöker behålla 
eleverna i skolan. Här kör man aktivt och hämtar eleven medan övriga skolor skickar 
brev eller ringer. 
 

Sammanfattning 
Samtliga skolor har någon form av samarbete mellan elevvård och sjukvård, dock skiljer 
sig detta samarbete mellan skolorna och från fall till fall. Detta eftersom det hela tiden 
krävs elevens tillstånd för att ta kontakt och meddela sjukvården, i detta fall BUP eller 
vuxenpsykiatrin beroende på huruvida eleven är myndig eller ej. Kontakten kan i vissa 
fall bestå enbart av en remiss men även närvaro vid elevvårdskonferenser eller att 
elevvården följer med vid första besöket. Det senare ses inte alltid positivt av sjukvården 
som menar att det eventuellt kan förstora upp problemet. Sjukvården gav inga konkreta 
råd till skolan eftersom de anser att den pedagogiska kunskapen skall finnas på skolan. 
Kontakten mellan skolan och föräldrar är även den olika men oftast är föräldrarna 
engagerade och med vid elevvårdskonferenser. En av skolorna visade också på ett vidare 
samarbete med föräldrarna just när det gällde att få eleven till skolan. Samarbetet mellan 
elevvårdsteam och lärare har på samtliga skolor förutom två visat sig mycket sparsamt. 
Lärarna talar om att det inte är deras profession medan elevvården menar att det är lärarna 
som ser eleverna och kan märka förändringar. De samarbeten som finns består i att lärare 
meddelade elevvården vid misstanke. 
 
Diskussion 

Ska deprimerade elever vara i skolan? 
Huruvida deprimerade elever skall vara i skolan eller ej är de intervjuade på skolorna 
eniga om, dock skiljer sig skolornas åsikt i frågan mot sjukvårdens. I intervjuerna hävdar 
elevvårdsteam att man ska må ganska bra för att vara i skolan.  De insatser som 
elevvårdsteamen sätter in då deprimerade elever kontaktar dem för att få hjälp, är förutom 
kontakt med BUP alternativt vuxenpsykiatrin, i form av permission eller reducerad 
skolgång. Misslyckas eleven med att sedan komma tillbaka och fungera i skolan skickas 
eleven till UC. Detta är genomgående på samtliga skolor och ger en bild av att de 
deprimerande eleverna, enligt elevvårdsteamen, inte ska vara i skolan. Permission och 
reducerad skolgång är, i enlighet med Persson, exkluderande åtgärder där eleven skiljs 
från klassen. Detta bidrar till negativa effekter hos eleven som då den skiljs från de andra 
blir märkt och utpekad som annorlunda. Exempelvis kan nämnas de studieförberedande 
gymnasieskolornas problem med stress som orsak till depression, vilket nämns av såväl 
intervjuade elevvårdsteam som hos Olsson. Elevvårdsteamet ser en elev med svårigheter 
och inte i svårigheter, tvärt emot vad Liljegren förespråkar. Att ge en deprimerad elev 
permission utan starka skäl är emot både sjukvården och forskningen. Andersson påpekar 
exempelvis att det ska vara en sista utväg att skilja eleven från klassen. Åtgärder som 
engagerar hela miljön kring eleven ska sättas in så att eleven kan fortsätta i skolan och 
inte återgår till ett negativt beteende efter en eventuell permission. Både BUP och 
vuxenpsykiatrin anser till skillnad från skolorna att man så länge det är möjligt ska få den 
deprimerade eleven att orka gå till skolan, detta för att inte förstärka sjukdomen.  
 
Lärarna som deltagit i intervjun har inte uttryckt någon åsikt kring huruvida de 
deprimerade elever ska vara i skolan eller inte. Detta med förklaringen att de inte har 
kunskapen eller vetskapen om hur dessa elever skall bemötas eller vilka dessa elever är. 
Nilzon är väldigt konkret i sina råd till lärare och menar att deprimerade elever kan få en 
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underlättad skolsituation genom att bland annat arbeta i mindre grupper. Även von 
Knorring och Engström menar att elever med depression skall vara i skolan så länge som 
möjligt och de ska även skall erbjudas stödterapi. Ingen av de intervjuade har nämnt 
någon av dessa åtgärder för elever som lider av depression. De åtgärder som varit 
övervägande i undersökningen har varit reducering och permission, hemuppgifter eller 
helt skolfria perioder. Detta är inte förenligt med en skola för alla och en inkluderande 
skola som läroplanen för både den obligatoriska och frivilliga skolan talar om. Trots att 
både forskning och sjukvård starkt påpekar vikten av att dessa elever stannar i skolan så 
länge detta är möjligt, väljer alltså skolorna i form av elevvårdsteamet att ge eleverna 
permission eller reducerad studiegång. De åtgärder som sätts in är undermåliga i 
jämförelse med vad som kan göras. Den skola som agerar mest för att de deprimerade 
eleverna ska klara av att komma till och orka med skolan är den självmordsdrabbade 
skolan. Ytterligare diskussion kring den hjälp de deprimerade eleverna får förs nedan.  
 

Är det skolans uppgift att hjälpa de deprimerade eleverna?  
Den allmänna uppfattningen utifrån våra intervjuer kring huruvida det är skolans uppgift 
att hjälpa elever i depression eller ej är att ansvaret inte ligger hos de intervjuade utan hos 
någon annan, med undantag av intervjuerna med sjukvården. Av skolpersonalen som vi 
intervjuat förskjuts ansvaret till någon annan. Lärarna anser att det är elevvårdsteamets 
uppgift att hjälpa elever som lider av psykisk ohälsa medan elevvårdsteamen hävdar att 
de inte har någon behandlande funktion och istället menar att ansvaret ligger hos 
sjukvården. Huvuddelen av de intervjuade inom skolan anser alltså inte att det är skolans 
uppgift att hjälpa dessa elever utan att det istället är hos sjukvården ansvaret ligger. Detta 
är en intressant aspekt med tanke på att såväl intervjuade personer från sjukvården som 
aktuell forskning talar för att ett samarbete mellan skola, vård och föräldrar är den bästa 
möjligheten för att kunna hjälpa elever i psykisk ohälsa att kunna stanna kvar och fungera 
i skolan. 
 
En av de möjliga anledningar till varför skolan inte hjälper elever som lider av psykisk 
ohälsa i så stor utsträckning kan vara att skollagens formulering kring vem som har rätt 
till särskilt stöd inte är tydligt formulerat. I skollagen talar man om varaktig sjukdom, 
vilket innebär att det är en tolkningsfråga vilka svårigheter som kan klassificeras som 
varaktiga. Ytterligare en faktor är att kunskap om psykisk ohälsa är mycket liten på 
skolorna, inte minst bland lärarna. Då de inte har kunskapen säger de sig inte vara säkra 
på om det rör sig om psykisk ohälsa och vet då inte hur de ska bemöta dessa elever. 
Genom fortbildning och bättre kunskap på lärarutbildningen har det av de intervjuade 
lärarna påpekats att möjligheten för eleverna skulle bli bättre eftersom lärarna blir mer 
uppmärksamma då de har mer kunskap. Sjukvården har vid intervju påpekat att man 
förväntar sig att den pedagogiska kunskapen för att hjälpa deprimerade elever finns på 
skolorna, eftersom sjukvården inte har resurser nog att handleda lärarna för att skapa en 
bättre miljö för elever i psykisk ohälsa.  
 
En annan anledning vi funnit till att deprimerade elever får begränsat med hjälp i skolan 
är att sekretessen uppges vara ett hinder för samarbete både inom skolan mellan lärare, 
elevvårdsteam och elev, samt mellan skola och sjukvård. Då kontakt tas mellan de olika 
personerna krävs elevens godkännande, med undantag då lärare kommer till 
elevvårdsteam med en misstanke och behöver råd. Dock får elevvårdsteamet inte lämna 
ut några uppgifter till en frågande lärare utan elevens godkännande. En sista anledning 
som visat sig vara ett hinder för samarbete är faktumet att ingen av de skolor i 
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Hässleholms kommun som vi undersökt har specialpedagoger som arbetar med elever i 
psykisk ohälsa. Då resurserna för sjukvården inte är tillräckligt stora och kunskapen hos 
lärarna kring pedagogiska lösningar för elever i psykisk ohälsa är mycket bristfällig hade 
specialpedagoger med inriktning mot elever i psykisk ohälsa varit till stor hjälp, då det 
gäller att bygga upp en bra pedagogisk miljö för dessa elever.  
  

Får deprimerade elever hjälp? 
På de skolor där vi genomfört intervjuer har det visat sig att inga elever som lider av 
depression får någon hjälp av lärare på det pedagogiska planet. Lärarna hävdar att de inte 
lägger märke till deprimerade elever på grund av de stora elevantalen i klasserna samt 
okunskap på området. Detta stämmer inte överens med den bild Olsson förmedlar, hon 
menar att det oftast är lärarna som anmäler misstanke och kontaktar elevvården. I våra 
intervjuer har det också framkommit att frånvarorapporteringen inte sköts på en del 
skolor. Eftersom detta är en av de faktorer som kan hjälpa till att upptäcka en depression, 
är det mycket allvarligt att detta inte sköts ordentligt på samtliga skolor så att de elever 
som är i behov av hjälp kan upptäckas och eventuella åtgärder sättas in. Några 
åtgärdsprogram har inte heller skrivits för elever som lider av depression, dock har 
åtgärder satts in men inte skrivits ut i något åtgärdsprogram. Vid samtliga intervjuer på 
skolorna har en bild målats upp om att det till stor del  är elevens ansvar att se till att man 
får hjälp och det är hela tiden eleven som måste ta det första steget, den första kontakten. 
Den hjälp, eller åtgärd, som ges är av elevvårdsteamen i form av permission, reducering, 
förlängning med ett fjärde år, hjälp att komma till skolan samt att komma i kontakt med 
BUP alternativt vuxenpsykiatri. Då eleven inte fungerar i den gymnasieskola den går i 
kan ett alternativ vara att istället gå på UC. Huruvida detta är bra åtgärder för elever som 
lider av depression kan ifrågasättas. En reducerad studiegång kan medföra att eleven får 
möjlighet att koncentrera sig på ett mindre antal ämnen och därmed inte utsättas för 
överkrav. Samtidigt när det gäller reducering och kanske framförallt permission finns en 
överhängande risk att dessa åtgärder bidrar till att förstärka sjukdomen hos den 
deprimerade eleven. 
 
Sjukvården har i intervjuerna uppgett att det aldrig inträffat att någon lärare nämnts av en 
deprimerad elev/patient i positiv bemärkelse i form av någon som hjälper dem i deras 
situation. Detta förstärker den bild av lärarnas handlingsförlamning när det gäller att 
anpassa undervisningen för elever som lider av depression. Det är alltså bristfällig hjälp 
de deprimerade eleverna får för att klara av sin skolgång. Eftersom åtgärdsprogram lyser 
med sin frånvaro och konkreta pedagogiska åtgärder likaså, är det svårt för de 
deprimerade eleverna att stanna kvar i skolan. När de åtgärder som sätts in dessutom 
förstärker sjukdomen är det förståligt att de deprimerade eleverna inte kan fullfölja sin 
utbildning med normal studietakt utan tvingas förlänga eller byta skola.  

Varför får deprimerade elever inte hjälp? 
Som vårt resultat visar så får deprimerade elever på Hässleholms gymnasieskolor endast 
begränsat med hjälp i sin skolsituation. Vad beror då detta bristfälliga stöd på? I vår 
undersökning finner vi att många delfaktorer tycks spela in. Den mest tydliga och kanske 
också den faktor som avgör ifall att deprimerade elever får stöd i en skola är 
ansvarsdelen. Ansvarsdelen gör sig gällande dels när det handlar om ifall skolan har en 
skyldighet att hjälpa deprimerade elever och dels om vem det är på skolan som har ansvar 
för att deprimerade elever får hjälp i sin skolgång. Då samarbetet och kommunikationen 
mellan elevvårdsteam och lärare tycks vara sporadisk, antas det att till exempel 
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frånvarorapporteringen är den andre partens ansvar, vilket i slutänden ofta leder till att det 
förändrade mönster i närvaron inte uppmärksammas alls. Även om en del lärare ändå 
tyckts införstådda med att frånvarorapportering är en del av deras ansvar medgav ett par 
av lärarna att de inte sköter frånvarorapporteringen. Vår uppfattning är att bland annat 
den sporadiska frånvarorapporteringen är ett symptom på bristfällig kunskap hos lärare. 
Att ansvaret läggs över på någon annan inom organisationen leder ofta till att det i 
slutänden är elevens eget ansvar att skaffa sig stöd i skolgången. Det är otydligt vad 
styrdokumenten säger om extra insatser till deprimerade elever och i mångt och mycket 
tycks det vara en tolkningsfråga ifall de är berättigade till särskilt stöd eller inte, vilket 
troligen ligger bakom att ansvarsfrågan tycks ligga öppen. Problemet med att tolka vilka 
elever som är berättigade till särskilt stöd försvinner om man väljer att se en elev i en 
svårighet istället för en elev med svårighet som Liljegren förespråkar. Med Liljegrens 
förhållningssätt betonas inte depressionen i sig utan i stället symptomen, som till exempel 
brist på initiativförmåga och koncentrationssvårigheter, svårigheter som skolan i sampel 
med föräldrar, sjukvård och elev kan underlätta i för eleven. På gymnasieskolorna i 
Hässleholms kommun tycks man sakna detta förhållningssätt och dessutom tycks man 
tolkat skollagen som att psykisk ohälsa hos elever i allmänhet faller utanför skolans 
ansvarsområde. Hos elevvårdsteamen visar sig detta genom att man faktiskt på vissa 
skolor uppmuntrar elever att ta studieuppehåll vid depression i stället för att från skolans 
sida försöka anpassa undervisningen och skolgången för att eleverna ska klara av att gå 
kvar. I stort sätt samtliga lärare uttryckte på olika vis att deprimerade elever inte är deras 
ansvar utan hänvisade detta ansvar till elevvårdsteamen. Liljegren lyfter i sin tur fram att 
vi som lärare har ett ansvar att inte förpassa elevers problem till något som vi inte kan rå 
över.  
 
Vad lärares okunskap sedan grundar sig i kan vi endast spekulera i, men det är inte 
omöjligt att de otydliga hänvisningarna i läroplanen bidrar till att lärarhögskolorna i 
landet till viss del förbiser psykisk ohälsa i de specialpedagogiska delarna av 
utbildningen. Dessutom är det inte omöjligt att även fördomar mot psykiskt sjuka spelar 
in. Givetvis misstänker vi, precis som Brodin och Lindstrands gör, att bristen av 
ekonomiska resurser spelar in, annars hade till exempel fler specialpedagoger 
specialiserade på psykisk ohälsa, mindre klasser och fortbildning av lärare varit ett 
alternativ, något som även litteraturen i form av Andersson efterfrågar. Intressant är att 
den enda läraren som uppger att han uppmärksammar tecken på att en elev lider av 
depression jobbar på den självmordsdrabbade skolan. Huruvida detta rör sig om en 
erfarenhet från självmordet på skolan eller ej kan inte fastställas utifrån intervjuerna. 
 
Både i intervjuer och i litteratur har vi stött på åsikten att det är skolorganisationen i stort 
det som det är fel på. En psykolog menade att dagens gymnasieskola fortfarande inte har 
förstått att när i stort sätt alla elever läser vidare på gymnasienivå så följer de sociala 
problem som man sedan länge varit van vid på högstadieskolorna med upp på gymnasiet . 
Gymnasieskolan kan därför inte bara se sig själva som kunskapsförmedlare, utan att man 
bär idag också på ett socialt ansvar. Samma åsikt uttryckte även en skolsköterska. Att 
gymnasieskolan är inriktad på kunskapsförmedling visar sig i Hässleholm bland annat 
genom att man sätter schemamässiga lösningar framför kontakten mellan elever och 
lärare. Om man till exempel är historie- och religionslärare, skulle man kunna ha en klass 
i både ämnena och på så vis dubbla tiden med eleverna i klassen och därmed öka 
möjligheterna till att lära känna eleverna.  Ändå låter man på många av Hässleholms 
gymnasieskolor klasserna ha två olika lärare i historia och religion, fast det hade varit 
möjligt att för klasserna att i istället ha en lärare i båda ämnena.  
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Hur kan man hjälpa deprimerade elever? 
Vi har i vårt examensarbete stött på flera förslag både från de vi intervjuat och i litteratur 
till hur man kan hjälpa deprimerade elever. 
 
Det första steget måste vara att fortbilda lärare och elevvårdspersonal samt att skapa ett 
mer effektiv samarbete mellan lärare, elevvård, sjukvård och föräldrar för att hela tiden 
uppdatera skolpersonal med vad de kan göra för sina deprimerade elever, även på 
individnivå. Fortbildning och ökat samarbete är något egentligen alla parter som deltagit i 
undersökningen önskat och dessutom merparten av den litteraturen vi läst, med Liljegren 
och Andersson i främsta led.  
 
Det elevvårdsteamen enligt de själva och sjukvården kan göra för sina deprimerade elever 
är att kämpa för att få eleverna att fortsätta gå till skolan genom att envist ringa, mejla, 
sms:a och i de fall föräldrar och sjukvård tycker att de är en bra idé, köra och hämta 
elever hemma för att förmå de till att gå skolan. Deprimerade elever blir inte hjälpta 
genom att de tillåts stanna hemma, antingen på grund av studieuppehåll eller för studier 
hemifrån, något psykiatrin var noga med att poängtera och litteraturen angriper från flera 
håll. Andersson skriver att man måste ha mycket goda skäl för att skilja en elev från sin 
klass, hon skriver också att det ofta misslyckas när man av olika skäl väljer att lyfta ur en 
elev från en negativ skolmiljö för att eleven senare ska kunna komma tillbaka med bättre 
förutsättningar. Även Furberg betonar att eventuell differentiering ska ske inom klassens 
ramar. Med hänsyn till just depression menar Olsson att man i den mån det går alltid ska 
låta eleven fortsätta gå i samma klass som sina klasskamrater för att inte förvärra 
sjukdomen för den deprimerade. Slutsatsen är att elevvårdsteamen hade kunnat göra en 
stor insats för deprimerade elever genom att alltid jobba för att hitta en passande krav 
nivå i skolan, istället för att låta den deprimerade ta ett uppehåll eller studera hemifrån. 
Psykiatrin i undersökningen önskar också precis som von Knorring och Engström att 
elevvårdsteamen hade kunnat förse deprimerade skolungdomar med stödterapi. Givetvis 
ska elevvårdsteamen också vara noga med att skicka vidare deprimerade elever till 
psykiatrin och då försäkra sig om att en kontakt verkligen görs och inte låta det vara upp 
till eleven som det idag ser ut på ett par skolor.   
 
Även lärare kan göra mycket för att underlätta för deprimerade elever. Olsson skriver att 
deprimerade elever har betydligt lättare för att hänga med på lärarledda lektioner eller vid 
annan form av interaktion med andra, eftersom det inte ställer samma högra krav på 
koncentrationsförmågan som att läsa in en text själv, något vi menar att alla lärare ska ha 
i åtanke. Psykologerna vi intervjuade på BUP och vuxenpsykiatrin menade att man som 
lärare kan tänka på att variera undervisningen och försöka göra den rolig och meningsfull 
för eleverna, dels som en väg för att få de deprimerade eleverna till skolan, men också för 
att deras vardag ska kännas meningsfull. Vid eget arbete som didaktisk metod i 
undervisningen finns det par saker att tänka på när man har deprimerade elever. Olsson 
betonar svårigheterna en deprimerad elev har med att ta beslut, därför kan det finnas skäl 
att göra avkall på elevdemokratin genom att ta beslut åt eleven och förhoppningsvis då 
minska ångestnivån hos eleven. Om du som lärare avgör vad eleven ska skriva om, hur 
eleven ska redovisa det och kanske till och med hjälpa eleven komma igång med arbetet, 
kan den deprimerade elevens skolgång underlättas. Psykologen vi pratade med inom 
vuxenpsykiatrin hävdade bestämt att projektarbetena på 100 poäng som består av eget är 
omöjligt att klara för en deprimerad elev och att man från skolans sida bör fundera på hur 
man ska lösa projektarbetet för alla de deprimerade elever som finns.  
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Mycket av den litteratur vi läst uppmanar lärare att se elever, till exempel så nämner von 
Knorring och Engstöm enskilda samtal mellan eleverna och läraren några gånger per 
termin för att lära känna eleven som en väg att gå för att kunna uppmärksamma och 
förhindra depression hos sina elever. Flera av de vi intervjuat framförde också en önskan 
om att lärare själva, eller helst i samarbete med elevvårdsteamen, kontinuerligt låter 
elever sitta i mindre grupper och lära sig prata om hur de mår och hur de känner sig. Att 
sitta i mindre grupper och prata ska hjälpa ungdomarna att inse att alla de frågor som 
väcks om ifall livet är meningsfullt och ”om jag duger som jag är” finns hos alla och att 
det inte är någon katastrof i fall man har dessa känslor och tankar. Även Nilzon 
förespråkar detta tillvägagångssätt för att förhindra depression hos unga.   
 
Det enklaste, mest konkreta, och det som de flesta både i litteraturen och bland de vi 
intervjuat efterfrågar är att lärare ständigt ska rapportera närvaron hos sina elever. Genom 
en fungerande närvarorapportering hade man troligtvis fångat upp många deprimerade 
elever mycket fortare. Vid en intervju med en av psykologerna så menar hon att genom 
att de deprimerade eleverna tillåts frånvara från skolan, utan att det uppmärksammas, 
bekräftar det deras självbild att man är oviktig och att det inte spelar någon roll om man 
är i skolan eftersom ingen ändå bryr sig. Olsson uppmanar också lärare att fundera över 
ifall sjunkande studieresultat kan vara kopplat till depression hos eleven, dels för att 
fånga upp den deprimerade eleven men också för att undvika att lärare bemöter en elev 
som lat, medan den i själva verket lider av depression. 
 
På den självmordsdrabbade skolan uppges att deprimerade elever får gå ut och gå rundor 
under lektionstid för att komma bort från klassrumssituationen. Tips om denna åtgärd 
finner vi varken i litteratur eller hos den psykiatriska kliniska personalen vi intervjuat. 
Men eftersom deprimerades koncentrationsförmåga i ett tidigt skede drabbas kan vi tycka 
att det är tänkbart att kortare pauser kan underlätta fokuseringen.   
 
På en övergripande organisatorisk nivå förespråkar både Olsson och Persson en 
gymnasieskola som är mindre prestationsinriktad, något Olsson menar skulle sänka 
stressnivån och minska risken för depression till följd av utmattning. Vi menar också, i 
enighet med alla dessa röster vi mött under arbetets gång, att gymnasieskolans 
förhållningssätt måste ändras. Den måste inse att den idag inte bara är 
kunskapsförmedlande utan också har ett socialt ansvar. Vi förespråkar i allmänhet en 
inkluderande skola för att undvika segregering och stigmatisering. Att just deprimerade 
elever inte exkluderas från den vanliga undervisningen anser vi är extra viktigt för att inte 
stärka deras uppfattning av sig själva som misslyckade och därmed också förvärra deras 
sjukdom. Ska differentiering ske så tycker vi, i enighet med Furberg, att det ska inom 
klassrummets ramar. 

Är Hässleholms kommuns gymnasieskolor en skola för alla? 
Syftet med vårt examensarbete är att undersöka ifall en skola för alla även gäller för 
elever med psykisk ohälsa i Hässleholms kommun genom att se ifall skolorna främst 
sätter in exkluderande eller inkluderande åtgärder. Vi har i vår undersökning funnit att 
elever med depression endast bristfälligt får stöd från sina gymnasieskolor för att klara 
skolgången. Eftersom tre av de vanligaste tillvägagångssätten när en elev får en riktigt 
djup depression och denna kommer till skolans kännedom är att föreslå eleven att ta ett 
studieuppehåll, studerar hemifrån eller att börja på UC är till att exkludera eleven från 
den vanliga skolgången, menar vi att Hässleholms gymnasieskolor inte är en skola för 

alla. Elevvårdsteamen uppgav att det var vanligt att deprimerade elever hoppade av för 
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att läsa på UC och att man därför var bäst förberedda för att ta emot deprimerade 
ungdomar där. Underförstått tolkade vi det som att de vanliga skolorna inte behövde ha 
samma beredskap för att ta emot deprimerade elever, då de deprimerade eleverna ändå 
hoppar över till UC och får ordentligt med hjälp där. När vi talade med UC uppgav de 
dock att de inte hade någon elev som de var medvetna om är deprimerad. Detta kan 
innebära att de deprimerade elever som elevvårdsteamen på de andra skolorna uppger 
hoppar över till UC antingen inte får någon hjälp alls eller helt enkelt inte börjar på UC 
överhuvudtaget. Om de börjar där har de endast möjlighet att läsa gymnasiekurser på A 
nivå, vilket i praktiken utesluter att någon elev som går i andra eller tredje årskurs och 
hoppar av sitt vanliga program och börjar på UC kan få en meningsfull skolgång där. 
Däremot är det möjligt att de kan få en meningsfull praktik där. Reducering är den åtgärd 
som psykiatrin ställde sig mest positiva till av de åtgärder Hässleholms gymnasieskolor 
utför när de har deprimerade elever. Även reducering är ju på sätt och vis en 
exkluderande åtgärd då eleven stängs ute från undervisning i utvalda ämnen. Dock får ju 
reducering vissa inkluderande effekter då eleven får möjlighet att gå kvar i skolan 
tillsammans med sina kamrater. Gymnasieskolorna i Hässleholms kommun uppger inte 
heller att de har några inkluderande strategier för att hjälpa deprimerade elever i 
undervisningssituationer. En indikator på att vi är på rätt väg när vi menar att en skola för 

alla inte gäller på Hässleholms gymnasieskolor är att det enligt skolverkets statistik är 
hela 98 % av nionde klassarna i Hässleholms kommun som påbörjar gymnasieskolan, 
men där det endast är 83 % som har avslutat sina gymnasiestudier efter fyra år. Det är 
inget som tyder på att situationen är något unikt för just Hässleholms kommun, men för 
att kunna dra säkra generella slutsatser om situationen i Sverige krävs kompletterande 
studier, något vi tycker skulle vara önskvärt. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 
 
Intervjufrågor till kurator, syo, skolsköterska 
 
Bakgrunds frågor: 
 
Hur länge har du jobbat som kurator, syo, skolsköterska? 
 
 
Är din tjänst en heltidsanställning? 
 
 
Frågor angående depression på skolan 
 
Ungefär hur många elever på skolan misstänker eller vet du är deprimerade? Hur många 
av dessa har du kontakt med? 
 
 
Hur ser ett typiskt tillvägagångssätt ut när det gäller en elev som det finns misstanke om 
är deprimerad? Kommer eleven oftast till dig direkt eller hänvisas eleven av annan i 
elevvårdsteamet?  
 
 
Händer det att lärare kommer till dig med misstankar om depression? Vad sker då? 
 
 
Har du skrivit ett återgärdsprogram på grund av att en elev har varit deprimerad och därav 
haft svårt att klara skolan? 
 
 
Vad görs på skolan för deprimerade elever? 
 
 
Har skolan kontakt med sjukvården angående dessa elever? Hur ser den eventuella 
kontakten ut? Hade du önskat mer kontakt? 
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Bilaga 2 
 
Intervjufrågor till BUP och Vuxenpsyk 
 
Bakgrundsfråga:  
Hur länge har du jobbat inom BUP eller inom vuxen psykiatrin? 
 
 
Specifika frågor: 
Hur många patienter i gymnasieålder har ni som lider av depression? 
 
 
Har ni någon kontakt med dessa patienters skola? Hur ser i så fall denna kontakt ut? Om 
ni inte har kontakt med patienters gymnasieskolor, hade ni önskat en kontakt? 
 
 
Vet ni om Hässleholmsgymnasieskolor gör något för att underlätta för dessa deprimerade 
ungdomar och i så fall vad? 
 
 
Anser ni att det finns något som skolan kan göra för att underlätta för deprimerade 
ungdomar och i så fall vad? 
 
 
När vi intervjuat gymnasieskolorna i Hässleholms kommun har det framkommit att 
skolorna helst ser att eleverna själva tar initiativ till att få hjälp med skolgång och 
samtalskontakt eftersom den då är motiverad till hjälp, hur ställer ni er till detta? 
 
 
Tycker ni att man i den utsträckning det går ska försöka få de deprimerade ungdomarna 
att gå till skolan? För- och nackdelar? 
 
 
Vilket tycker ni är bäst att den deprimerade eleven vill studera hemma och att den får det 
eller att den inte får det? 
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Bilaga 3 
 
Intervjufrågor till lärare 
 
Bakgrundsfrågor:  
Hur länge har du jobbat som lärare?  
 
 
Har du jobbat på någon annan skola?  
 
 
Hur många elever skulle du uppskatta att du har? 
 
 
Specifika frågor: 

 
Vet du om du har någon eller några elever som är deprimerade? Finns det någon eller 
några elever som du misstänker är deprimerade? 

 
 

Hur märker du i så fall av att en elev är deprimerad? 
 
 

Finns det något som du vet man kan göra för att underlätta skolgången för deprimerade 
ungdomar? 
 

 
Om du har en elev som du misstänker eller vet är deprimerad gör du något för att anpassa 
undervisningen för denna? Hur går du till väga? 

 
 

Vad gör skolan när det finns en misstanke eller en vetskap om att en elev är deprimerad? 
 


