
 

 
 

Estetisk- filosofiska fakulteten 
 
 
 
 

Tina Kling 
 

 
Leva i skolan 

 
- En lärarstuderandes önskan om ett 

självmordsfritt Sverige 
 
 
 

Life in school 
 

- A teacher student´s hope for a non-suicidal Sweden 
 
 

Examensarbete 10 poäng 
Lärarprogrammet  

 
 

 
Datum: 2006-06-11 
Handledare: Tomas Saar  

Karlstads universitet 651 88 Karlstad 
Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60 

Information@kau.se www.kau.se 
 



Abstract 
Suicide is a common health problem; 1500 people commit suicide yearly and 1/3 of those are 
young people under the age of 24. What does it take to save these lives? Suicidal peoples’ 
ambivalence is already a well-known fact. However, I ask my self as a teacher to be what the 
school can do to lower these suicide numbers? 
 
Teachers are and will remain the least used asset when it comes to prevent suicide. Teachers 
are important because they spend several hours every day with the children; in some cases 
more time than parents. Teachers also know more about students’ life outside school. 
 
I have in my examination paper discovered some relatively simple things that could prevent 
psychic unrest in both students and teachers. I have used three different kinds of literature and 
found some concrete and simple areas of work and given them the headlines: 
- Private life is school life.  
- Violence, threats and bulling  
- Food 
- Alcohol  
- Homework and tests 
 
In my mind I am between dream and reality and my paper reflex that. The vision about a 
school both teachers and students are comfortable with is the goal.      
 

Sammanfattning 
Självmord är ett folkhälsoproblem, årligen tar ca 1500 livet av sig i Sverige och 1/3 av dessa 
är under 24 år. Vad krävs egentligen för att rädda ett av dessa liv? Ambivalensen hos 
självmordsbenägna människor är sedan tidigare ett känt faktum, men jag frågar mig själv som 
blivande lärare vad skolan kan göra för att minska antalet självmord/självmordsförsök?  
 

Lärare är och förblir den minst utnyttjade tillgången, när det gäller att förhindra självmord. De är 
så värdefulla, därför att de tillbringar flera timmar med barnet dag in och dag ut än vad de flesta 
föräldrar gör. De vet också mer om elevens vardagsliv.  

 
I mitt examensarbete så har jag arbetat mig fram till relativt enkla saker som skulle kunna 
förhindra psykisk ohälsa både hos eleverna och hos lärare. Jag har fört samman tre olika 
sorters litteratur och genom detta fått fram konkreta och enkla arbetsområden som har fått 
rubrikerna: 

• Privatliv är skolliv  
• Våld, hot och mobbning 
• Mat 
• Alkohol 
• Läxor och prov 

 
Tankemässigt så befinner jag mig mellan dröm och verklighet och mitt arbete återspeglar 
verkligen detta. Visionen om en skola som både lärare och elever trivs i ligger som mål.   
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Förord 
Jag lever, jag är inte död. 
 
Det är alltid svårt att börja, och det är aldrig lätt att avsluta, men allting måste ju ha en början 
och ett slut. Så hur ska jag då börja, vad kommer bli mina första ord? 
 
Redan tidigt i mitt liv, kände jag att jag inte var som alla andra. Ensamheten växte fast vid 
mig och min bubbla blev min värld. Många saker bidrog nog till att jag kände så här, men det 
var inte förrän jag lämnat ensamheten som jag förstod att jag hade aldrig varit ensam. 
 
Jag har provat att ta mitt liv 3 gånger, två av dem har varit mycket medvetet, medan ett har 
varit en vädjan till någon annan att avsluta mitt liv åt mig. Mellan dessa tre aktiva försök och 
även efter det sista, har jag skadat mig på andra sätt, ibland medvetet, men oftast omedvetet. 
Det kunde handla om att jag sökte mig till bråk och ville att andra människor skulle skada 
mig. Dessa tillfällen räknar jag som omedvetna, medan de medvetna kunde yttra sig i små 
bloddroppar på min arm.  
 
Första gången jag försökte att ta mitt liv så hade jag ”lånat” sömntabletter av min fader. Jag 
var 14 år gammal och jag svalde 14 stycken. En symbolisk mängd, för det var en tablett för 
varje år jag levat på denna jord. Jag ångrade mig strax efter jag tagit tabletterna, med den 
dåliga ursäkten att jag hade sagt till en av killarna i 9:an att –vi syns imorgon. Vetskapen att 
om jag lyckades med självmordet så skulle vi inte alls kunna ses imorgon. Jag skyndade mig 
att plocka ihop mitt självmordsaltare som jag satt i ordning och när jag sedan vaknade upp så 
befann jag mig på värdshuset Vita Älgen, gråtandes i min 14 år äldre väninnas famn. Idag vet 
jag att det som räddade mig var ett löfte till en annan människa (och jag är även medveten 
om att 14 tabletter inte hade räckt långt, men det visste jag inte då).  
 
Mitt andra självmordsförsök, är det försök som jag aktivt bad en annan människa göra 
handlingen åt mig. Situationen var sådan att jag befann mig på ett uteställe när jag sa till min 
ena lillasyster att jag var trött på livet och att jag skulle gå och slänga mig framför tåget. Väl 
berusad gick jag med bestämda steg mot järnvägsrälsen, jag hann dock aldrig fram. Detta för 
att min expojkvän hoppade ur en bil och ville prata med mig. Relationen mellan mig och 
denna kille har aldrig varit hälsosam, och under 7 långa år hade vi plågat varandra. Han med 
sin otrohet och svartsjuka och jag med mitt allt sämre humör. Mycket smärta blev det under 
den 7 års period som vi var tillsammans, och nu stod han där på parkeringen och bad om min 
uppmärksamhet. Han stod där och var villig att göra allting jag ville. Jag tog med honom hem 
till mig och vid köksbordet lade jag fram en kniv som jag vänligen men bestämt bad honom 
använda på mig. Han fattade inte hur allvarlig jag var, han fattade inte hur gärna jag inte ville 
leva. Han försökte aldrig förstå, men jag försökte ändå förklara att våran relation sakta men 
säkert tog livet av mig, så varför inte snabba på händelseförloppet. Min önskan gick inte 
igenom, och än dag så fattar han nog inte allvaret i situationen. Idag förstår jag att man 
genom andra människor aktivt kan göra ett självmordsförsök. Viljan att dö kan uttrycka sig i 
viljan att bli dödad.  
 
Mitt sista självmordsförsök skedde efter jag blivit utskriven från psyket och blev medicinerad 
mot min depression. Jag sov 20 timmar per dygn och gick sällan ut ur lägenheten. Min bubbla 
hade blivit liten och mina begränsningar gjorde att jag knappt kunde röra mig. Min värld blev 
enbart större på helgerna då jag konsumerade enorma mängder alkohol. Tillslut tog min ork 
slut, jag planerade återigen min egen död. När kvällen då självmordet skulle ske, fick jag 
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oväntat besök och jag fick skjuta upp det. Eftersom jag inte orkade vara vaken längre perioder 
så somnade jag innan jag påbörjat min handling den kvällen. Dagen efter fick jag dock inte 
besök och tanke blev handling. Jag drack alkohol, tog tabletter och skar mig. 
Självmordsförsöket lyckades inte trots kombinationen och min frustration växte, jag fick 
erkänna för mig själv att jag inte hade modet att göra det ordentligt. Jag ville trots allt inte dö, 
men jag ville absolut inte leva. Ambivalensen tärde på mig, och jag skickade ett sms. till min 
bästa kompis. Det tog inte lång tid förrän hon dök upp, hon och min kära lilla mamma körde 
mig sedan till akuten där jag fick tillbringa en natt på intensiven. Detta självmordsförsök var 
ett rop på hjälp. Och eftersom någon hade reagerat på mitt rop så blev det snabbt en ändring i 
mitt liv. Mamma blev med på ett möte med psykiatrikern, där hon krävde sin dotter tillbaka. 
Medicinerna byttes ut och jag fick helt enkelt mitt liv tillbaka. Detta skedde dock inte förrän 
jag förstod att det var jag som var chefen i mitt eget liv. 
 
Många människor inklusive min handledare tycker att den information jag just givit er om 
mig själv är allt för privat för att dela med sig av i detta examensarbete. Det finns en 
anledning till att detta ämne har blivit så tabubelagt som det är, men jag vägrar skämmas över 
mina erfarenheter. Jag vill redan här påpeka att det istället är otroligt viktigt att människor likt 
mig själv delar med sig av sina erfarenheter. Det är genom att tala som vi kan hjälpa andra.  
 
Med denna korta summering av mina egna erfarenheter kring ämnet detta examensarbete 
handlar om, så förstår ni nu kanske varför jag känner så starkt om ämnet självmord och 
psykisk ohälsa. Och jag har en uppriktig mening i varför det är viktigt att göra någonting åt 
saken. Jag kommer inte använda så mycket av mina egna erfarenheter, men det är viktigt att 
poängtera att jag har erfarenheter.  
 
Tina Kling 
12/11 2005  
Engagerad medmänniska och lärarstuderande   
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1. INLEDNING 
Lärare har en stor inverkan på ungas liv och det är för mig då självklart att alla som jobbar 
med unga besitter den kunskapen som krävs för att agera medvetet. Det är ingen lätt uppgift, 
men målet är så mycket större än vad det krävs av oss under vägen. Mitt arbete kommer 
förutom ämnet självmord och psykisk ohälsa rikta in sig mycket på dagen skola och vad den 
kan göra för att minska antalet självmord. 
 
1.2 Frågan HUR 
Eftersom mitt examensarbete främst baseras på litterära studier så behövde jag få en viss 
bredd. Desto mer böcker jag läste om självmord och psykisk ohälsa, så förstod jag också att 
andra böcker var tvungna att läsas för att jag skulle kunna få en helhet i ämnet. Under arbetets 
gång kunde jag urskilja övergripande rubriker och utifrån dessa har jag byggt upp mitt arbete. 
Examensarbetet är resultatet av mötet mellan de tre olika typerna av litteratur.  
 

 
 
Textanalysen görs rent kvalitativt på samma sätt, och med samma syfte som Conny Svenning 
skriver i boken Metodboken: 

 
Det är kännetecknande för den kvalitativa analysen att man utifrån ett litet material försöker tränga djupt in i 
en problematik. Som redan konstaterats så är den kvalitativa analysen mer sensibel än den kvantitativa. Den 
är känslig för nyanser och subtila fluktuationer. Däremot är den inte så precis. Men just känsligheten är 
kanske den kvalitativa analysens främsta bidrag till samhällsvetenskaperna. Den öppnar dörrar till nya 
forskningsområden och ger oss nya infallsvinklar på kända fenomen.1

 
Vad som är av största vikt vid denna form av metod är vikten av att beskriva och sätta 
etiketter på ”begreppskategorier”, detta för att förtydliga författarens tolkningsföreträde och 
delge läsaren, hur han tolkat på ett så precist sätt som möjligt.2

 
 

                                                 
1 Svenning, Conny, Metodboken, (2003) Eslöv, s. 159 
2 Svenning, Conny, Metodboken, (2003) Eslöv, s. 160 
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  Svenning beskriver tre steg i vilken denna kodning sker: 
1. Öppen kodning: Detta är tidpunkten då författaren för första gången läser igenom sitt 

material, och är ”öppen” inför det. 
2. Axiell kodning: Här forskaren går in med en någorlunda organiserad uppsättning 

begrepp och försöker finna länkar.  
3. Selektiv kodning: Forskaren letar efter fall som stödjer eller illustrerar teman som 

framkommit vid den tidigare kodningen3 
 
Arbetet kommer att baseras på främst litterära studier, men det kommer även att innehålla 
intervjuer med människor som har snarlika erfarenheter som jag. Den erfarenheten är att man 
någon gång under sitt liv varit i närheten av någon som inte velat leva eller själv haft den 
viljan. Jag vill verkligen få frågeställningen belyst från så många håll som möjligt, men 
förstår svårigheten i detta. Jag är redan nu medveten om att arbetet med förebyggandet av 
psykisk ohälsa inte är konsekvent, men jag tror att det går att utskilja vissa mönster i det stora 
hela. Jag tror även det finns saker som man absolut inte ska göra och det är enormt viktigt att 
man vet om dessa, så man inte begår något misstag som kan resultera i att en annan människa 
mår ännu sämre.  
 
Genom ett arbete med en föreläsning om självmord och psykisk ohälsa, så kom jag och min 
studie kamrat Linn Brodén i kontakt med en person som har stor personlig erfarenhet av 
psykisk ohälsa. För att skydda denna tjej så används ett alias, detta alias är ”Marica”. 
 

Forskningen får inte utsätta människor för fysiska eller psykiska obehag eller skada. Människor 
har rätt till integritet och skydd mot insyn i sitt privatliv. Skyddskraven motiveras av allmänna 
krav på respekt för enskilda personers integritet och har stöd i svensk grundlag.4

   
Tre saker är viktiga att lägga på minnet vid intervjun:  

1. En intervju är en dialog mellan minst två personer och för att intervjupersonen ska 
lämna så bra upplysningar som möjligt, måste ett samarbetsvilligt klimat skapas. Låt 
intervjupersonen känna sig viktig och få tala till punkt. 

2. Upplysningarna som intervjupersonen lämnar måste vara pålitliga och inte påverkade 
av en mängd ovidkommande faktorer. 

3. Intervjun ska ge den information som intervjuaren är ute efter, dvs. svaren måste ha 
giltighet, vilket innebär att den intervjuade svarar på det som intervjuaren frågar om.5  

 
Två källor tillkommer via mailkontakt. Dessa två mail är bifogade som bilaga 1 och 2 i 
arbetet.   
 
1.3 Frågan VAD 
Mina personliga erfarenheter av ämnet psykisk ohälsa har kommit att prägla den individ jag är 
och den lärare jag med förhoppning kommer att bli. Insikten och erfarenheten om att 
information kring ämnet saknas i lärarutbildningen har fått mig att söka till en personlig vald 
utbildning i ämnet. Det är först nu vid valet av examensarbete som tanken slog mig att jag 
kunde använda mina erfarenheter i ämnet. Litteraturen som jag använt i arbetet är ett resultat 

                                                 
3 Svenning, Conny, Metodboken, (2003) Eslöv, s.160-162 
4 Olsson, Henny & Sörensen, Stefan, Forskningsprocessen, Kvalitativa och kvantitativa perspektiv.(2001) 
Stockholm, s. 54 
5 Olsson, Henny & Sörensen, Stefan, Forskningsprocessen, Kvalitativa och kvantitativa perspektiv.(2001) 
Stockholm, s.79 
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av kurslitteratur som använts under lärarutbildningen och rekommenderade6 böcker kring 
depression, ångest och självförverkligande av det egna jaget. Jag har försökt att använda 
litteratur vars författare varit trovärdiga. Kritik till litteraturval kan alltid ges, jag har dock 
försökt sålla bort de böcker som inte har haft en stadig grund att stå på. Resultatet av vald 
litteratur redovisas här nedanför.         

1.3.1 TRE OLIKA SORTERS LITTERATUR 
Förutom självmordsrelaterade böcker så sökte jag mig till litteratur som behandlade individen 
och välmående i det egna jaget. Den tredje sortens litteratur var den som berörde skolan och 
inlärningspedagogik. Det är inte många av böckerna som berör varandra direkt, men under 
arbetets gång så blev jag medveten om att de ofta nämnde samma problematik. Nämligen 
problematiken, lusten och viljan att lära och samtidigt leva. Indirekt så kan man i högsta grad 
relatera all litteratur jag läst och valt ut i mitt examensarbete till den övergripande 
frågeställningen –vad kan/bör skolan göra för att minska antalet självmord. 

1.3.2 SJÄLVMORDSRELATERAD  
När jag för nästan 2 år sedan läste min första artikel i ämnet så fanns det en litteratur lista i 
slutet av artikeln. En av dessa böcker var handlade om depression och var skriven av Danuta 
Wasserman och eftersom depression är en underliggande orsak till självmord så blev det den 
första boken jag läste i ämnet. 
 
Danuta Wasserman är professor i psykiatri och suicidologi vid statens institut för psykosocial 
miljömedicin och Karolinska institutet. Hon är chef för Centrum för suicidforskning och 
prevention i Stockholm (NASP). Hon är en av landets mest framstående forskare och kliniker 
som i sitt arbete konsekvent strävar efter att förena biologiska, psykosociala och 
psykodynamiska aspekter i synen på psykiska sjukdomar. Depression en vanlig sjukdom. 
Symtom, orsaker och behandlingsmöjligheter (2000 [1998]) är en lättfattlig bok där Danuta 
Wasserman redogör för vad man i dag vet om depressionssjukdomar, hur man känner igen en 
depression, olika depressionstyper hos barn, vuxna och gamla samt skillnader mellan 
depressioner hos kvinnor och män. Boken är den enda som blivit utgiven av författaren, hon 
har dock medverkat i ett antal artiklar, rapporter och skrifter i ämnet. En av dessa skrifter är 
Skolhälsovård, Att förebygga psykiskohälsa och självmord bland skolelever ((3/2002-2003)  
där står hon som redaktör tillsammans med fil dr Michael Westerlund som hon arbetar 
tillsammans med på NASP. Häftet är det enda som konkret berör skola och psykisk ohälsa 
och är en samling artiklar i ämnet. 
 
Ett rop på hjälp (1985) är skriven av Mary Giffin som arbetar (1982) vid Irene Josselyn 
Clinic, ett kommunalt mentalsjukhus i Chicagos norra del. Eftersom hon inte själv hade tiden 
skriva en bok så fann hon ett samarbete med Carol Felsenthal som är författare till yrket. 
Carols uppgift har varit att göra förundersökningar och att skriva; Mary har medverkat i 
egenskap av läkare och kritiker. Boken är en handbok för föräldrar, lärare, socialarbetare och 
sjukvårdspersonal, politiker och alla som lever och arbetar med barn och ungdom. Boken har 
en självklar plats i mitt arbete då den är konkret och lättförstålig. Av alla böcker som har 
blivit använda i detta arbete så kan jag verkligen rekommendera –Ett rop på hjälp. Så ska du 
bara läsa en bok så är det verkligen denna bok du ska läsa. Boken innehåller precis rätt mängd 
information och den förklarar saker på ett enkelt och klart sätt. 
 
                                                 
6 Många böcker är valda just utifrån böckers litteraturhänvisning. En bok som används i mitt examensarbete kan 
ha använts i flera andra böcker som i sin tur inte används i arbetet. Andledningen till detta är att jag har försökt 
att gå så djupt som möjligt.    
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Madeleine Sköld står som medförfattare tillsammans med Birgitta Öhlén i boken Hellre dör 
jag. Om självmordshandlingar bland barn och ungdomar (1985). Boken är en 
vidareutveckling på deras psykologexamensarbet som påbörjades 1981. Viktigast för denna 
bok är att den riktar sig till personer som i sin yrkesverksamhet arbetar med barn och 
tonåringar. Eftersom boken var/är en vidareutveckling på ett examensarbete så är boken den 
enda utgivna av författarna.  
 
På litteraturlista i föregående bok hittade jag För ung att dö. Om självmord bland ungdom 
(1976) skriven av Francine Klagsbrun. Kom till minnes att jag åtskilliga gånger läst citat av 
henne i andra böcker. Hon är redaktör och författare till flertal böcker med psykiatriska 
teman. Boken har några år på nacken, men har fått stått som jämförelse med dagens litteratur 
kring ämnet. Det visade sig relativt snabbt att problematiken kring hanterandet av det 
tabubelagda området självmord bland unga är den samma. 
 
Den sista boken som jag nämner i den självmordrelaterade litteraturen är Mörkret faller 
snabbt, till självmordets förståelse (2005). Det är den senaste boken som är utgiven i ämnet 
och anledningen till att den har sin plats i mitt examensarbete är för jämförelsen av bl.a. den 
litteratur som är skriven tidigare. Kay Redfield Jamison är professor i psykiatri och har skrivit 
flera vetenskapliga artiklar och böcker om mano-depressivitet. Hon har också engagerat sig i 
genforskningsdebatten och sitter med i USAs nationella råd för genetisk forskning. Hon är 
medförfattare till standardverket om manodepressivitet, Manic Depressiv Illness. Hon bor och 
arbetar i Washington D.C (USA). Personligen så tyckte jag att denna bok var en aning torr 
och opersonlig. Faktamässigt så var den lysande, men jag kan inte låta bli att undra om vi 
tidsmässigt befinner oss i en värld av fina ord och svåra förklaringar. 
 

1.3.3 PERSONLIGHETSRELATERAD 
Clarence Crafoord är överläkare och lärare i psykoterapi vid Psykoterapiinstitutet i 
Stockholm, därtill är han  psykoanalytiker och författare med flera böcker bakom sig som 
främst riktar sig till vårdfolk inom psykiatrin. I boken Människan är en berättelse –tankar om 
samtalskonst (1994) utvecklar han tankegångar om de professionella situationerna där språket 
och samtalet är arbetsredskap som han skärskådar för att blottlägga den rika informationskälla 
som det mänskliga mötet innehåller. Vid diskussionen i början av mitt arbete om varför det är 
så otroligt viktigt att samtala om just ämnet självmord och psykisk ohälsa så kände jag att det 
var viktigt att ha med en bok om detta. Clarence Crafoord har en gedigen ryggsäck i ämnet 
och jag blev snabbt rekommenderad denna bok av en lärare på universitetet.   
 
Varje människa har ansvaret för sitt eget liv och hur hon väljer att leva. Konsten att leda sig 
själv (2003) vänder sig till alla som intresserar sig för personlighetsutveckling – både till den 
som vill bli bättre chef och den som vill bli en bättre människa i största allmänhet. Lärare i 
helhet borde enligt mig besitta större ledaregenskaper och denna bok är en bra början. Randi 
B. Noyes är född i Norge men är huvudsakligen bosatt i USA där hon är verksam som 
ledarskapskonsulent åt företag.  
 
Vad gör jag med min ångest? (1995 [1993]) blev en bok jag läste för att förstå mig på hur 
ångest uppstår, hur den yttrar sig och speciellt hur den kan lindras. Författaren Jan-Otto 
Ottosson har 40 års erfarenhet som psykiatriker och har bl.a. skrivit läroboken Psykiatri, som i 
många år använts på läkarutbildningen.  
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I alla böcker som berör psykisk hälsa/ohälsa så påpekar ofta författarna att det är viktigt att 
acceptera och älska sig själv. Jag har själv den uppfattning och tyckte det var viktigt att 
påpeka det även i mitt arbetet. Boken Älska dig själv (1982 [1976]) av amerikanska 
psykologen Wayne W. Dyer tar med enkelhet upp de viktigaste sakerna som berör detta. 
Grundprincipen i boken är att människan i slutändan bestämmer över sig själv. Budskapet är: 
sluta upp med att undra över vad andra tycker och tänker –lev ditt liv istället! Wayne W. Dyer 
har skrivit flertal böcker, bl.a. Sikta mot stjärnorna, som är uppföljaren till Älska dig själv. Jag 
valde att enbart ha med Älska dig själv i mitt arbete för att den är just så grundläggande och 
lättförstålig. Ett bra komplement till de andra böckerna som rör den egna individen, en bok 
mitt arbete inte skulle kunnat ha varit utan.        
 

1.3.4 SKOLRELATERAD 
Boken Möjligheternas barn i möjligheternas skola. En pedagogisk profil – från ide till 
verklighet (1997) baseras på Bifrostskolan i Danmark. Boken handlar om hur skolan är 
inrättad, om metoderna och filosofin bakom. Bifrostskolan ger barn lust och mod att upptäcka 
världen och pröva sig själva i förhållande till den. Nya tankar och idéer möter verkligheten via 
ett stort samarbete klasser och lärare emellan. På baksidan av boken nämner de bland annat att 
om barnens liv och världen ska kunna förändras till det bättre krävs något annat och mer än 
teknologisk utveckling och ekonomisk tillväxt. Skolan har ett medansvar för att barnen, som 
ska skapa framtiden, utvecklas till levnadsglada, ansvarsfulla och handlingskraftiga 
människor. Den traditionella skolan som skildras i mitt examensarbete skulle enligt mig 
behöva ett liknande arbetssätt. Och som det har visat sig i mitt arbete så behöver skolan 
anamma tankar och idéer från alternativa lärosätt. Bakgrunden till boken är erfarenheterna 
under 8 års praktiskt arbete hos Bodil Johansen (rektor, cand. paed. psyk), Ann Louise Rathe 
(bitr. rektor) och Jørgen Rathe (cand. Paed. Psyk).  
 
Boken Lära barn skapa (1987) bidrar till tankarna kring skapandet av trygga miljöer för 
kreativt tänkande. Författaren Rob Barns är konstnär och undervisar i pedagogik vid 
University of East Anglia, Norwich (UK). Boken skildrar praktiska exempel och redogörelser 
av arbetet med barn i lägre åldrar. Användningsområdet för boken är dock mycket större, den 
bidrar till uppmuntrandet av kreativitet och utgör en bra grundutbildning i ämnet skapande.     
 
I boken Konstarter och kunskap (2001) diskuterar författaren Madeleine Hjort dagens skola 
med återblickar på medeltidens och renässansens kunskapssyn. Madeleine är verksam som 
föreläsare med inriktningen, lära för livet. Hon har skrivit flertal böcker om bl.a. teater, dans 
och kultur som läromedel. I Konstarter och kunskap hittade jag samma tankar som i 
Möjligheternas barn i möjligheternas skola fast på ett mer integrerat vis. Jämförelserna i 
boken om hur det har varit gjorde att den kom att ingå i mitt arbete.      
 
Under första året på lärarutbildningen här i Karlstad så hade jag nöjet att ha en av författarna 
till boken Besjälat lärande, skisser till en fördjupad pedagogik (2002) som lärare. Christina 
Dahlin (adjunkt i svenska och drama vid Karlstads universitet) var inte enbart lärare på 
kursen, utan stod även som kursansvarig (LUT003). Boken som då kom direkt från tryckeriet, 
ångade nästan av värmen likt tankarna och idéerna kring den nya pedagogiken. Hennes man 
Bo Dahlin (docent i pedagogik) står för den mer historiska/fakta delen av boken och Rutger 
Ingelman (adjunkt vid lärarhögskolan i Stockholm) bidrar med många konkreta exempel från 
sin sitt arbetsliv som förskolelärare, dramapedagog, speciallärare och musikterapeut. Boken är 
lika mycket frågor som svar och tankarna som jag själv fick när jag läste boken var att –det är 
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ju så här det ska vara. Det var en omöjlighet att inte ha med denna bok i mitt examensarbete 
då många av mina egna tankar och idéer både härstammar och återges av denna bok. 
 
Under utbildningens gång har Genus diskuterats friskt i varje kurs och har även i mitt arbete 
en given plats. Jag har valt att ha med den nyutgivna boken Det finns en särskild plats i 
helvetet för kvinnor som inte hjälper varandra (2005) i mitt arbete är för att den belyser gamla 
perspektiv på ett nytt sätt. Författarna Liza Marklund och Lotta Snickare har tidigare arbetat 
tillsammans i den politiska rapporten ”Härifrån till jämställdhet”, 1998. Liza Marklund är en 
av Sveriges mest lästa skönlitterära författare och aktiv debattör i flertal ämnen. Enligt min 
erfarenhet så är hon lika hatad som älskad, ofta beroende på vilket ämne hon ger sin åsikt i. 
Lotta Snickare är forskare och ledarutvecklare på föreningssparbanken. Hon är även 
doktorand i ledarskap vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.   
 
För att även kunna belysa ungdomars skapande av kön så har jag också med Fanny 
Ambjörnsson avhandling i ämnet, I en klass för sig. Genus, klass och sexualitet bland 
gymnasietjejer (2004). Boken belyser ungdomars görande av kön och är en blandning av 
Gunilla Granath´s bok och den av Liza Marklund och Lotta Snickare. 
 
När jag var i slutet av detta arbete så frågade jag mig själv om ingen annan hade 
uppmärksammat problematiken kring högstadiet.7 I ett samtal med en medstuderande på 
lärarutbildningen kom jag att minnas en bok som vi läst. Med mycket hjälp från bibliotekarien 
hittade vi boken och när jag åter igen läste den föll allting på plats. Gäst hos overkligheten, En 
48-årig sjundeklassares dagbok (1996) stämmer så väl överens med situationen i helhet att 
den fick ett helt eget kapitel som jag namngav till, Allt har redan sagts förut. Gunilla Granath 
har arbetat som journalist i ca 25 år, med huvudintresse för ungdom, skola och kultur. Gäst 
hos overkligheten skildrar allt som skolvärden består av, fast från ett vuxet perspektiv. Gunilla 
Granath satte sig i skolbänken i en sjundeklass under en hösttermin och hennes dagbok ger 
läsarna inblick i en värld med mycket liten kontakt med verkligheten. De stora existentiella 
frågorna som rör sig i unga människors tankar, frågor som är lika aktuella idag som igår. 
 
  
1.4 Frågan VARFÖR 
Mitt examensarbete har i sin helhet till syfte att hjälpa skolan och dess personal att påbörja 
eller utveckla sitt arbete med att förebygga psykisk ohälsa. Målet är att alla skolor idag 
medvetet ska arbeta med denna problematik, detta med förhoppningen om att 
självmordantalet bland unga minskar. Målet har medvetet satts högt, men det är genom att 
sikta mot stjärnorna som man landar bland trädtopparna.  
 
Jag är medveten om att skolor och lärare ute på fältet inte kommer att ha möjlighet att läsa 
mitt examensarbete. Det är dock skrivet med detta som grundtanke, det mest troliga är att 
lärarstudenter på Karlstads universitet läser det och senare för med sig budskapet ut i 
skolorna. 
 
Som jag skrev ovan så kommet mitt examensarbete i första hand handla om vad skolan kan 
och har möjlighet att göra för att minska antalet självmord och självmordsförsök. För mig som 
blivande lärare är det en viktig punkt som komma skall i det aktiva arbetslivet och det är en 
självklarhet att man vill att elever och kollegor mår bra på den framtida arbetsplatsen. Att 

                                                 
7 Syftar här på problematiken kring skapandet av det egna jaget, individ utvecklingen och osäkerheten. Vad vi 
normalt ser som det typiska som kännetecknar tonåren.  
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förebygga psykisk ohälsa ute på skolorna hjälper inte bara elevernas vardag utan även lärarnas 
och det är extra viktigt att poängtera. Det gagnar alla ute på fältet om man medvetet arbetar 
med detta som mål. 
 
1.5 Frågan 
Övergripande så är frågeställningen stor och därför behöver jag bryta ner den i mindre bitar. 
 

- Vilka varningssignaler finns för psykisk ohälsa? 
- Vilka områden inom det förebyggande arbetet med psykisk ohälsa går att tillämpa på 

dagens skola? 
 
1.6 Begränsningar 
Av tidsskäl så har detta examensarbete begränsat sig på ett naturligt sätt. Jag har dock provat 
att inkludera så mycket som möjligt av vad litteraturen jag valt har haft att ge.  
 
1.7 Begrepp 
Definitionen av begreppet självmord: ”termen självmord används om alla dödsfall, som direkt 
eller indirekt är resultatet av en positiv eller negativ handling, utförd av den avlidne, och 
vilken han vet kommer att medföra detta resultat.”8

 
Definitionen av begreppet psykisk ohälsa är inte lika enkel att återge då symptomena och 
anledningen till tillståndet varierar. Det skulle gå att förklara begreppet med: mentala och  
själsliga besvär.9     
 

                                                 
8 Durkheim, Emile, Självmordet, (1993 [1897]) Lund, s. 22 
9 Ordet psykisk är uppslaget i uppslagsverket Respons L-Ra, (2000 [1998]) Jyväskylä, Finland, Bertmarks 
Förlag, s. 297. Ordet besvär är tillfört som en enklare variant av ohälsa.  
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Del 2 

VAD DU KAN GÖRA 
 
          ”Självmord är i själva verket den dödsorsak som vi lättast kan förhindra.  
           Det kan förhindras, därför att med några få undantag vill alla som försöker  
           ta livet av sig i själva verket leva,” 
 

Mary Giffin & Carol Felsenthal 1985 
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2.1 Utbilda dig själv 
Huvudnyckeln för att arbeta med att förebygga psykisk ohälsa och självmord är att besitta en 
kunskap som inte kommer utan ansträngning. Inom detta ämne är det otroligt viktigt att ha 
kött på benen så man inte tvivlar på sitt handlande. Det är viktigt att man vet vad man ska 
göra, hur man ska göra det och speciellt varför man ska göra som man gör. Det är också 
viktigt att man inte är ensam i arbetet. I en tidskrift om skolhälsovård skriver professor i 
psykiatri och suicidologi Danuta Wasserman och fil dr Michael Westlund att: 
 

För att få ner antalet självmord och självmordsförsök bland skolelever måste initiativ tas både 
lokalt på skolorna, i rektorsområden, i kommuner och på ett nationellt politiskt plan. Det krävs 
kraftfulla politiska åtgärder och ökade resurser för att genomföra och följa upp det 
självmordspreventiva arbetet. Uppgiften är stor och måste därför planeras och bedrivas 
långsiktigt. 10

 
Detta hindrar ändå inte att man på ett personligt plan tar ansvar för den psykiska hälsan hos 
sig själv, elever eller kolleger. Skulle man mot förmodan hamna i ett upptagningsområde som 
inte vill arbeta aktivt med dessa frågor, så ska man inte låta sig hindras av det. I slutändan 
handlar det om ett personligt engagemang. Man ska dock veta att ett sådant här arbete inte 
kommer att visa något direkt resultat. Ibland tar det tid och ibland kan det kännas som att det 
inte tjänar till någon nytta. Men man kan inte ha mer fel, det kan spela all roll i världen. Du 
kanske kommer att rädda ett liv som du inte ens visste behövdes räddas. Tänk den tanken och 
fortsätt sedan att arbeta aktivt med frågan. 
 
Det finns olika ställen här i världen som man kan vända sig om man behöver kunskap hur 
man ska arbeta med detta ämne. I Sverige har vi Nationellt Centrum för suicidforskning och 
prevention av psykisk ohälsa, som har sitt huvudkontor i Stockholm. Där jobbar bl.a. Danuta 
Wasserman och Michael Westerlund som jag nämnde ovan. Dit kan man vända sig om man 
har frågor eller om man vill ha råd och tips. Adressen är:  

NASP 
Box 230, 171 77 Stockholm 
Tfn: 08-728 70 26 
Fax: 080-30 64 39 
www.ki.se/suicid

 
Att utbilda sig själv är ändå en av de viktigaste sakerna man kan göra, så ju mindre du kan om 
detta ämne ju större är behovet. Arbetar du på en skola som inte medvetat arbetar för att 
förebygga psykisk ohälsa så är det dags att ni börjar. Det borde vara en självklarhet, men 
tyvärr är det bara 4 av 10 skolor som gör detta.11 Det ska inte behöva begås ett självmord för 
att skolor ska börja arbeta aktivt i ämnet. Starta arbetet på din skola nu, med målet att ett 
självmord kanske kommer att förhindras.  
 
Jag nämnde tidigare att det är viktigt att man har kött på benen när man arbetar aktivt med att 
förebygga psykisk ohälsa. Det jag också bör nämna här är hur många människor det finns där 
ute som är outbildade i ämnet vars arbete är mycket lyckat. Ibland räcker det inte ens med en 
professor titel för att medmänsklighet ska finnas, utan det är bara en naturlig del hos vissa 
människor. Arbetet behöver egentligen inte kräva så mycket utan kan lätt bli en del av ens 
personlighet och sedan användas i den proffesionella rollen. Du behöver inte delta på något 

                                                 
10 Wasserman, Danuta & Westerlund, Michael, Att förebygga psykisk ohälsa och självmord bland skolelever, 
(3/2002-2003) Stockholm, s. 16 
11 Lärarnas tidning, nummer 13, 19 AUG –1 SEP 2005, Årgång 16, s. 17 
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två dagars seminarium i Stockholm för att besitta en kunskap. All information du behöver 
finns säkerligen runt omkring dig, levande bevis på att självmord är ett folkhälsoproblem. 
Nästan alla människor har någon slags relation till självmord eller psykisk ohälsa, det gäller 
bara att våga prata och lyssna på alla berättelser.    
   
2.2 Varför är självmord så svårt att prata om? 
Det finns säkerligen olika sätt att besvara den frågan på men i boken –För ung att dö 
(Klagsbrun, 1976) så fann jag en bra förklaring: 
 

Självmord, och speciellt självmord bland unga människor, skrämmer folk och får dem att känna 
sig hotade. En enskild människas självdestruktiva handling sätter frågetecken för grunden för 
allas existens, för meningen med själv livet. Hur mycket enklare är det inte att dölja självmord 
och självmordsförsök, att inte låtsas om dem eller förneka deras existens, än att försöka besvara 
de outtalade frågorna som de väcker. Hur mycket lättare är det inte att acceptera halvsanningar 
och lämpliga bortförklaringar än att gräva i orsakerna och motiven till en ung människas önskan 
om att dö.12

 
Och är det inte så här? Vi pratar inte om det för att vi inte vill att det ska existera. Psykologin 
är egentligen densamma som om dammet under sängen, när vi inte ser det så finns det inte, 
och vi slipper att städa! Det är som vi tror att bara för att vi pratar om självmord, så går unga 
hem och avslutar sina liv. Vi alla måste förstå att det är genom samtal som vi kan förhindra att 
ensamheten trycker så hårt på människor. 
 
Jag har i litteraturen funnit stöd för hur viktigt samtalet anses vara och i en av alla böcker i 
ämnet är Människan är en berättelse av Clarence Crafoord en grundläggande bok i 
samtalskonst. Den beskriver vikten i samtal, de olika formerna som finns och underliggande 
orsaker till att samtal ser ut som de gör.  
 
  Att inleda ett samtal med någon är att inleda en relation med honom eller henne. 13

 
Vidare fortsätter han att om vi inleder en relation med någon så måste detta baseras på 
uppriktighet och båda parter måste känna sig trygga. Att lära känna någon av sina 
medmänniskor på ett mer individbaserat plan, leder automatiskt till en relation och det är 
genom en relation till en annan människa som det förebyggande arbetet ligger. Detta är lika 
viktigt i förälder – barn relationen och lärare – elev relationen som kolleger emellan.   
 

Det tycks finnas två aspekter på samtalet, som (danska författaren) Martin Andersen Nexö har 
lagt märke till. För det första att man blir klokare på det som man talar om, men också att man 
blir klokare på sig själv och sin samtalspartner samtidigt som samtalet är en identitetsskapande 
process.14

 
För att man ska känna sig trygg i att samtala om ett ämne som självmord och psykisk ohälsa 
så antar jag att man måste man börja med sig själv. För det första: har någon svårt att 
acceptera att problematiken finns så kommer den personen aldrig att uppnå någonting i det 
aktiva arbetet. Det första steget är då kanske en större samling på t.ex. skolan så att alla lärare 
kan ta del av informationen först innan eleverna får ta del av den. Det finns några viktiga 
aspekter att ta hänsyn till och det du kan tänka på är att:    
 
                                                 
12 Klagsbrun, Francine, För ung att dö, (1981 [1976]) Stockholm, s. 14 
13 Crafoord, Clarence, Människan är en berättelse –tankar om samtalskonst, (1994) Stockholm, s. 104 
14 Abildtrup, Johansen, Bodil, Rathe, Ann Louise & Rathe, Jørgen, Möjligheternas barn i möjligheternas skola. 
En pedagogisk profil – från idé till verklighet, (1997) Stockholm, s. 94 
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Tid, rum och situation måste vara tydligt definierade för att ge trygghet så att en rymd ska kunna 
skapas där ett psykologiskt möte kan ske.15

 
Att samtala och att älska är nära besläktade aktiviteter. De kan förena i en legering som inte har 
med teknik att göra utan med självreflektion, med att lära känna sig själv och den andra, att 
tillägna sig en åskådning.16

 
Så förnekandet av att problematiken existerar kan i många fall bero på den enskilda personens 
upplevelser. En person i förnekande kan i verkliga fall besitta en kunskap så smärtsam att 
alternativet blir att stänga av. Det är viktigt i detta fall att inte fördöma utan enbart klargöra att 
det inte råder något tvivel om den fakta som framställs.     
 
I övriga fall så behöver självmord inte vara så svårt att prata om. Det som gör det svårt är att 
vi inte känner oss trygga i att samtala kring psykisk ohälsa. Du kan starta arbetet med 
trygghetsskapandet genom att t.ex. samtala om/kring ämnet med din partner, kamrat eller dina 
kolleger. Vi besitter oftast större kunskap än vad vi egentligen tror, vi är bara rädda att förlita 
oss på den. 
 

Känslorna är intelligenta, och de ger oss den informationen vi behöver för att hitta lugnet och 
finna vad som är rätt för oss. Utan kontakt med känslorna har du ingen tillgång till din 
emotionella intelligens. Din visdom saknar djup.17  

 
Detta är kanske inte ett lätt arbete för alla, men det är ett arbete som måste göras. Inte kanske 
främst för din egen skull, utan för hela mänskligheten. Världen vi lever i måste kunna 
handskas med och prata om problematiken för att den ska kunna behandlas. Det är detsamma 
som att man är tvungen att söka efter botemedlet till cancer för att man ska ha chans att 
behandla den. Cancer försvinner inte av sig själv bara för att man ignorerar den.   
 
Att samtala med människor kring problematiken psykisk ohälsa och självmord kan både få 
dig och andra att komma till insikten om att ingen människa är ensam om att tänka svarta 
tankar. Ensamhet kan med enkelhet kännas överväldigande för en människa och i dessa 
situationer kan hela världen ses som en fiende. Att prata om någonting så svårt som detta kan 
vara den enda nyckeln till framgång. Med facit i hand så kan vi ju lugnt konstatera att det inte 
fungerade att ignorera problematiken, självmord existerar i allra högsta grad fortfarande och 
det är hög tid att aktivt skrika ut att vi vill ha ett självmordsfritt Sverige.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15 Crafoord, Clarence, Människan är en berättelse –tankar om samtalskonst, (1994) Stockholm, s.104 
16 Crafoord, Clarence, Människan är en berättelse –tankar om samtalskonst, (1994) Stockholm, s.19 
17 Noyes B. Randi, Konsten att leda sig själv, (2003 [1995]) Helsingborg, s. 66 
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Del 3 

VAD SKOLAN KAN GÖRA 
 
          ”Om vi kan se det unika hos varje barn, men också det som förenar, kan vi förstå och               
            stödja barnets utvecklingsväg och därmed bidra till att stärka det som vi alla behöver  
            mest av allt, en god självkänsla och ett gott självförtroende. Då blir vi starka och  
            vågar möta världen”. 

Berit Bergström 2001 

 14



3.1 Hur ser det egentligen ut? 
 

Varje år tar omkring 1500 personer i Sverige sitt liv. Två av tre är män. Självmord är den 
vanligaste dödsorsaken för män 15-44 år. På två år ökade antalet självmord i åldersgruppen  
15-24 år, från 106 år 2000 till 146 år 2002. 18

 
Trots att nya studier har gjorts och frågan har lyfts så högt som till regeringsnivå har siffrorna 
för självmord bland unga ändå fortsatt att öka. Detta kan ses som så mycket annat i samhället, 
saker och ting tar helt enkelt tid, men på vems bekostnad, Kristofer 19 år?  
 
Media skriver sällan om självmord, detta p.g.a. en gammal överenskommelse med sjukvården 
(psykiatrin). Anledningen är för att självmordsvågar har stor tendens att uppstå när media 
glorifierar människorna som begår självmord.19 Om media skriver om självmord så nästan 
uteslutande idag om det är en ”känd” person.20 Det finns dock undantag, och detta var en 
artikelserie i kvällstidningen Aftonbladet 2004 (13 april – 18 april), där tog man upp det 
tabubelagda ämnet självmord från ett annat håll. De skriver bl.a. att: ”Våra unga mår sämre än 
någonsin. Många så dåligt att dom hellre vill dö. Ändå talar vi aldrig om det. Självmord, 
speciellt bland unga, är tabubelagt. Om vi inte låtsas om det finns det inte. Ännu en ung 
människa dör, utan att någon förstod.”  I artikelserien lyfter reportrarna fram rösterna på 
familjer och vänner till unga som begått självmord, de ger självmord ett ansikte. Ett ansikte 
som egentligen kunde tillhöra vem som helst, ett liv som vilket annat. I artikelserien lyftes 
även personer som gjort ett eller flera självmordsförsök fram, och de fick chansen att berätta 
sin historia Från viljan att dö till livet idag (tyngdvikt på det sist nämnda).21  
 
Hur man än vrider och vänder på det så är självmord ett folkhälsoproblem. Oavsett det exakta 
antalet självmord per år, så kan man säga att ETT självmord är ett för mycket. De nyaste 
siffrorna som jag kunde få tag på via socialstyrelsens hemsida var från 200222. Där den exakta 
siffran för självmord var 1182 stycken (oklara uppsåt ej inräknat). De oklara uppsåtens 
officiella siffra var 314 stycken, men alla experter varnar ju för att den siffran egentligen är 
mycket högre. Det begicks 108 självmord av personer under 24 år och 7 av dem begicks av 
personer under 14 år (åter igen är de oklara uppsåten inte inräknade). Det är skrämmande 
siffror, men som jag skrev ovanför så räcker det med att ett självmord begås för att det ska 
vara ett för mycket.        
 

Varannan rektor på högstadiet har erfarenhet av elevers självmordsförsök. Ändå är det ovanligt 
att skolan har rutiner för att upptäcka och hjälpa elever i psykisk nöd. Sex av tio skolor saknar 
skriftliga planer för att förebygga självmord och självmordsförsök. En av fyra saknar också 
skriftliga rutiner för hur personalen ska agera om en elev begår självmord. Det framgår av en 
studie av 500 gymnasier och 500 högstadieskolor som gjordes år 2002 av Nationellt centrum för 
suicidforskning (NASP).23

 
Vetskapen om att merparten av skolorna idag saknar handlingsplan för att både förebygga och 
att arbetet med att upplysa om psykisk ohälsa uteblir, skrämmer. Ämnet kommer oftast inte på 
tal förrän ett självmord redan har inträffat och då saknas oftast även rutiner och en 
handlingsplan i hur man hanterar situationen efteråt. Skolorna må ha krisplaner och 
                                                 
18 Lärarnas tidning, nummer 13, 19 AUG –1 SEP 2005, Årgång 16, s. 17 
19 Jamison, Redield, Kay, Mörkret faller snabbt. –Till självmordets förståelse, (2005) Lund, s 249  
20 Uppmärksammats av författaren då dagstidningar och kvällstidningar lästs. 
21 Aftonbladet 2004 (13 april – 18 april) 
22 Döda 1987-2002 genom självmord respektive oklart uppsåt,  http://www.sos.se/epc/dors/filer/suicid.xls 23/11-
05 
23 Lärarnas tidning, nummer 13, 19 AUG –1 SEP 2005, Årgång 16, s. 17 
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mobbningsplaner, men en konkret/renodlad självmord - självmordsförebyggande plan saknas. 
Att enbart 4 av 10 skolor har kunskapen och aktivt arbetar förebyggande är skrämmande.  
 
Så varför har inte lärare den utbildning som krävs i ämnet? Jag skickade ett brev till 
Utbildnings- och kulturdepartementet och förklarade varför jag tyckte att utbildning inom 
detta ämne skulle vara obligatorisk på lärarutbildningen. Några veckor senare fick jag svar via 
mail från Myrna Smitt (kansliråd) som skrev att: 
 
 Den utbildning av lärarstudenter i att förebygga psykisk ohälsa som du föreslår kan enligt 

högskolans styrsystem genomföras genom initiativ vid de lärosäten som bedriver 
lärarutbildning.24

 
Jag har ingen aning om vilka eller hur många högskolor eller Universitet som utbildar sina 
lärarstudenter i att förebygga psykisk ohälsa, men jag vet att Karlstads Universitet inte gör 
det. Problematiken finns och är högst relevant på lärarutbildningen så det är viktigt att 
klargöra än en gång att det ligger på de olika skolorna att utbildning sker inom ämnet.  
 

Enligt en undersökning på en gymnasieskola i Stockholm uppgav 31 % av pojkarna och 37% av 
tjejerna att de hade haft självmordstankar under det senaste året. För åk 8 var motsvarande siffra 
7% för pojkarna och 22% för flickorna. 25

 
Procentantalet kan övergripande gälla hela landet och bör därför inte ses som ett 
storstadsfenomen. Självmord/försök begås över hela landet och av alla samhällsklasser, det 
finns inga undantag. Det är skrämmande att självmordspreventation genom förebyggande mot 
psykisk ohälsa i största utsträckning enbart sker ute på skolorna när ett självmord eller 
allvarligt självmordsförsök har begåtts. Skolan bör arbeta med detta medvetet eftersom de 
utgör en stor del i samhället de är även den institution som har störst kontakt med unga idag  
 
Ett typiskt exempel på den naiva inställningen många skolor har hittade jag på en av 
hemsidorna för en högststadieskola i mina hemtrakter. På hemsidan under rubriken elevhälsan 
läste jag texten som i helhet var ganska allmän, men ett uttalande av skolläkaren fick mig att 
reagera.  
 

Skolsköterskan är skolhälsovårdens viktigaste person. Några timmar i månaden står jag henne bi 
i skolans gemensamma strävan att bevara och förbättra elevernas själsliga och kroppsliga hälsa. 
Tillsammans står vi för den medicinska kompetensen i elevvårdsarbetet. Vi gör undersökningar, 
ger råd och ibland behandling, främst gällande olika typer av skolrelaterade hälsoproblem. I 
mötet med eleven vill vi också arbeta förebyggande. Genom undervisning och upplysning vill vi 
verka för "sunda levnadsvanor", så att våra ungdomar kan fortsätta att må bra och prestera väl. 
Trångboddhet och delvis omoderna lokaler till trots upplever jag den allmänna elevhälsan som 
god. Det är en positiv stämning och en bra "vikänsla" bland personal och elever 
på Centralskolan.26

 
Får inte ni känslan av att han egentligen inte har en aning om vad han pratar om utan enbart 
skriver det som känns rätt? Och vad är egentligen ”skolrelaterade hälsoproblem”? Mina frågor 
var många efter den enkla text som Internet presenterade och jag kände mig tvingad att ringa 
skolläkaren som givit uttalandet. Detta för att fråga vad skolrelaterade hälsoproblem 
egentligen var. Hans fru var väldigt trevlig när jag ringde, men jag fick aldrig chansen att 
ställa frågan personligen. Jag förklarade dock mitt ärende, alltså den enkla frågeställningen –

                                                 
24 Mail från Myrna Smitt, 15 december 2005 (bilaga 1) 
25 Lärarnas tidning, nummer 13, 19 AUG –1 SEP 2005, Årgång 16, s. 17  
26 Centralskolans hemsida, http://www.centralskolan.se/showPage.php?page=54 9/12-05 
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vad är skolrelaterade hälsoproblem? Efter 10 minuter ringde han dock upp och då fick jag 
svaret att han inte hade en aning om vilken Internet sida jag pratade om och sedan talade han 
om att han inte alls hade skrivit texten som jag citerade ur. Samtalet i sin helhet varade kanske 
2-3 minuter och jag finner informationen jag fick under denna tid som ett lysande exempel på 
att många saker som skolor utger sig ”göra”, bara är fina ord på papper.  
 
Är detta den bistra sanningen frågar jag mig själv. Är det så här det är? Fina ord i en text utan 
bakomliggande arbete. Jag kan omöjligtvis kolla alla skolor i Sverige och jag finner det inte 
särskilt intressant att peka på dessa med hela handen och skrika –FEL, FEL, FEL!!! Det jag i 
stället tänker göra är att använda min energi och mitt examensarbete åt att försöka besvara 
frågan, vad skolan kan göra. Så med dessa ord skrivna så känns det som om mitt 
examensarbete börjar på allvar.  
 
3.2 Vad lärare kan göra 
Det finns många sätt att förebygga psykisk ohälsa och på detta sätt förhindra självmord och 
självmordsförsök. Jag ska i detta kapitel ta upp områden som man aktivt och medvetet kan 
arbeta med ute på skolorna. För att arbetet ska kunna fungera så krävs det att personal och 
ledning är medvetna om att de kämpar mot samma mål, en självmordsfri skola. Så vänta inte 
längre, starta arbetet redan idag.  
 

Lärare är och förblir den minst utnyttjade tillgången, när det gäller att förhindra självmord. De är 
så värdefulla, därför att de tillbringar flera timmar med barnet dag in och dag ut än vad de flesta 
föräldrar gör. De vet också mer om elevens vardagsliv. Är han hög på narkotika? Är han ensam, 
därför att han vill vara det eller för att de andra inte vill vara tillsammans med honom? Verkar 
han plötsligt ha blivit nedstämd? Har hans skolresultat försämrats? Svävar han i det blå ena 
dagen och är djupt nere nästa? Skolkar han regelbundet? 
     Om en förälder misstänker att hans barn har problem, bör läraren vara den första att vända sig 
till. Det är inte bara så att en omtyckt lärare har lättare att vinna den unges förtroende än en 
förälder eller skolkurator (elever har en tendens att betrakta kuratorn som en del av 
administrationen och som någon som kan få dem att ”råka i klistret”). Lärarna är dessutom 
ojämförligt värdefulla i och med att unga ofta uttrycker sin ångest under skolarbetet. 
     Men tyvärr kan lärare vara lika blinda som föräldrar för varningstecken på självmord. Därför 
lägger de ofta inte märke till bevis som i efterhand verkar så tydliga.27  

 
3.3 Grundskolan 
Eftersom jag studerar till högstadielärare så ligger naturligtvis tyngdpunkten i mitt arbete där. 
Det är dock inte så enkelt att dra streck mellan de olika pedagogiska nivåer, jag kan dock 
utskilja några olika tillvägagångssätt som ska  kunna förebygga psykisk ohälsa.   
 
Det är ganska lätt att sitta här framför en dator med en halvfärdig lärarutbildning och säga –
Att när jag blir lärare då ska jag… Det är alltid lättare att teoretisera i skolbänken än att 
praktisera ute i verkligheten där pengarna ofta bestämmer ditt engagemang. Det finns alltid 
någonting eller någon som håller dig/er tillbaka. Det aktiva arbetet att förebygga psykisk 
ohälsa är trots allt otroligt viktigt och det borde inte hindras av arbetstimmar och pengar. Det 
enda som egentligen krävs är att vi är medmänniskor och att vi lär oss se varningstecken och 
på det sättet kan vi medla eleverna vidare till skolsköterskan eller kuratorn.  
 

Lärare måste känna till att barn inte sällan drabbas av depressioner och att de ofta försöker dölja 
sin sorg och ensamhet bakom ett aggressivt och störande beteende. […] Lärare i de högre 
årskurserna måste lära sig att inte vara rädda för att diskutera självmordsproblem med sina 

                                                 
27 Giffin, Mary & Fesenthal, Carol, Ett rop på hjälp, (1985) Stockholm, s. 278 
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elever och att inte tysta ner självmord eller självmordsförsök utan betrakta dem med öppna ögon 
och låta eleverna få uttrycka sina känslor. 28

 
Vissa skolor kör temaveckor kring psykisk hälsa/ohälsa, personligen anser jag att 
förebyggandet av psykisk ohälsa gör sig bättre fortlöpande. Det är viktigt att arbetet börjar 
från dag ett och att det fortsätter hela skolåret. En elev som börjat sjuan ska veta att hjälpen 
finns och speciellt vart den finns. En anslagstavla med telefonnummer till t.ex. BRIS bör 
finnas. Tiderna då skolsyster och skolkuratorn finns tillgängliga bör också finnas på samma 
ställe. Denna information kan hur lätt som helst placeras bredvid scheman och matsedeln. 
Detta ska vara lika självklart som smör på bröd och lika självklart som att lärarna själva vet 
vart de ska vända sig om de misstänker att en elev mår dåligt.  
 

Det kan vara avgörande för en ung självmordsnära människa att man inom skolan vet hur man 
ska agera så att den unge snabbt och utan fördröjningar (för att inte bryta motivationen att ta 
emot hjälp) kan slussas in i en omsorgskedja där man är redo att ingripa med insiktsfulla 
psykosociala åtgärder och att det finns en beredskap i vården, så att man i tid kan ingripa och 
avbryta en sårbar människas begynnande självmordsprocess. Här ska det regionala nätverket 
genom sitt kontaktnät kunna bistå med upprättande av en sådan omsorgskedja.29

 

3.3.1 PRIVATLIV ÄR SKOLLIV 
Med den erfarenhetsbasis som en vuxen människa har så vet vi oftast att saker och ting inte är 
så illa som de verkar och att det mesta ordnar sig, bara man ger det lite tid. Vi separerar på 
arbetsliv och privatliv. Vi får ofta höra att jobbet inte ska tas med hem och viceversa. Unga 
människor får dock inte höra detta och de besitter inte den erfarenheten som vi vuxna har, och 
detta gör att de reagerar hårdare när saker inträffar.  
 

Ungdomar är inte vana vid att råka ut för stress. Därför är det lätt för dem att övertyga sig själva 
om att ingen annan människa i hela världen någonsin har känt sig så eländig som just de. De blir 
rädda och känner sig djupt ensamma i sitt lidande. De har inte tillräcklig erfarenhet av 
depressioner för att veta att, hur fasansfull den än må kännas, så upphör den ändå; de kommer att 
känna sig bättre. Alltför ofta ser de självmord som den enda utvägen ur lidandet.30  

 
Vem har inte hört en ung människa beklaga sig över t.ex. en förlorad kärlek, med orden –det 
här kommer aldrig att gå över, jag kommer aldrig att älska någon annan. Detta tänkande får vi 
vuxna absolut inte fördöma. Det är otroligt viktigt att vi inte förlöjligar och ignorerar. Det är 
inte vad vi säger i dessa situationer som räknas utan att vi finns där för att lyssnar.  
 

Kärlekssorg är inte bara sorg utan också ångest och bitterhet. Känslotrycket stör sömnen. Dålig 
sömn försämrar arbetsförmågan, klarsynen och den psykiska motståndskraften. Att beröva 
någon sömnen är en effektiv form av tortyr, det vet man och utnyttjar i diktaturstater.31

 
Det går inte lägga för stor vikt vid denna punkt. Ibland kan det faktiskt räcka med att bara 
lyssna och det är inte svårare än så. Frågan är bara när lärare tar sig tid att lyssna på eleverna. 
Lyssnar lärare när de moralpredikar eller springer förbi eleverna i korridoren? Det kanske är 
så att vi är rädda för att lyssna för det gör automatiskt att vi bryr oss. Den privata sfären går då 
ihop med arbetet och det skulle sedan i sin tur bli en belastning, yrkesrollen och det privata 
krockar. Det vi inte tänker på är att elevernas skolvärld även tillhör deras privatliv. För en 
                                                 
28 Klagsbrun, Francine, För ung att dö, (1981 [1976]) Stockholm, s. 160-161 
29 Wasserman, Danuta & Westerlund, Michael, Att förebygga psykisk ohälsa och självmord bland skolelever, 
(3/2002-2003) Stockholm, s. 25 
30 Giffin, Mary & Fesenthal, Carol, Ett rop på hjälp, (1985) Stockholm, s. 233 
31 Ottoson, Jan-Otto, Vad gör jag med min ångest? (1995 [1993]) Stockholm, s. 15 
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elev så utgör skoldagen en ofantlig del av vardagen, medan vi vuxna kanske lever för tiden 
efter jobbet och den årliga semestern. Arbete är idag för många i allt för stor utsträckning att 
tjäna pengar för att spendera på ledig tid. Paradoxen för lärare är att vi utgår från att vi ska 
vara goda förebilder genom att vara fyllda av kunskap i olika ämnen, och det vi inte efterlever 
är det elever egentligen behöver, en vuxen människa att relatera till. En vuxen som minns hur 
det var att leva som förvirrad tonåring. Vi måste minnas den första kärleken och vi måste även 
minnas hur det kändes att få sitt hjärta krossat. Detta tycker många är en självklarhet, men jag 
tror att det ofta glöms bort och att det är då de förskräckliga orden kommer ur våra munnar -
Det blir bättre sen eller det går över, så farligt är det inte.  
 
Att hjälpa en elev borde innefatta att hjälpa dem i deras privatliv, borde vara lika naturligt 
som att hjälpa dem med skolrelaterade frågor. Det som skiljer dessa två åt förklaras bäst med 
dessa ord: 
 
 ”Helping is not so much doing as being.”32

 
Sömn nämndes tidigare som en stor del i vårat välbefinnande. Det kanske inte är så illa om en 
elev försover sig, men det kanske är viktigt att känna till att depression ofta yttrar sig genom 
rubbade sömnvanor. Om en elev ofta visar tecken på trötthet eller försover sig ofta är ett 
samtal med föräldrarna att rekommendera. Detta kanske gör att elevens sömncykel kan vridas 
tillbaka. Om inte så har man i alla fall uppmärksammat problemet från mer än ett håll. Vidare 
iakttagelser bör därför ske från båda hållen. Det kan också vara så att föräldrarna är en del av 
problemet för eleven, så att kontakta skolsköterskan är också att rekommendera. Var inte 
rädda för att reagera, det hela handlar egentligen om någonting så enkelt som mänsklig 
omtanke.   
 

3.3.2 VÅLD, HOT OCH MOBBNING 
Som lärarstuderande så samlar man på sig mycket material som senare ska kunna användas i 
arbetslivet. Mycket information har handlat om mobbning och vi har fått kolla på olika 
mobbningsplaner ute på våra VFU platser (praktikplatser) under utbildningen. Det vi sällan 
har diskuterat är hur den kontakt man bör ha med föräldrarna eller myndigheterna i dessa fall 
ska gå till eller ser ut.33 I en skrift från lärarförbundet fann jag redan i förordet texten att. 
 

Vi ger också råd och konkreta exempel från skolor där man hittat bra samarbete med föräldrar 
och med andra myndigheter.34  

 
Så hur ser då dessa råd ut.  
 

Grunden för ett bra arbetsklimat i skolan är att alla berörda, lärare, elever och föräldrar, är 
överens om ett gemensamt förhållningssätt och vilka regler, normer och sanktioner som skall 
gälla. Det är också viktigt att alla som arbetar i skolan känner till vilka rutiner som ska tillämpas 
i konkreta problemsituationer.35

 
Utsatta elever vet ofta inte vart de ska vända sig för att få hjälp. På varje skola bör det finnas en 
eller flera vuxna som har speciellt ansvar för att lyssna och hjälpa elever att gå vidare.36  

 

                                                 
32 Ottoson, Jan-Otto, Vad gör jag med min ångest? (1995 [1993]) Stockholm, s. 18 
33 Självklart ser detta olika ut för lärarstuderande, så jag utgår i här i högsta grad från mina erfarenheter. 
34 Lärarförbundet, Så kan skolan förebygga våld, hot och mobbning, (augusti 2000) Stockholm, s. 5 
35 Lärarförbundet, Så kan skolan förebygga våld, hot och mobbning, (augusti 2000) Stockholm, s. 14 
36 Lärarförbundet, Så kan skolan förebygga våld, hot och mobbning, (augusti 2000) Stockholm, s. 14 
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Det som är skrämmande är att om man går tillbaka till början i samma skrift så står det att 
sådan personal ofta saknas (skolsköterskor, skolpsykologer och kuratorer)37. Så vart finns då 
den utbildade personalen och hur många timmar i veckan jobbar de på skolorna. Här kan vi ju 
åter igen nämna läkarens uttalande på Centralskolans hemsida. Detta får mig att fråga om 
elevhälsa är lättare att teoretisera än praktisera? Jag ställer frågan med en viss ironi, då jag i 
flera fall ute på skolorna har uppmärksammat flera brister hos personalen och de 
handlingsplaner som funnits. Dels har t.ex. mobbningsplanerna inte uppdaterats och de 
personer som står som kontaktpersoner arbetar inte längre på den aktuella skolan. Du blir 
säkert inte chockad över denna information och skulle du bli det så gläder det mig.  
 
Genom en mailkontakt med Claes Jenninger som mist sin 13 åriga son genom självmord, fick 
jag en information som aldrig nämns i informationsbladen. Claes skriver att:  
 

Det vi under många år har kämpat mot är en brist på kunskap från skolan om hur man 
uppmärksammar och hjälper utsatta barn. Att en sådan oförståelse, underlåtenhet och till och 
med arrogant bemötande kan medföra en suicidrisk kunde vi naturligtvis inte ana. Föräldrarollen 
och lärarrollen är här så olika. Det betyder att den professionella rollen hos lärare faktiskt kan 
vara ännu mycket viktigare än föräldrarnas när barn mår så här fruktansvärt dåligt. Som förälder 
ser man inte sitt barn i en gruppmiljö. 

Det mest fasansfulla med historien om vår pojke, är att vi först tre månader efter hans död, 
efter vår anmälan till skolverket, fick ta del av alla de anteckningar och mötesprotokoll som 
skolorna följt Måns med under åren utan att vi föräldrar underrättats. Vi ”bråkade” ju bara och 
bad om hjälp av skolan för att vi förstod att han var utsatt. Lärarna och annan personal hade 
alltså både observerat och i detalj noterat (t.ex. öknamn) hans situation, men inte agerat. Allt 
skulle bli bra om han bara ändrade sig, var det budskap han och vi ständigt fick av personalen! 
En fullkomligt gastkramande brist på kunskap.38

 
Det är så här verkligheten kan se ut för vissa. Skolan som en stängd institution där man håller 
varandra om ryggen.  Jag tycker alltid man ska vara kritisk oavsett om arbetet går som galant. 
Det finns alltid saker att förbättra oavsett vilket yrke man utövar. Inom läraryrket och i hela 
skolvärden har problemet ofta varit att det är en egen liten värld i världen. Detta behöver inte 
vara en nackdel, men det går absolut att förbättra. Lektioner och lärare borde övervakas bättre 
och utvärderingar likt dem man har på universitetet borde genomföras. Detta oavsett om vi 
pratar grundskola eller gymnasieutbildning. Rektorer borde helt klart ta större ansvar på den 
biten. Detta ökar självklart arbetsuppgifterna på rektorerna, men återigen handlar det om 
prioritering.  
 
I skriften från lärarförbundet så nämns även att man alltid ska kontakta föräldrarna, med 
undantag för om elev ”lider betydande men om uppgiften röjs för vårdnadshavaren” 
(Sekretesslagen 7 kap 9§).39  Jag förstår att sekretesslagen bör efterföljas i dessa fall, men då 
behöver konkreta exempel ges.  
 
Marica har personlig erfarenhet av detta när hon fick lärarna att hemlighålla hennes 
självmordförsök, med enbart ett löfte om att hon inte skulle göra om det.40 Detta löfte 
hindrade inte Marica att göra ytterliggare självmordsförsök. Tillslut var det allmänt känt över 
skolan att hon provat att avsluta sitt liv.41 I bagaget hade hon en flyktig kontakt hos kuratorn 
på skolan, där hon ljög och tillslut uteblev kontakten. Självmordförsöken inträffade både på 

                                                 
37 Lärarförbundet, Så kan skolan förebygga våld, hot och mobbning, (augusti 2000) Stockholm, s. 7 
38 Mail från Claes Jenninger, 2 December 2005 (bilaga 2) 
39 Lärarförbundet, Så kan skolan förebygga våld, hot och mobbning, (augusti 2000) Stockholm, s. 15 
40 Intervju med ”Marica”, 28 November 2005 
41 Ryktesspridning bland elever. 
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grundskolan, gymnasiet och även idag på universitetsnivå. Även nu i denna stund så befinner 
sig Marica i varningszonen för att begå ett nytt självmord. Hennes destruktiva beteende är 
under behandling, men är långt ifrån över.  
 
Lärarna som i Maricas fall efterlevde sekretesslagen gjorde detta med tankarna att 
handlingarna skulle bli värre, men de kunde inte ha mer fel. Att prata med anhöriga och 
vänner till den självmordbenägna personen kan i själva verket vara det som räddar dem. Det 
handlar inte om att behålla en vänskap (relation) utan att rädda liv. Att inte tala om kan i 
stället visas som ett tecken på att man inte bryr sig och då kan det vara orsaken till ännu ett 
självmordsförsök. Ursäkten som; inte ens lärarna bryr sig, kan skrida tanke till handling.  
 
I skriften nämns aldrig våld i bemärkelsen, skada sig själv. Det är en av sakerna vi oftast 
glömmer att nämna. Det våld, hot och den mobbning som eleverna utsätter sig själva för. 
Detta går inte att uppmärksamma i korridorerna. Det vi är tvungna att uppmärksamma är den 
inre striden hos eleverna. Vi har som uppgift att förebygga mobbning och värna om mänskliga 
rättigheter, men hur arbetar vi egentligen i de fall som ”mobbaren” och offret är en och 
samma person?  
 
I boken –Älska dig själv av Wayne W Dyer kunde jag läsa många saker som vi lärare 
egentligen borde praktisera. Många saker han nämner sammanfaller med mina föreställningar 
om hur jag skulle vilja att eleverna uppfattade sig själva. Han pratar mycket om samhällets 
press på den enskilda personen och hur viktigt det är att vi älskar oss själva och står för våra 
val och beslut.  
 

Men du har kanske, precis som så många andra i vårat samhälle, växt upp med tanken att det är 
fel att älska sig själv. Älska din nästa, förmanar kyrkan. Vad ingen tycks komma ihåg är ”älska 
dig själv”, och ändå är det precis vad du blir tvungen att lära dig om du ska uppnå ”nu”-lyckan, 
tillfredsställelsen och njutningen av att kunna leva i det innevarande ögonblicket. 42

  
Så ett sätt att få ungdomar att sluta att skada sig själva är att få dem att Älska sig själva. Det 
kanske är så enkelt, så självklart att det glöms bort att praktiseras. 
  

3.3.3 MAT 
Marica hade i tonåren ytterliggare symtom på sin depression och det var/är en av de 
vanligaste hos tjejer, nämligen ätstörningar. Eller som hon benämnde det själv, hon mixtrade 
med lite med maten.43    
 
En viktig del i våran överlevnad är beroende av att vi föder oss själva med näringsfull mat. 
Den viktigaste sysselsättningen blir då ”att vi äter”. Det är lika viktigt för unga som hos gamla 
och det finns ingen godtagbar ursäkt för att inte äta. Så vad kan då skolan göra för att eleverna 
ska äta? Maten finns ju där, men otroligt många elever går dagarna igenom utan att äta 
ordentlig mat. 
 
Enligt mig så måste ju både lärare och elever äta för att orka med dagen, så det vore 
egentligen en självklarhet att dessa två grupper åt tillsammans. För vissa elever kanske detta 
är enda chansen att ha en ”normal” middagssituation. Mentorer idag har redan ett stort ansvar 
för sina elever, men ibland känns det som om skolan och lärare prioriterar fel saker. 

                                                 
42 Dyer W. Wayne, Älska dig själv, (1982 [1976]) Helsingborg, s. 42 
43 Intervju med ”Marica”, 28 November 2005 
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Förändringar i matvanor är ett säkert tecken på någon bakomliggande orsak. Det är en 
nödsignal som lätt kan upptäckas av både lärare och föräldrar.   
 

Ett mindre antal barn – nästan alltid flickor – visar extrema rubbningar i matvanorna. Dessa 
varar flera år och kommer att dominera deras liv. […] - nämligen anorexia nervosa och bulimia 
– som viktiga tecken på akut fara. I likhet med narkomaner och alkoholister tar dessa barn 
långsamt livet av sig – hellre än att göra det plötsligt med en kula genom huvudet eller en snara 
runt halsen.44

 
Utveckling av ätstörningar 

Viktfobi 
↓ 

Bantning 
↓                           ↓ 

Självsvält Hetsätning 
↓                                                    ↓ 

Anorexia nervosa Bulimia nervrosa45

 
Föräldrar och lärare borde vara uppmärksamma så fort de märker att en flicka eller en pojke 
hoppar över en måltid, ransonerar mat eller väljer bort vissa rätter. Trivsamma ritualer kring 
måltider kan i tid motarbeta negativa beteenden hos barn och ungdomar som börjar banta. När 
bantningsprocessen eller hetsätningen har framskridit för långt är det ofta föräldrarna hjälplös 
och kan inte behärska situationen. Därför är det viktigt att inte tveka att söka medicinsk och 
psykologisk behandling så fort man märker en ätstörning hos sitt barn. Den medicinska och 
beteendeterapeutiska behandlingen kombineras ofta med stödterapi med vars hjälp ungdomen lär 
sig att uppskatta sig själv och vara nöjd med en han eller hon är.46   
 

Det som hindrar lärare att äta tillsammans med eleverna idag är finansiering, och skolorna har 
inte pengar att spendera. Av erfarenhet vet jag att lärarna uppskattar skolmaten de får när de 
är rastvakt, men att den ekonomiska kostnaden att köpa maten själv är för stor. Går det då inte 
att mötas halvvägs? Skolan står för halva kostnaden och lärarna andra halvan. Det vore väl 
egentligen inte så orimligt, men då är det ju fortfarande enklare att teoretisera i skolbänken än 
att praktisera i verkligheten.  
 
Världen vi lever i idag är allt för utseendefixerad och mycket handlar om yttre skönhet istället 
för det som verkligen räknas. Det är viktigt att få elever att tycka om sina kroppar oavsett 
storlek och form. 
 

Du har inte en trevlig kropp – du är din kropp… och om du tycker illa om den betyder det att du 
inte godtar dig själv som människa.47  

 
Detta betyder inte att vi ska bortse sjukdomar som fetma, utan förse eleverna med en 
hälsosam relation till mat. Genom att delta i den aktiviteten runt intagandet av mat så kan vi 
verkligen vara ett gott föredöme. Prata med rektorn på din skola och försök komma fram till 
en lösning som verkar logisk och rimlig för båda parter. Man brukar säga att man måste 
spendera pengar för att tjäna pengar, men i detta fall måste man kanske spendera pengar för 
att rädda liv.  
 

                                                 
44 Giffin, Mary & Fesenthal, Carol, Ett rop på hjälp, (1985) Stockholm, s. 64 
45 Ottoson, Jan-Otto, Vad gör jag med min ångest? (1995 [1993]) Stockholm, s. 67 
46 Wasserman, Danuta, Depression en vanlig sjukdom. Symtom, orsaker och behandlingsmöjligheter, (2000   
[1998]) Stockholm, s. 120  
47 Dyer W. Wayne, Älska dig själv, (1982 [1976]) Helsingborg, s. 48 
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3.3.4 ALKOHOL 
Att ungdomar dricker alkohol är ingen chockerande nyhet, vi vet kanske själva genom egen 
erfarenhet ungefär när det började och hur det yttrade sig. Det som vi i detta fall måste bli 
påminda om är relationen mellan alkohol och självmord.  
 

Nästan hälften av alla ungdomar som begår självmord är påverkade av alkohol eller narkotika 
omedelbart före sin död. Siffran för ungdomar som gör självmordsförsök men överlever är så 
överraskande hög som 85%.48

 
Vad kan då skolorna göra för att eleverna ska dricka mindre? För inte alls så längesedan så 
startade ett projekt på två högstadieskolor i Örebro. Deras mål är att gemensamt med 
föräldrarna halvera drickandet hos ungdomarna. Projektet yttrar sig i att föräldrarna samlas 
och gemensamt bestämmer de vilka regler som gällde. Informationen som ges vid första 
mötet är kort och konkret, samanlagt ca 15-20 min. I projektet har de valt att vända sig direkt 
till föräldrarna då tidigare studier har visat att information som ges direkt till ungdomarna 
snarare haft motsatt effekt. Oavsett föräldrarnas sociala och utbildningsmässiga bakgrund så 
har programmet visat sig ytterst effektivt. Föräldrarna uppmanas också att prata med äldre 
syskon och informera dem om vilka riktlinjer som gäller. Tidigare uppfattning om att 
bjudning av alkohol i hemmet skulle resultera i sundare alkoholvanor har visats felaktiga. En 
undersökning som har gjorts av 2 psykologiforskare på Örebro Universitet visar att de som 
blir bjudna på alkohol i hemmet dricker mer än de som inte får det och de löper också större 
risk att dricka mer i framtiden. Sedan det första projektet startade har fler högstadieskolor 
hakat på och gemensamt så kallas projektet IQ 1. Du kan själv starta upp ett likadant projekt 
på din skola och du finner ytterliggare information på IQ projektens hemsida www.iq.se.  
 

Alkohol används många gånger som självmedicinering mot ångest och depression. 
Undersökningar tyder på att det hos drygt två tredjedelar av de kvinnor som lider av depression 
och är alkoholberoende har den egentliga depressionens debuterat före alkoholberoendet. Hos 
män debuterar den egentliga depressionen före alkoholberoendet endast i en femtedel av fallen. 
När alkoholens kortvariga verkan går över och man nyktrar till upplevs depressionen och 
ångesten ännu djupare.49

 
Detta är ett steg i rätt riktning, halverandet av drickandet hos ungdomar uppvisar även på kort 
sikt goda resultat. Den sista rubriken jag kommer att nämna är den kanske mest radikala och 
den berör i högsta grad lärarnas undervisning. 
 

3.3.5 LÄXOR OCH PROV 
När du blir vuxen och arbetar så påpekar människor hur viktigt det är att inte ta med sig 
jobbet hem. En arbetsdag för vuxna är 8 timmar och arbetar man utöver denna tid så ska man 
ha övertidsersättning och på kvällar och helger så får man OB (obekväm arbetstid ersättning). 
Hur kommer det sig då att många elever både har ett och två prov i veckan, plus olika läxor i 
form av glosor och olika kapitel som de ska läsa. Hur motiverar vi allting vi skickar med 
eleverna hem att göra efter skoltid och på helger? Det finns många argument för varför lärare 
skickar med elever olika läxor eller varför de har prov i de olika ämnena. Men om jag nu får 
vara så radikal och påstå att eleverna skulle klara sig utan prov, skulle jag bli lynchad och 
kastad till lejonen då? Jag är absolut inte den första som funderat över liknande frågor, i 
boken Besjälat lärande så ställer man en annan fråga –Skulle en skola utan betyg göra att 

                                                 
48 Giffin, Mary & Fesenthal, Carol, Ett rop på hjälp, (1985) Stockholm, s. 58 
49 Wasserman, Danuta, Depression en vanlig sjukdom. Symtom, orsaker och behandlingsmöjligheter, (2000 
[1998]) Stockholm, s. 113 
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många elever lärde sig mer och mådde bättre i skolan?50 Min fråga blir då; Skulle elever lära 
sig mindre om man tog bort prov och läxor från undervisningen? Svaret i båda frågorna borde 
bli att vi kan inte lära dem någonting om de inte själva vill det, men vi kan minska pressen 
över hela skolsituationen. 
 
 Självmordsfrekvensen är högre i samhällen där prestationer prioriteras.51

 
Läxor, prov och betyg kan motivera eleverna, men risken att det blir för mycket ligger ändå 
rätt nära skolsituationen vi har idag.  
 

I de flesta fall kan man hitta tydliga, medvetna orsaker till självmordsbeteendet. Barnen vill fly 
från en situation som verkar outhärdlig, […] I puberteten kommer dessutom många tankar och 
känslor kring utseende, oro kring familjesituationen, sexuella problem och skolproblem. […] 
Familjens sociala, ekonomiska och kulturella situation i samhället kan spela en stor roll i 
bakgrunden till självmord. […] Ökade krav på utbildning, stress och höga prestationskrav i 
skolan och större risk för arbetslöshet är också sådant som kan påverka.52   

 
Vi har alla varit i någon form av stressad situation i privatlivet och arbetslivet. Det vi inte 
tänker på är vilken otrolig börda vi dagligen lägger på eleverna. Det en lärare ser som ett 
enkelt glosförhör kan för eleven vara en droppe till i en bägare som sakta fylls. Visst klarar 
många elever av denna balansgång, men detta gäller långt ifrån alla. Undersökningar har 
gjorts och där har det visat sig att 3-4 % av svenska tonåringar lider av depression.53 Detta gör 
att man kan spekulera i hur många det är som är halvdåliga eller stundvis nedstämda.  
 

Det finns många skäl att tro att stressade händelser kan framkalla eller förvärra en psykisk 
sjukdom. Om den underliggande psykiska sjukdomen eller den biologiska benägenheten är 
tillräckligt allvarlig kan sådana händelser mycket väl ha betydelse även vid självmord.54

 
Jag har länge haft en tanke om att det skulle vara möjligt att genomföra en provfri 
undervisning. Motivationen hos mig skulle då ligga i att prova att få eleverna att själva får 
välja att läsa mer om ett ämne. Detta är en utmaning som vi lärare borde ta oss ann.  
 

Det viktigaste i allt lärande är att skapa ett grundläggande intresse hos den som skall lära, att 
långsiktigt motivera och att göra förkovran meningsfull.55    

 
De fyra F:en som ofta har diskuteras här på lärarutbildningen (Fakta, Förståelse, Färdighet 
och Förtrogenhet), har i verkligheten en mycket ojämn fördelning. Det är som om de är 
osynligt rangordnade och största vikten läggs då på fakta och elevernas förmåga att repetera 
dessa. Det vi lär barnen i skolan idag är: 
 
 - att kunskap är opersonlig och abstrakt; 

- att livet i världen utanför, inklusive deras egen vardag, inte har något med skolan att göra; 
 - att skolans läroprocesser är de enda rätta.56

                                                 
50 Dahlin, Bo, Ingelman, Rutger & Dahlin, Christina, Besjälat lärande. Skisser till en fördjupad pedagogik, 
(2002) Lund, s. 204 
51 Sköld, Madeleine & Öhlén, Birgitta, Hellre dör jag. Om självmordshandlingar bland barn och ungdomar, 
(1985) Stockholm, s. 51 
52 Sköld, Madeleine & Öhlén, Birgitta, Hellre dör jag. Om självmordshandlingar bland barn och ungdomar, 
(1985) Stockholm, s.34-35 
53 Wasserman, Danuta, Depression en vanlig sjukdom. Symtom, orsaker och behandlingsmöjligheter, (2000  
[1998]) Stockholm, s. 56 
54 Jamison, Redield, Kay, Mörkret faller snabbt. –Till självmordets förståelse, (2005) Lund, s. 82 
55 Hjort, Madeleine, Konstarter och kunskap, (2001) Stockholm, s. 59 
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Det vi istället borde lära dem är: att de måste ta ansvar för sina egna beslut, sina handlingar, 
resultat och misstag. De ska uppleva, att de inte handlar för att uppnå andras gillande, utan för 
att de tror på det de gör och vill det. I slutändan har den enskilda ansvaret för det hon gör, 
därför att det till sist är så, att det vi gör mot andra, gör vi också mot oss själva. 
  
Jag har också tanken om att undervisningarna i de olika ämnena skulle gå att kombineras mer. 
Varför inte ha historia undervisning enbart på engelska. Dels så skulle man spara in pengar på 
kurslitteratur som skulle kunna användas för andra saker och sedan skulle faktiskt engelskan 
problematiseras till den grad att glosorna skulle vara förståeliga. Detta är kanske en utopi hos 
en överengagerad lärarstuderande, men även människor som Gorbatjov har ifrågasatts. Nu är 
det inte så att jag jämför mig själv med Gorbatjov, men tanken slår mig.  
 

Hoppet om framtiden ligger just gömda i att det utopiska finns till hand för människan. Men det 
gäller att finna mening och betydelse i de mångfaldiga möjligheterna. Det kan gå att göra, om 
man konsekvent har förmåga att se verkligheten ur nya synvinklar. Om man kan det, kommer 
man också att kunna förändra den. Nya synvinklar ger människan möjlighet att ingripa och 
förändra.57

 
Förr i tiden gick man i skolan för att lära sig läsa och skriva. Idag går man i skolan för att lära 
sig någonting som egentligen tar en hel livstid att lära. Självmordsstudierna har gjort mig 
mycket observant just i dessa frågor. Det måste finnas något sätt som vi lärare kan bidra med 
för att minska självmordsantalet hos unga. Självmordspreventation borde vara en prioritering 
och detta speciellt i yngre åldrar. Då kunskapen vi ger dem bärs med in i det vuxna livet.   
 

Dagens skola och utbildning handlar inte bara om vår intellektuella förståelse utan lika mycket 
om vårt sätt att leva, våra relationer och värderingar. I begreppet om en bildad person ingår inte 
bara vetenskapliga och intellektuella förmågor. I sista hand kanske vi anser att visdom och gott 
omdöme är mer värdefulla tillgångar i ett civiliserat samhälle.58

 
Det ni kanske har reagerat på när ni har läst är att det egentligen krävs ganska lite arbete och 
engagemang. Det handlar heller inte om mer arbete om ni nu tror det. Det handlar till större 
del om mindre arbete och mer engagemang. Detta gäller oavsett ålder på de studerande. Det är 
lika viktigt i förskolan som det är på universitet eller högskola. Tillvägagångssätten blir dock 
lite annorlunda. Jag kommer nu att beröra skillnaderna för de olika undervisningsnivåerna.  
 
3.4 Gymnasiet 
Om det är så att tidigare åtgärder har tagits på grundskolorna så underlättar detta arbetet på 
gymnasiet. Förhoppningarna ligger ju i att eleverna tycker om sig själva och är trygga i sin 
omgivning.  
 

Vi (Dahlin, Ingelman och Dahlin) menar att om barn under hela sin uppväxt får uppleva ett 
besjälat lärande av den vi försökt skissera kommer det att lägga grunden för ett aktivt lärande 
hela livet igenom. Ett besjälat lärande i barndomen är en förutsättning för att man som vuxen får 
ett levande intresse för nya kunskaper, samt att man bevarar barnets Flexibla tankestruktur och 
inte fastnar i rigida föreställningar om hur världen egentligen är. En skola som främjar ett 

                                                                                                                                                         
56 Dahlin, Bo, Ingelman, Rutger & Dahlin, Christina, Besjälat lärande. Skisser till en fördjupad pedagogik, 
(2002) Lund, s. 87 
57 Abildtrup, Johansen, Bodil, Rathe, Ann Louise & Rathe, Jørgen, Möjligheternas barn i möjligheternas skola. 
En pedagogisk profil – från idé till verklighet, (1997) Stockholm, s. 25-26 
58 Barnes, Rob, Lär barn skapa, (1994 [1987]) Lund, s. 12 
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besjälat lärande är således förutsättningen för att på allvar förverkliga det livslånga lärande, vars 
nödvändighet utbildnings- och skolpolitiker idag talar så mycket om.59   

 
Problematiken på gymnasiet ligger oftast i att eleverna genomgår stora förändringar gällande 
studieform och för många innebär gymnasiet en förflyttning av stad. Det första en mentor är 
tvungen att göra här är att binda samman den nya klassen. Det är inte så dumt att leka lite 
lekar och samtala kring stora och små ting.  
 
 Vuxna uppfattar ofta lek som tidsfördriv. Men i verkligheten är det skapande arbete.60

 
Även på gymnasiet är det viktigt att eleverna lär känna sin mentor på mer än ett professionellt 
plan. Medmänsklighet är A och O. Information kring vart man kan vända sig är återigen lika 
självklar. Skolsyster och kuratorn bör introduceras personligt så en kontakt redan här kan 
knytas. Eleverna måste känna sig välkomna på den nya skolan och den rätta platsen är kanske 
inte är i aulan eller matsalen. Första veckan borde därför ägnas åt att lära känna varandra och 
den nya miljön.      
 
3.5 Vuxenstudier 
Frågan som många ställer sig här är –Vad kan man göra när den studerande är över 18. Kan 
man t.ex. ringa föräldrarna? Denna institution som vuxenskolan representerar står för en helt 
ny problematik. Det man kan fråga sig själv är –Om en människa skadade en annan människa, 
skulle jag då ingripa? Många skulle svara med ett ringande JA. Om jag nu ställer frågan –Om 
en människa skadade sig själv, skulle jag då ingripa? Svaret borde vara lika självklart, men 
det är det inte. Som vuxna individer så ska vi värna om vårat eget och andras privatliv. Skolliv 
tillhör inte längre privatlivet och föräldrarna har inte längre vårdnaden om sina barn. Detta 
betyder inte att en människa borde vara ensam för det. Arbetskamrater i helhet borde reagera 
och agera. Vuxen likt ung behöver förståelse och hjälp i vissa situationer i livet. Det kan 
handla om naturliga faser i livet, men även dessa kan få förödande effekter om inte 
medmänsklighet visas. 
 

En period av nedstämdhet eller depression kan i slutändan ge positiva effekter. Den kan leda till 
att man löser en konflikt eller förändra en svår situation. […] Nedstämdhet och depression som 
är en reaktion på kriser vi genomgår i olika övergångsperioder i livet eller till följd av svåra 
livssituationer, har existentiella orsaker och behöver som regel inga medicinska eller 
psykologiska behandling. Det är endast i svåra fall som man behöver professionell hjälp.61

 
Det vi tidigare har diskuterat kring medmänsklighet och förståelse för olika situationer gäller 
också i högsta grad vuxen ålder, vikten av att inte känna sig ensam och hjälplös. Den 
erfarenhet och kunskap som unga oftast inte besitter kan vi som vuxna praktisera på både 
yngre och varför inte också äldre människor. Bara för att man blivit äldre så betyder inte det 
att man inte upplevt hjärtesorg eller en stor separation. En separation kan vara minst lika svår 
för en 14 åring som hos en som fyllt 40. Ingmar Gens citeras i Liza Marklunds och Lotta 
Snickares bok Det finns en särskild plats i helvetet för kvinnor som inte hjälper varandra: 
 

Skilsmässor i Sverige idag sker idag oftast på kvinnans initiativ. […] Undersökningar visar att 
kvinnor som skiljer sig får det svårare ekonomiskt, men mår bättre psykiskt. Det totalt omvända 

                                                 
59 Dahlin, Bo, Ingelman, Rutger & Dahlin, Christina, Besjälat lärande. Skisser till en fördjupad pedagogik, 
(2002) Lund, s. 253 
60 Abildtrup, Johansen, Bodil, Rathe, Ann Louise & Rathe, Jørgen, Möjligheternas barn i möjligheternas skola. 
En pedagogisk profil – från idé till verklighet, (1997) Stockholm, s. 66 
61 Wasserman, Danuta, Depression en vanlig sjukdom. Symtom, orsaker och behandlingsmöjligheter, (2000  
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gäller för mannen. Män kan krossas av en skilsmässa. De går under av missbruk och 
depression.62

 
Självklart ska vi inte dra alla över samma kam, det jag vill poängtera är att vi bör 
uppmärksamma separationer och då kanske titta lite extra speciellt på män/killar. Det 
heteronormativa samhället som vi lever i ger lite utrymme för män att visa sin sårbarhet. Detta 
kan vi i tidigare stadier påverka, men som det ser ut idag så måste vi hålla ett extra öga på 
dem.     

Med utgångspunkt i antagandet att våra genusidentiteter grundar sig i relationen till den första 
vårdnadshavaren (vilken i övervägande fall är modern), drar Chodorow (Nancy Chodorow 
Amerikansk sociolog) upp riktlinjer för flickor och pojkars olikartade identitetsutveckling. 
Flickan, vars första identifikationsobjekt. (modern) är henne lik och välkänt, kommer att 
definiera sig själv genom närhet och empati. Pojkar däremot skapar sin genusidentitet genom 
separation från modern, vilket enligt teorin innebär att hans jag-gränser blir starkare än flickans, 
samtidigt som han får svårare att utveckla nära, intima relationer.63

 
En otrolig viktig sak man kan arbeta med inom vuxenutbildning är en fungerande och 
hälsosam studiegrupp. Det kan avlasta mycket arbete hos läraren om studiegruppen kan 
fungera som stöd åt den enskilda individen. Vid frånvaro av en student så borde 
studiegruppen veta detta först av alla. Det viktigaste i en studiegrupp är inte det delande 
ansvar i redovisningar utan vägen dit. Är man uppdelade i en studiegrupp på sex personer så 
agerar alla som lärare på något vis.. Det som skiljer en ”yngre” studiegrupp från en ”äldre” 
studiegrupp är att den äldre har mer erfarenhet att dela med sig av. Oavsett om du är 
studerande i mattematik på komvux eller ingenjörs studerande på universitetet. Den sociala 
kontakten studerande emellan är till en stor hjälp i det stora hela. Fast människor studerar 
senare i livet så är det lika viktigt med ”lekkamrater”, någon att prata med vid sidan av 
lektionerna. Någon som möter upp en vid dörrarna och säger hej då när dagen är slut. Ett 
studiegruppskonrakt med telefonnummer är en bra början.   
 
Slutkontentan av kapitlet gällande vuxenstudier bör därför enligt min uppfattning bli att 
medmänsklighet och engagemang i högsta grad bör vara en självklarhet även om de 
studerande är över 18. Lika lite som vi vill att en människa ska skada en annan människa så 
lite vill vi att människor ska skada sig själva. Som lärare för studerande med en ålder över 18 
år gäller samma sak som hos elever i yngre åldrar, visa medmänsklighet, samtala med 
personen och det viktigaste av allt, ”slussa” vidare. Du kanske tycker det låter obehagligt att 
inkräkta på en vuxens människas privatliv, men se det som en del i din proffisionella 
arbetsroll. Att rädda liv kan innebära att du bryter ett löfte eller gör någonting som upprör den 
drabbade.       
  
3.6 Vad man inte ska göra 
Genom mitt arbete så har jag upptäckt många saker som är bra att tänka på när man arbetar 
aktivt för att förebygga psykisk ohälsa. Jag har även lyckats utskilja saker som man absolut 
inte ska göra eller säga till en självmordsbenägen människa. I förra kapitlet pratade jag om de 
fyra F:en som skolan ”lever” efter, i det här sammanhanget talar jag om de tre F:en som man 
absolut inte ska göra, Förneka, Fördöma och Förlöjliga. Detta är enligt mig den förenklade 
och koncisa förklaringen till hur vi inte ska bemöta självmordsbenägna människor, eller 
människor över  huvudtaget för den delen.  

                                                 
62 Marklund, Liza & Snickare, Lotta, Det finns en särskild plats i helvetet för kvinnor som inte hjälper varandra, 
(2005) Falun, s. 53-54. 
63 Ambjörnsson, Fanny, I en klass för sig. Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer, (2004) Stockholm, s. 
18 
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Den enkla sanningen är att de flesta som begår självmord verkligen talar om det. Av unga 
självmördare hotar 80% i förväg att göra det. Hot eller försök måste betraktas som allvarliga 
signaler och ska tas på allvar.64

 
Så att förneka, fördöma eller förlöjliga allvaret i ett uttalande om självmord eller ett bandage 
runt handleden är inte på sin plats. Det är nämligen så att fyra av fem som begår självmord har 
gjort ett eller flera försök tidigare.65  
 
Det är också otroligt viktigt att inte sätta en självmordsbenägen människa i en hotande 
situation. I första hand uppstår en lärare – elev kontakt i skolan och det är oftast via den som 
misstankar om psykisk ohälsa framkommer. Det är sedan när det kommer till kontakten 
mellan skolan och eleven som mår dåligt som den hotande situationen kan uppstå. Kallar 
skolan in en elev till samtal så ska alltid en förälder eller en kamrat vara närvarande (detta 
självklart om samtycke ges). Detta är viktigt av två anledningar, för det första att jämna ut de 
båda sidorna, så inte uppdelningen bli fem från skolan och på andra sidan bordet sitter eleven 
ensam. För det andra så hjälper den närvarande till i att både lyssna och prata för den 
deprimerade eleven. En deprimerad människa har oftast både svårt att ta in information och 
prata om sin situation. Danua Wasserman skriver just om detta i sin bok Depression en vanlig 
sjukdom, men då skriver hon inte exakt om situationen som kan uppstå i skolan.66 Det betyder 
dock inte att informationen han ger är orelevant för skolan. Jag måste därför återigen 
poängtera att böcker om självmord generellt sällan är skrivna direkt till skolan utan de är 
oftast riktade till anhöriga, vänner eller människor som själva lider av depression.  
 
3.7 Allt har redan sagts förut 
Redan första året på lärarutbildningen så blev vi introducerade för boken Gäst hos 
overkligheten, en 48-årig sjundeklassares dagbok, som är skriven av Gunilla Granath (1996). 
Gunilla är en frilansjournalist som vid en ålder av 48, bestämde sig för att gå om en termin i 
sjuan. Boken speglar svårigheter och glädjen hos helt normala ungdomar. Det jag 
uppmärksammade när jag var i slutfasen av mitt examensarbete var att jag tycktes känna igen 
mina egna ord. Kom då ihåg boken och beslöt mig för att läsa den igen. Skrämmande nog så 
var boken en bekräftelse på allt jag provat att få fram i mitt arbete. Gäst hos overkligheten 
beskriver exakt problemen och önskningarna en elev har. Det jag själv har upplevt som elev 
och som lärarvikarie (var bildlärarvikarie i nästan ett år innan jag började studera) står 
beskrivet i boken på varje sida. Frustrationen, ensamheten, gemenskapen, lärarproblematiken 
och saknaden av meningsfullhet fyller sidorna i boken. På en av sidorna citerar Gunilla NO-
läraren Klasse:  
 

[…] jag tycker det ställs alldeles för höga krav på eleverna. Det är stressiga och långa dagar. Vi 
hackar upp tillvaron; 67

 
Åter igen frågar jag mig själv om skolan måste vara så här, finns det inget hopp om 
förändring kvar? Gunilla själv skriver mycket om sin frustration och om hur trött hon har 
blivit sedan hon började sjuan igen. Det är inget problem att knyta an Gunillas bok till mitt 
arbete. Som kapitlet om läxor och prov så skriver även Gunilla om detta fenomen.  
 
                                                 
64 Giffin, Mary & Fesenthal, Carol, Ett rop på hjälp, (1985) Stockholm, s. 32 
65 Giffin, Mary & Fesenthal, Carol, Ett rop på hjälp, (1985) Stockholm, s. 39 
66 Wasserman, Danuta, Depression en vanlig sjukdom. Symtom, orsaker och behandlingsmöjligheter, (2000  
[1998]) Stockholm, s. 251-255 
67 Granath, Gunilla, Gäst hos overkligheten. En 48-årig sjundeklassares dagbok, (1997 [1996]) Stockholm, s. 29 
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Det är med största möda som jag gör mina läxor, just för att det är så tråkigt. Min dyrbara fritid 
offras till prasslande döda fakta. När jag själv var tretton år och gick på högstadiet hatade jag 
läxor. De var en pina som alltid låg över en. Fritiden förvandlades till ett ont samvete. Livet blev 
en lång läxa. 
     Mitt trettonåriga och mitt medelålders jag förenas i en samfälld suck. Det är min fasta 
övertygelse, förstärkt av denna koncentrerade period i skolan, att man aldrig blir mycket äldre än 
sådär femton år. Man lägger bara till mer eller mindre erfarenhet. I grunden är man sig oerhört 
lik.68    

 
Det som är svårt att förstå för mig är hur lätt vi ”vuxna” tycks glömma vår tonårstid. Men som 
flera av mina kamrater som gjort lumpen påpekat så minns man bara det roliga efter en tid. Då 
går de runt och talar om lumpen som rolig fast egentligen var den helt avskyvärd största delen 
av tiden.  
 
Ganska sent i boken så dyker det upp, det som jag hela tiden fruktat. En elev berättar för 
Gunilla att hon provat att avsluta sitt liv tre gånger. Eleven som fått alias Jenny i boken, 
berättar detta helt utan samanhang och Gunilla svarar som en vuxna oftast svarar, ”Jenny, du 
får ha lite tålamod med livet, säger jag trevande. Det är kanske som allra värst just nu.”69 
Efter detta så fortsätter diskussionen mellan Jenny och Gunilla och lika fort som det togs upp 
försvann det. Oron hos mig stannar dock kvar och jag frågar mig själv vad Jenny gör idag? 
Boken är skriven 1996 och då borde Jenny ha varit ca 13 år gammal, detta betyder att hon 
borde vara ca 22 år nu, om det är så att hon lever… 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
68 Granath, Gunilla, Gäst hos overkligheten. En 48-årig sjundeklassares dagbok, (1997 [1996]) Stockholm, s. 42 
69 Granath, Gunilla, Gäst hos overkligheten. En 48-årig sjundeklassares dagbok, (1997 [1996]) Stockholm, s. 
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Del 4 

VAD SAMHÄLLET KAN GÖRA 
 
          ”Vi vet inte vad morgondagen för med sig, så vi måste göra nuet till det vi verkligen  
           vill att det ska vara. Nu – just nu – är allt vi har.” 

Randi B. Noyes 2003 
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4.1 Stort som litet 
Danuta Wasserman nämner i en artikel i Expressen sex punkter som kan förhindra självmord. 
 

1. Inför en obligatorisk utbildning om psykisk ohälsa och självmord för alla som arbetar i 
skolan 

2. Ge elever information om hur de ska vårda sin psykiska hälsa. 
3. Bättre resurser till sjukvården för att förebygga, behandla och följa upp 

självmordsförsök. 
4. Låt ämnet psykisk ohälsa och självmord ingå i den grundläggande utbildningen på 

högskolan. 
5. Öronmärk pengar till kommuner och landsting. 
6. Öka allmänhetens medvetenhet om att självmord går att förebygga.70 

 
Hur lyckas vi då med detta frågar jag mig själv. Som blivande lärare så är jag inkluderas i 
punkterna 1, 2, 4 och 6. Och jag har absolut tänkt att göra så mycket jag kan för att sedan göra 
ännu mer. Det intressanta i detta samanhang är frågan, -Vad tänker du göra?  
 
Människor är som stenar som fogas samman och på detta sätt får vi en vägg med individer 
som utgör samhället vi lever i. För att hålla samman de individuella stenarna så behöver fogen 
vara stark. Stabiliteten i väggen som denna konstruktion bildar avgörs av de separata delarnas 
kvalité. I fogen ska informationen och resurserna ligga annars är risken stor att väggen rasar. 
Vi är inte bättre eller sämre än fogen som binder oss samman. Samhället idag är alldeles för 
glest ihop satt och frågor som ”bensinskatten” toppar våran prioritering. Jag ensam kan inte 
förändra världen, men det är en början. Jag skickade ett brev till regeringen och det är en start, 
detta följdes av ett examensarbete och det kanske kommer att ökar några människors 
medvetenhet i ämnet.  
 
Sjukvården har fått mycket kritik gällande den psykiatriska avdelningen och bristerna har 
visats upp under förstorningsglas. Mitt examensarbete täcker inte diskussionen om 
sjukvården, men jag vill ändå nämna att de är en bidragande faktor till att psykisk ohälsa 
uppmärksammats. Jag tänker inte ge psykvården något mer ris utan bara lugnt konstatera att 
felet antagligen ligger högre upp än så.  
     
 

                                                 
70 Expressen, 21 September 2005 
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Del 5 

SÅ VAD HÄNDER NU? 
 

”Ändra inte på framtiden för dina barns skull, ändra den för din egen.” 
Tina Kling 2006 
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5.1 Slutdiskussion 
Mitt examensarbete har handlat om självmord bland unga och vad skolan kan göra för att 
minska den siffran. Ni kanske sitter och funderar på varför jag hela tiden har tagit upp saker 
som är ”långt” ifrån ämnet självmord. Det jag i mitt arbete har försökt att belysa är de olika 
arbetsområden som vi är tvungen att lägga ner mer energi på. Enkelheten i att uppmärksamma 
eleverna på ett tidigt stadium och på detta sätt ge dem den hjälp de behöver. I denna sista del 
av mitt arbete så kommer jag kanske vara en aning hård i mina ord. Ni ska dock veta att 
många av mina antaganden är baserade på både litteraturen i helhet samt åtskilliga 
diskussioner som jag haft med andra lärarstuderande på utbildningen och lärare ute på fältet.   
 
Professor Danuta Wasserman har tillsammans med fil dr Michael Westerlund försökt att föra 
ämnet på tal genom ett häfte riktat till skolan. Det de har misslyckats med är att få skolorna att 
läsa den och omsätta den i handling. Det finns åtskilliga internetsidor som berör ämnet, men 
det tar en evighet att leta reda på adresserna. Utbildningar finns i ämnet, men dessa kostar 
pengar och är oftast belägna i Stockholmstrakten. Kunskapen om detta tabubelagda ämne är 
därför svåråtkomlig och ekonomisk baserad. Eftersom media har haft ett samarbete med 
psykvården ang. vad man skriver om självmord så har ämnet blivit mer tabubelagt. Själv har 
jag fått en varning i samband med en föreläsning på Karlstads Universitet om att allmänheten 
inte bör inbjudas. Det enda som allmänheten tycks få veta är om ett självmord har begått och 
inte hur det kan förhindras (förutom kanske en notis i hörnet på en artikel).  
 
Psykvården har fått åtskillig kritik, men skolvärlden har lämnats oberörd. Vi kanske inte ska 
lämna hela ansvaret på föräldrarna eller sjukvården utan se resurserna i skolan som institution 
och börja använda den. Det finns ställen i denna värld som vi skulle kunna spara in pengar på 
t.ex. indragna taxiresor för politiker och istället använda dessa pengar till att lärarna skulle 
kunna äta tillsammans med eleverna. Det skulle kanske bli en vinst för båda grupperna, 
politiker skulle må bättre av ökad motion och skolelever skulle få en social stund tillsammans 
med någon vuxen.          
 
Gunilla Granath har med sin studie uppmärksammat en vuxen människas perspektiv på 
skolvärlden, felet är bara att ingen har tagit det till sig och ändrat på det som behöver ändras. 
Bifrostskolan har visat sig effektiv gällande elevernas trivsel på skolan och det som är synd är 
att den vanliga skolan fortfarande står och trampar på samma ställe. Frågan är om inte den 
gamla skolan som vi känner den idag borde fundera på att byta anfallsvinkel. Eleverna mår 
sämre och sämre, men ytterst lite görs för att förbättra situationen. 
 
Slutsatsen på mitt arbete är skrämmande, skolan idag tar sakta men säkert död på eleverna. 
När jag skriver att skolan tar död på eleverna så menar jag inte bokstavligt talat, utan då mer 
att skolan tar död på lusten hos eleverna. Skolan koncentrerar sig alldeles för mycket på det 
negativa, istället för de positiva egenskaperna eleverna besitter. Fokus ligger på kärnämnena 
och betygen i dessa ämnen. Jag ska inte dra alla skolor över en kam, men det finns få 
undantag. Skolsituationen är pressande för både lärare som elever och både enligt mina egna 
observationer och andra lärarstuderande som jag talat med, så besitter vi en vision som vi 
skulle vilja göra verklig. Vi vill själva må bra, trivas på våra framtida arbetsplatser och 
absolut se våra elever trivas i skolan. Ämnet som vi kommer att undervisar i skiljer sig åt, 
men visionerna är de samma, en skola för alla. 
 
I litteraturen jag har läst så talar de flesta om hur viktigt det är att man kommunicerar både om 
stora och små saker. Dialogen mellan olika grupper framläggs som en otrolig viktig del i 
processen när man arbetar för utveckling. Problemen som jag har upptäckt är att väldigt få 
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efterlever detta. Själv har jag upptäckt att när man samtalar om ämnet självmord och psykisk 
ohälsa så tycks människor hamna i försvarsställning. Lärare försvarar sig med att det inte är 
deras arbetsområden och att de redan har en för stor fostrande roll hos eleverna. Föräldrar blir 
förskräckta över den nya informationen, för många har ingen aning om varningssignalerna för 
depression (samtal jag har haft under arbetet med mitt examensarbete). I min omgivning så 
fanns det ingen som visste om att självmord var vanligare hos män än hos kvinnor. De 
manliga kamraterna som jag har pratat med, talade om att de tidigare tänkt på självmord, men 
aldrig skridit till handling. De tjejer jag talat med i min omgivning har dock givit mig en 
annorlunda bild. Tre av mina närmsta vänner har varit medicinerade mot depression och en 
har skurit sig regelbundet under större delen av uppväxten. Det gemensamma för alla har varit 
att de har besuttit en stor förståelse för ämnet och vikten av utbildning för just lärare. Enligt 
min observation kan jag då dra slutsatsen att politiker som styr inte varit deprimerade och 
därför finns inte förståelsen för ämnet. Resurserna uteblir och pengarna ges istället till 
nolltolerans i trafiken (ca 500 dör i trafiken varje år,71 meddans 1500 människor begår 
självmord, många just i trafiken).   
 
Trots att belästa personer skriver och många forskar kring ämnet så gör inte det allmänheten 
mer medveten. Trådarna som finns där ute ligger för långt ifrån varandra och det skulle 
behövas någonting som knyter dem samman. En enhet som är lätt att hitta och som kan ge 
konkreta tips och idéer. Problemet är och blir att allmänheten hålls utanför och informationen 
når därför aldrig fram. Själv har jag valt att skiva orden ”självmord” istället för suicid, detta 
med motiveringen att engelska ordet avdramatiserar ämnet.      
  
I del två så tar jag upp några arbetsområden som vi lärare borde vara mer uppmärksamma på. 
Enkelheten över att t.ex. äta tillsammans med eleverna gör att många kanske höjer ett 
ögonbryn eller två. Självklara saker nämns som egentligen borde vara en naturlig del i 
relationen mellan vuxna och unga. Som jag tidigare diskuterat så ligger oftast problematiken i 
att skolan inte besitter de ekonomiska resurserna. En till aspekt är att lärare genom historien 
inte har socialiserats tillsammans med eleverna, utan beger sig till lärarrum så fort lektionen är 
slut. Väldigt få lärare har en mer personlig kontakt med eleverna och enligt mina egna 
observationer så är dessa lärare oftast obehöriga, en resursanställning eller lärare i något 
estetiskt ämne. Jag fruktar att kunskap separerar människor och att lärare ser sig själv som en 
egen grupp i skolan, och likt grupperingar i övrigt så beblandar man sig oftast inte utanför den 
egna gruppen. Psykologin i detta är enkel, men det är även förändringarna.  
 
Du som läser kanske tycker att jag svävar mellan verklighet och önskningar om framtiden, 
och det är just så det känns när jag sitter här och skriver. Visionen känns levande för mig, men 
i det verkliga livet så känns det som den inte skulle överleva länge. För var rad jag skriver så 
inser jag att skolan behöver en rejäl ”make over”. Det jag försöker finna är vad som skulle 
krävas för att förändra den stela svartvita skolan och få den att blomstra likt en orkidé. Jag kan 
då tala om att en orkidé blommar när den får exakt det som den behöver, rätt mängd ljus, 
vatten och värme. Skolan behöver absolut flyttas från det nu belägna norrläget till söderläge. I 
dagens samhälle så har könsrollerna sakta men säkert vittrats upp och lika rätt eftersträvas nu 
för båda könen (jämställdhet). Vi har idag även blivit metrosexuella och unisex dominerar 
både leksaksindustrin som toaletterna på restaurangerna. Det enda som inte har genomgått 
någon större förändring de senaste åren är den vanliga skolan och dess pedagogik. Sedan jag 
började läsa om självmord bland unga så har jag kommit till förståelsen att skolan egentligen 
inte behöver vara så som den är. Vi blivande lärare behöver inte falla in i den gamla 
                                                 
71 Information kring denna siffra har jag fått från reklamen kring ökat trafiksäkerhet på radion. Reklamen sändes 
strax innan jul –05.  
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lärarrollen som vi på lärarutbildningen föraktade. Att rädda ett liv behöver inte vara svårt, 
ambivalensen hos självmordsbenägna gör att det egentligen krävs väldigt lite.  
 
Så vart börjar man? Det enklaste vägen är nog inte att kräva prov och läxfri undervisning utan 
kanske kämpa för en mer tematisk undervisning där sammanhang prioriteras. Lärare skulle då 
behöva samarbeta mer och socialisering skulle ske naturligt. Måltider där eleverna äter 
tillsammans med lärarna är kanske också en bra och enkel början. Det jag själv ser som en 
ypperlig början är dock utbildning för både ”gamla” lärare och annan skolpersonal. Skolan 
kanske inte behöver skicka hela skolan på kurs utan t.ex. ge två lärare möjligheten att få 
utbildning och sedan får de utbilda de andra lärarna. De nyexaminerade lärarna ska ha fått sin 
utbildning om ämnet på respektive universitet eller högskola. Telefonnummer och adresser till 
organisationer som besitter kunskap i ämnet behöver samlas in och kuratorerna och 
skolsköterskorna behöver ha en fortlöpande kontakt med alla på skolan. Lärare likt elever 
behöver känna en trygghet i den värld de tillbringar så mycket tid tillsammans i. Det är en 
enkel matematik att påpeka att mår inte lärarna bra så mår inte eleverna bra och viceversa.  
 
Lärare som vilka andra människor behöver uppmuntras och få feedback under deras aktiva 
arbetsliv. Dörrarna behöver öppnas och socialisering behöver ske på mer än ett plan ute på 
fältet. Vi har nästan alla hört historier om skolor som verkar drömlika. Vi har dock även fått 
hört många människor berätta om skolor där ingenting utom det högst individuella arbetet har 
varit framgångsrikt. De flesta lärare brinner för sitt arbete, men bristen på uppskattning 
släcker lågan och lärare gör likt en industriarbetare, de går till arbetet gör det de ska och sedan 
stämplar de ut klockan fyra. 
 
Med rädsla för att mitt examensarbete växt mig över huvudet så avslutar jag denna sista del 
med att korta ner det i några enkla punkter.  
 

5.1.1 ATT UPPMÄRKSAMMA: 
• Elevers familjesituation 

Prata inte bara med eleverna utan även med deras familjer. Ha en öppen kontakt 
i hur arbetet på skolan fungerar. Poängtera även hur välkomna föräldrarna är att 
ringa läraren eller besöka skolan.    

 
• Inställning till livet i helhet 

Som lärare behöver du intressera dig  för elevernas åsikter. Det kan handla om 
intressen utanför skolan t.ex. tävlar de i någon sport, spelar de något speciellt tv-
spel osv. Relationer i form av pojk/flickvän bör uppmärksammas och visas 
intresse för.  
  

• Talanger och svårigheter i skolan 
Koncentrera dig på elevers starka sidor och försök att få dem att växa utan press 
även i de andra ämnena. Bara för att en elev är sämre på matte så betyder det 
inte att vi enbart ska koncentrera oss på det. Leta reda på elevens passion och 
motivera eleven till att vidareutvecklas i övriga ämnen. 

 
• Enskilda individen i den större gruppen 

Ser du en ledare, en clown och enstöringen som enskilda individer så kan du 
som lärare koncentrera dig på gruppen i helhet. Redan från dag ett bör den 
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enskilde vara i fokus. Det är viktigt att genom detta svetsa tillsammans klassen 
och skapa en trygg miljö att utvecklas i.  

 
 
 

5.1.2 FÖREBYGGANDE ARBETE: 
• Privatliv är skolliv 

Gå utanför den gamla ramen för hur lärare ska vara. Visa samma 
medmänsklighet och förståelse till dina elever som du skulle visa dina egna 
barn. Det är trots allt unga människor vi pratar om, funderingar och frågor hos 
dessa borde och ska tas med största allvar oavsett ämne. 
   

• Våld, hot och mobbning 
Inför ”nolltolerans” på skolorna. Våld eller hot mot andra, eller vållande av 
skada mot sig själv är inte acceptabelt. 
  

• Mat 
Vuxna och unga bör inta gemensamma måltider och på detta sätt lägga grunden 
till en sundare mat relation hos de unga. Lika viktigt som ritualerna kring 
måltider är även friluft aktiviteterna. En gemensam kort promenad efter maten 
kan inte skada.  
   

• Alkohol 
Åldersgränsen för inköp av alkohol är 18 (krogen) respektive 20 år 
(systembolaget). En elev på högstadiet borde därför inte kunna dricka vid en 
ålder av 14 år (samma mentalitet borde gälla även för nikotin). Som lärare kan 
du bidra med information kring hur elevers alkohol intag kan minskas och 
föräldrarna får sedan gemensamt besluta vilka regler det är som gäller/ska gälla. 
Kom ihåg att självmord och självmordförsök oftast begås med alkohol eller 
droger i kroppen.  
  

• Läxor och prov 
Som lärare bör du fråga dig själv –behöver eleverna denna läxa eller detta prov? 
Kan det vara så att lärare är mer betygs fixerade än eleverna? Tänk bara tanken 
om rektorn på din skola skulle förbjuda alla prov utom de nationella. Hur skulle 
du då lägga upp din undervisning? Lek också då med tanken att det inte längre 
fanns några betyg utan varje elev skulle bli intagen på den gymnasielinje som de 
önskade, oavsett kunskaper i övriga ämnen. Frågor som –hur ska vi då veta hur 
eleverna ligger till, må dyka upp, men skaka då av dig den tanken. Så länge 
eleverna mår bra och trivs med sig själva så utgör det den bästa grunden som 
någonsin kan finnas. 

 
• Sex 

Någonting som jag inte funnit underlag om är frågorna kring ungas sexualitet i 
relation till psykisk ohälsa. Tycker dock personligen att skolan borde bistå med 
mer information kring detta ämne. Mycket som rör ungdomars värld handlar just 
om kärlek, relationer och sex. Sexualundervisningen idag berör mestadels 
befruktning och könssjukdomar. Elever på bl a högstadiet kanske istället 
behöver utrymme och trygghet att fråga andra frågor rörande deras egen 
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sexuallitet. Sex har tidigare varit tabubelagt, så för äldre lärare kanske det är ett 
känsligt ämne. Det är viktigt att skolan inte är rädd för diskussionen, och det i 
sig behöver inte betyda att det uppmuntrar sexuella handlingar. Sex är en 
naturlig del hos människan, det är även naturligt att frågor rörande detta ämne 
uppstår vid en ung ålder.         

 

5.1.3 VAD GÖR MAN OM EN ELEV MÅR DÅLIGT OCH SKADAR SIG SJÄLV? 
• Samtala 

Samtala inte enbart med eleven utan även med elevens föräldrar. Poängtera 
nolltoleransen och att skolan inte accepterar att varken lärare eller elever mår 
dåligt. Försök med alla medel hålla en öppen kontakt med föräldrarna och 
utnyttja resurserna som finns runt omkring. Tänk på att du kanske måste bryta 
ett löfte till någon för att rädda ett liv. Ansvaret som du har som lärare liknar 
föräldrarnas på många vis. Därför är kontakten mellan lärare-förälder otroligt 
viktig. 
   

• Slussa vidare 
Resurserna som jag tidigare nämnde bör vara kuratorn eller sköterskan på 
skolan. Se till att eleven får den hjälp som den behöver och ta inte nej som ett 
svar. Skolsköterskan och kuratorn finns för att underlätta och fungerar inte 
kontakten med dessa så har landstinget samtalsterapeuter att tillgå. Om ett barn 
eller en ungdom är deprimerad så bör utbildade personer vara inblandade i 
arbetet för förbättring.  
   

• Efterarbete   
Fast du nu har slussat eleven vidare i arbetet kring den psykiska ohälsan så är 
inte ditt arbete som lärare över. En fortsatt öppen kontakt med föräldrarna är ett 
måste och elever behöver mer än någonsin känna trygghet i skolvärlden.  

 

5.1.4 VAD VI VUXNA INTE SKA GÖRA ELLER SÄGA: 
• Förneka 

Låtsas om som inte problemet finns eller undvika att se bandaget kring 
handlederna. Om en elevs situation diskuteras så bör ingen närvarande uttrycka 
att de inte uppmärksammat problemet. Förnekelse av problematiken är farlig, 
det är bättre att överreagera än att inte reagera alls. 
  

• Fördöma 
Du ska absolut inte lägga mer skuld på en människa som redan mår dåligt. Kom 
ihåg att denna skuld kan bidra till ytterliggare självmordsförsök. Därför bör inte 
du eller någon annan påpeka för den deprimerade att de ska tänka på alla andra 
och inte på sig själv. En självmordsbenägen människa begår oftast självmord för 
just den anledningen att de inte vill att andra ska drabbas av deras egen smärta.  
 

• Förlöjliga 
Ord eller tankar som -Det är nog inte så farligt, eller Du ska se att det går över, 
ska inte under några som helst omständigheter nämnas. Unga människor 
behöver kanske istället få höra att de inte är ensamma om att de känner så här 
och att det är hemskt. Det de också ska få höra är att de kommer att överleva 
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svårigheterna om de själva vill det, men att det krävs hårt arbete och mycket 
vilja.  

 
• Hota 

Yttre hot får inte förekomma, trygghet och acceptans bör därför istället 
eftersträvas. Minns hur liten du själv kanske kände dig när du var i ett rum fullt 
av vuxna. Ta det minnet och försök skapa en relation där du som lärare befinner 
dig på samma nivå som eleven. Det är alltid lättare för en vuxen att sänka 
samtalsnivån, än vad det är för en 14 åring att höja sig. Detta handlar i enkelhet 
om skillnaderna mellan de två gruppernas erfarenhetsbasis att gör.  
 
En elev bör heller aldrig befinna sig i ett rum där vuxna är totalt 
överrepresenterade, samtalen kan då ha en tendens att hamna över huvudet på 
eleven. Försök istället att gemensamt komma fram till vilka åtgärder som bör 
tas. En deprimerad människa kan själv sällan svara på vad de behöver för att må 
bättre.  

 

5.1.5 VEM BÄR ANSVARET OM ETT SJÄLVMORD SKER? 
• Samhället 

Om någon skall hållas ansvariga för ett självmord så är det Sveriges regering. 
Pengar till bland annat nolltolerans i trafiken prioriteras, trots att självmord är en 
vanligare dödsorsak. Omprioriteringar bör ske och personligen har jag ingen 
aning om vem det är som kan göra dessa ändringar, men jag vet att jag har inte 
skickat mitt sista brev/mail kring ämnet.  

 
• Du som individ 

Enbart ren kunskap i ämnet räcker inte för att rädda liv. Du som individ kan 
endast hjälpa om du omsätter teori i praktik. Du som individ kan inte skylla på 
bristande resurser då det inte kostar ett öre att vara medmänsklig. Du som 
enskild person kan göra så otroligt mycket, men flera tillsammans kan göra 
underverk. 

 

5.1.6 PROBLEMOMRÅDEN: 
• Skillnaden mellan vuxen och ung 

Självklart är det svårt att avgöra vad man kan och inte kan göra som lärare 
beroende på åldern på den studerande. Personligen tycker jag det är upp till 
skolan att genom det förebyggande arbetet gemensamt bestämma hur man ska 
gå till väga om någonting skulle inträffa.  

 
• Tabu, tabu 

Hur ska vi kunna prata om detta tabubelagda ämne utan att nya självmordsvågar 
inträffar? Jag anser att ämnet ska belysas som det är och det kan beskrivas med 
ett ord, nämligen ordet hemskt. Ingen glorifiering eller förskönande, utan enbart 
smärta. Läste någonstans nyligen att bilder på misslyckade självmordsförsök 
hade en ”positiv” effekt i förhindrandet av självmordsförsök. Denna 
angreppsvinkel kanske är lite magstark för Sverige, landet som lever efter 
mottot: lagom är bäst. Jag vet dock att vi måste prova någonting nytt, för det 
gamla sättet har inte tyckts fungera så effektivt som vi många hoppats på.       
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5.1.7 JAG SOM LÄRARSTUDERANDE: 
I förordet berättade jag om mitt personliga förhållande till självmord och psykisk ohälsa. 
Detta gjorde jag främst för att förklara mitt personliga engagemang i ämnet, men även för att 
ge ämnet ännu en röst och ett ansikte. I min framtida lärarkarriär kommer jag möjligtvis inte 
stå och tala om för alla elever att jag legat inne på psyket eller att jag provat att avsluta mitt 
liv. Det jag har varit med om är ingenting jag skäms för utan jag kommer absolut att använda 
lärdomen i mitt framtida yrke. Säkerligen kommer jag dela med mig av mina erfarenheter och 
detta gör jag då för att påpeka att vi alla är mänskliga. Att känna glädje och sorg i livet är att 
vara mänsklig och alla människor har alla känslor, vi hanterar dem bara annorlunda.72 Och 
med detta är mitt examensarbete slut med förhoppning att teori blir praktik.    

                                                 
72 Undantaget i denna kommentar ligger hos människor som har en problematik som sträcker sig långt ifrån det 
”normala” beteende mönstret t.ex. grova psykosomatiska sjukdomar etc.   
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6. APPENDIX 
Stödföreningar och organisationer för information om suicid och psykisk ohälsa 
 
Föreningen Balans 
För dig som upplevt depressioner, manier eller omväxlande depressiva och maniska perioder 
och för närstående. 
www.föreningenbalans.nu
 
Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa. 
NASP 
Box 230, 171 77 Stockholm 
Tfn: 08-728 70 26 
Fax: 080-30 64 39 
www.ki.se/suicid
 
SPES – Riksorganisationen för suicidprevention och efterlevande stöd. 
www.spec.nu
Telefonjour varje dag 19.00-22.00. Telefon 080-34 58 73 
 
Nationella hjälplinjen 
Nationella hjälplinjen erbjuder kris- och stödsamtal samt råd och hänvisning via telefon och 
vänder sig till personer som befinner sig i svår livssituation.  
Måndag-torsdag: 17.00-22.00 
Fredag-söndag: 17.00-24.00 
Telefon 020-22 00 60 
 
BRIS 
www.bris.se
hjälptelefon 020 - 230 230 
 
Jourhavande kompis, telefon 020 - 222 444  
 
Röda sidorna 
www.rodasidorna.se
En sökmotor för ungdomar. Röda Sidorna visar dig som är ung var du kan få hjälp när det 
känns jobbigt  
 
Buffert 
www.buffert.se
En sökmotor för vuxna. För dig som är verksam för barn och unga. 
 
Rädda barnen 
www.rb.se
Föräldratelefon 020 - 786 786  
 
Kyrkans jourtjänst: Öppet hela dygnet 031 - 80 06 50  
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