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Utgångsläge

- Elever som var kungar på skolan

- Slagsmål varje rast

- Otrygghet i allmänna utrymmen

- Låga resultat i trygghetsmätningar
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Nuläge

- Trygga allmänna utrymmen

- Lugna raster

- Goda resultat i trygghetsmätningar
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Skolan – ingen egen ö
Organiserad för framgång??
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Skolan – ingen egen ö
Organiserad för framgång!
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EHT Elevhälsa
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Elevhälsan – allas ansvar

Kurator, specialpedagoger, 

speciallärare, skolsköterskor, 

socialpedagoger, stormentorer, 

skolledning…



EHT – roller, ansvar och uppgifter

• Förebyggande och främjande:

• Stöd till lärare – kompetensutveckling, stöd i a-lag mm

• Stöd till skolledning/rektor

• Åtgärdande:

• Stöd till elever
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EHT

EMI

Skolledning och
EHT-professioner

EHT i
arbetslag

Målsamtal

Möten mellan 
EHT-professioner

Handledning

PLC/Ämneslag/Arbetslag

Samverkansmöte – Blå tid
EHT – pedagoger/mentorer
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Fem viktiga för rektor 

• EHT som stödresurs

• EHT-professionernas roller och uppdrag

• Delegera – men aldrig släppa taget

• Använd elevhälsan för att förebygga och främja

• Elevhälsan – allas ansvar
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Skolkurators psykosociala arbete på Ronnaskolan -

DEFINITION AV PSYKOSOCIALT SYNSÄTT OCH ARBETE: 

( Theorell 2003 Psykosocial miljö och stress)

◼ Det psykosociala synsättet handlar om att kunna se individen/eleven i sitt sociala 

sammanhang.

◼ Människa / elev och skolmiljö med miljöer utanför skolan T.ex. hemmet och samhället 

samspelar.
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Lärande och välmående i tillgänglig psykosocial lärmiljö på Ronnaskolan
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Arbetsmetod och arbetssätt för skolkurator på Ronnaskolan:  

Kartläggning, behovsanalys/behovsbedömning, konkretisering av insatser, uppföljning , utvärdering 

Hälsofrämjande och förebyggande arbete i tvärprofessionell samverkan T.ex. EHT 

Utvärdering: Systematiskt kvalitetsarbete 

• Trygghet, Trivsel • Psykisk hälsa

• Normkritiskt förhållningssätt • Närvaro • Familjeekonomi 

T.ex. Jämställdhet, HBTQ • Likabehandling, diskriminering • Samverkan i skolmiljö och 

• Hedersrelaterad problematik • Kränkning, mobbing utanför skolan

• Migration, Integration                   • Social utsatthet                                   •  Livsstilsfrågor 

• Värdegrundsarbete T.ex. Samtycke, sexualitet  

• Krisstöd                                                              

Skolkurator  



Ett traditionellt perspektiv     Hälsofrämjande och förebyggande psykosocialt arbete

på Ronnaskolan

Åtgärdande arbete

Förebyggande arbete 

Hälsofrämjande 

arbete
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Åtgärdande 

Arbete:

Att hantera problem 

och situation som har 

uppstått i skolan

Förebyggande arbete:

att minska riskfaktorer

T.ex. Att kartlägga och identifiera 
riskområden 

Hälsofrämjande arbete:

att öka skyddsfaktorer

T.ex. Utbildningsinsatser, att kvalitetssäkra skolans 
värdegrundsarbete



Nivåer och perspektiv av skolkurators uppdrag på Ronnaskolan

Skolkurator Organisation Grupp Individ 

Hälsofrämjande Systematiskt kvalitetsarbete 

T.ex. Avstämningsmöte (en timme) med 

skolledning på måndagar 

T.ex. Likabehandlingsarbete

T.ex. Samordning för YAM-projekt 

(Youth Aware of Mental health): Ett 

hälsofrämjande och preventivt 

skolprogram för psykisk hälsa 

(HT 2018)

Skolklimat

T.ex. Klassvis

T.ex. Att ge stöd till övrig skolpersonal i 

form av grupphandledning för att öka 

kunskaper T.ex. metod, teknik, verktyg 

eller strategi att bemöta elevernas 

behov på bästa sätt. 

God psykisk hälsa 

Att lära mer kunskaper om 

skyddsfaktorer och riskfaktorer för 

elevhälsan 

Förebyggande Handlingsplaner 

T.ex. Jämställdhetsarbete HT18 – VT19

T.ex. Språkbruk HT19 – VT20

Riskgrupper - att kartlägga och 

identifiera riskområden 

T.ex.  Stressande elever, utsatta för 

kränkande behandling eller 

diskriminering

Ökad skolnärvaro

T.ex. Frånvaro kartläggning 

T.ex. Möte med lärare/skolpersonal i 

kartläggningssyfte inför 

behovsbedömning  

Åtgärdande Visselblåsare

T.ex. Ojämlikheter, felaktigheter, brister

Akut kris- och konflikthantering Psykisk hälsa / psykiska besvär 

T.ex. skolsocial bedömning, stödsamtal

Huvudmålgrupp för 

skolkurator att arbeta med 

Skolledning, elevhälsoteam (EHT) Elever, vårdnadshavare, lärare, övrigt 

skolpersonal, arbetslag, EHT och  

skolledning  

Elever, vårdnadshavare, lärare, övrigt 

skolpersonal, arbetslag, EHT
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Behandlingsmetoder för personer som utövar våld i nära relationer – Socialstyrelsen 2020

(Socialstyrelsen har intervjuat medarbetare i 15 verksamheter för arbete med våldsutövare, vilket har gett en bild av verksamheterna och deras arbetsmetoder 

och utvecklingsbehov) 

◼ Bristande känsloreglering och manlighetsideal Behandlarnas vanligaste svar på frågan vilka 

problem behandlingen behöver riktas mot var våldsutövarnas bristande förmåga att hantera 

känslor, ofta uttryckt som brister i känsloregleringen. 

◼ Våldsutövarna har enligt behandlarna svårt att förstå, ta hand om och sätta ord på sina egna 

känslor och saknar andra medel än aggression för att uttrycka negativa känslor.

◼ De har också svårt att förstå vad andra tänker och känner. Några behandlare använde termen 

bristande mentalisering för oförmågan att uppfatta och förstå sina egna och andras tankar och 

känslor.
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◼ En vanlig känsla hos våldsutövare som snabbt kan övergå i ilska och aggression är enligt 

behandlarna känslan av underläge eller mindervärde.

◼ De kan känna sig trängda eller kränkta, och de kan ha svårt att argumentera och i ord 

uttrycka sina önskningar och behov. 

◼ Känslan av underläge eller skam kan förstärkas av stereotypa föreställningar om att män 

ska visa styrka och vara osårbara. För att komma ur sitt underläge eller sin vanmakt går 

våldsutövarna till angrepp. 

◼ Andra känslor som de kan försöka hantera med aggression är enligt behandlarna rädsla, 

ångest, sorg och depression.
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Skolkurator kartlägger skyddsfaktorer och riskfaktorer som påverkas psykisk hälsa:

Skyddsfaktorer

◼ En god självkänsla

◼ En nära vän

◼ God skolmiljö

◼ Hobby som elev verkligen trivs med

◼ Äta hälsosamt

◼ Röra på sig regelbundet 

◼ Att få tillräckligt med sömn och återhämtning

Riskfaktorer 

◼ Att växa upp i en familj med missbruk

◼ Många konflikter

◼ Ekonomiska svårigheter

◼ Migration 

◼ Att känna att man inte passar in i normen
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Varför är det viktigt för skolkurator att kartlägga skyddsfaktorer och riskfaktorer av elevs 

psykiska hälsa? 

◼ Skyddsfaktorerna kan mildra effekten av riskfaktorerna  

1) att öka elevs motståndskraft mot psykisk ohälsa 

2) att göra elev bättre rustad att anta livets utmaningar 

T.ex. - Stress inför ett prov

- Socialt som bråk i familjen

- Att känna sig väldigt ensam

- Att hantera ilska 
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