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Sammanfattning: Lärare och annan skolpersonal möter dagligen elever med 

  psykisk ohälsa eller svårigheter i skolan och det landar ofta 

  på skolan att hantera det. Detta är ett viktigt ämne att få mer 

  kunskap om för att kunna utveckla det förebyggande arbetet 

  i skolan. Syftet är att införskaffa en fördjupad förståelse för 

  skolpersonalens upplevelser och erfarenheter av det  

  förebyggande arbetet med psykisk ohälsa och  

  skolmisslyckande hos elever. I denna studie användes 

  Richard Jessor’s problem behaviour theory för att få en 

  djupare förståelse av sambandet mellan risker och  

  problematiska beteenden.  Studien präglas av en kvalitativ 

  ansats och hermeneutisk samt interpretivistisk utgångspunkt. 

  Sex intervjuer gjordes med tre lärare och tre rektorer.  

  Resultatet visade att skolan använder sig av en rad olika 

  förebyggande insatser såsom värdegrundsarbete samt att de 

  har aktiva insatser såsom extra anpassningar  och särskilt 

  stöd   som de kan använda sig av om elever visar psykisk 

  ohälsa eller riskerar att missa kunskapsmålen. Risken att inte 

  klara kunskapsmålen kan bero på frånvaro eller andra  

  svårigheter i skolan vilket också sågs som varningstecken. 

  Skolpersonalen upplever ofta att samverkan mellan skolan 

  och andra aktörer blir bristfälligt och detta upplever  



  
 

ii 

  personalen också som svårt. Mobbning har enligt  

  respondenterna förändrats från fysisk form till psykisk 

  mobbning och utanförskap, vilket motstrider tidigare  

  forskning. Svårigheten enligt respondenterna är att upptäcka 

  mobbning. 

 

 

Nyckelord 
Ungdom, skola, riskfaktor, skyddsfaktor, psykisk ohälsa och skolmisslyckande 

 

 

Tack 
Vi vill tacka vår handledare som hjälpt oss med uppsatsen och varit ett stöd genom hela 

arbetets gång. Hon har kommit med konstruktiv kritik och öppnat upp för diskussioner 

och uppmuntrat till att ta egna initiativ.  

 

Vi vill också rikta ett tack till våra respondenter som tog sig tiden att delta i vår 

undersökning och delade med sig av sina erfarenheter.  
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1 Inledning 
Denna uppsats undersöker skolpersonalens upplevelser och erfarenheter av preventivt 

arbete mot psykisk ohälsa och skolmisslyckande. Intresset för området väcktes tidigare 

under vår utbildning, Pedagogik med inriktning mot ungdoms- och missbruksvård, 

vilket gjorde att vi bestämde oss för att genomföra en litteraturstudie som B-uppsats om 

risk- och skyddsfaktorer angående psykisk ohälsa och skolmisslyckande i skolmiljö. 

Litteraturstudiens resultat visade att de vanligaste riskfaktorerna var mobbning, 

depression, stress ångest och negativ skolmiljö. De vanligaste skyddsfaktorerna var 

goda resultat i skolan, positiva förväntningar som ökade självkänsla, självförtroende och 

goda relationer med personal på skolan. I Bris årliga rapport redovisas det att snittåldern 

på barn och unga som kontaktar Bris ligger på 14,2 år. Det vanligaste samtalsämnet är 

psykisk ohälsa (39 procent) och problem som handlar om skolan ligger på 17 procent. 

Bris fick år 2016 26 996 kurativa samtal vilket är en ökning på 3 procent från 

föregående år(Bris, 2017). Detta indikerar att den psykiska ohälsan har en ökande trend 

bland ungdomar. Det intressanta med området är att den största riskfaktorn för framtida 

droganvändning, kriminalitet och avvikande beteende är misslyckanden i skolan och det 

är oftast genom att elever går ut grundskolan med ofullständiga betyg (Stigsdotter 

Ekberg, Fonseca, Anderberg & Dahlberg, 2016). I slutet av vårterminen 2017 hade 25,9 

procent av alla elever i årskurs 9 gått ut grundskolan med ofullständiga betyg 

(Skolverket, 2018). Således är preventivt arbete ett viktigt verktyg för att förhindra 

ungdomars misslyckande i skolan på olika sätt.  

 

Förebyggande arbete är ett brett begrepp som har flera olika inriktningar och perspektiv 

och för att få en djupare förståelse av förebyggande arbete kan det förklaras med hjälp 

av preventionsvetenskap. Preventionsvetenskap är ett ämne som innebär att många olika 

typer av insatser sätts in för att förebygga problematiska situationer och beteenden. 

Detta görs på olika sätt genom regleringar, utbildning, hälsofrämjande insatser och 

socialpolitiska åtgärder, dessa är några av många tillvägagångssätt när det gäller 

prevention i allmänhet. Prevention delas upp i tre olika typer vilka är universell, selektiv 

och indikerad prevention. Den universella preventionen riktar sig till en stor grupp 

samtidigt, exempelvis populationen i stort, ett företag eller en skola. Selektiv prevention 

riktar sig till subgrupper där risken för att utveckla ett problematiskt beteende eller 

normbrytande beteende är högre än i andra grupper, exempelvis i familjer där det 

förekommer alkoholmissbruk. Indikerad prevention riktar sig till individer som lider av 

hög risk eller redan har ett problematiskt beteende i form av exempelvis narkotika eller 

alkoholkonsumtion. I det indikerade stadiet av preventionen sker det en mer betydande 

och större beteendeförändring eftersom problematiken redan är befintlig 

(Folkhälsomyndigheten, 2016). Om man ska applicera detta till skolans värld så är 

selektiva insatser för de elever som visar varningstecken på att skolan börjar 

bortprioriteras eller att skolk förekommer, de indikerade insatserna sätts in när eleven 

har ett aktivt normbrytande beteende och det kan framstå i form av exempelvis fysisk 

och psykisk mobbning eller att skolan inte alls är aktuellt för ungdomen längre.  

 

Vårt intresseområde med uppsatsen är att få en bild av vad skolpersonal har för 

erfarenheter och upplevelser kring psykisk ohälsa och skolmisslyckande i och runt 

skolmiljö. Anledningen till att undersökningen fokuserar på både psykisk ohälsa och 

skolmisslyckande är på grund av att de har ett starkt samband till varandra, vilket även 

styrks av tidigare litteraturstudie. Om det går att förebygga skolmisslyckande och 

psykisk ohälsa ökar möjligheterna att förhindra framtida problem som ungdomen kan 

utsättas för. Skolans insatser, helst tidigt i skolåren, kan vara avgörande för eleverna. 

Genom att ge elever de bästa förutsättningarna att klara sin skolgång kan man förebygga 
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psykisk ohälsa och skolmisslyckande. Detta gör att elevernas välmående ökar i 

allmänhet vilket i sin tur leder till att samhället kan spara stora ekonomiska resurser i 

framtiden. Genom att ta reda på personalens upplevelser och erfarenheter av 

förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa och skolmisslyckande i skolan kan en bild 

skapas av hur arbetet kan se ut i praktiken. Genom att ta del av de praktiska erfarenheter 

som redan finns hos skolpersonal kan studien upplysa om området med fler perspektiv 

som ger en ökad kompetens i allmänhet vilket i sin tur för forskningen framåt.  
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2 Syfte och frågeställningar  
Syftet är att belysa skolpersonals upplevelser och erfarenheter av förebyggande arbete 

med psykisk ohälsa och skolmisslyckande hos elever. 

 

Frågeställningarna är följande: 

 

1. Vilka erfarenheter har skolpersonal av insatser som syftar till att förbättra elevers 

psykiska hälsa och skolprestation? 

 

2. Hur uppfattas och förstås tidiga varningstecken på psykisk ohälsa och risk för 

skolmisslyckande? 

 

3. Vad kan förhindra eller försvåra det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa och 

skolmisslyckande? 
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3 Bakgrund 
I bakgrunden tar vi upp begreppen: skolans uppdrag, skolmisslyckande, psykisk ohälsa 

samt anpassningar och särskilt stöd. Styckena nedan finns för att definiera viktiga 

begrepp som genomsyrar studien samt att skapa en djupare förståelse för resultatet. 

Uppsatsen tar upp skolans arbetssätt och tillvägagångssätt därav är det av vikt att förstå 

vad skolans uppdrag egentligen är. Skolmisslyckande är en stor del i uppsatsen och att 

förklara vad begreppet innebär är viktigt då det kan finnas olika definitioner på 

skolmisslyckande. Detta görs för att förstå resultatet eftersom en del av syftet är att 

undersöka skolmisslyckande. Uppsatsen undersöker området skolmisslyckande, då är 

det aktuellt att förstå insatsen anpassningar och särskilt stöd. Det är en insats skolan är 

skyldig att tillhandahålla för elever som behöver extra stöd i skolarbetet. Psykisk ohälsa 

är ett begrepp som samlar ihop olika psykiska besvär och en del av syftet är att 

undersöka psykisk ohälsa i skolan och därför är det viktigt att för denna uppsats 

definiera begreppet då innebörden kan vara olika. 

 

 

3.1 Skolans uppdrag 
Skolans uppdrag är enligt skollagen att skapa en miljö där individen kan utveckla sina 

kunskaper och värden. I samarbete med hemmet ska elevernas personliga utveckling 

främjas för att varje individ ska känna en vilja till kreativitet, aktivitet och ansvar. 

Skolan ska vara en plattform där omsorg, omtanke och generositet ligger som grund. 

Fostran ska finnas för att ge en möjlighet till att utveckla och överföra kulturarv såsom 

kunskaper, språk, värden och traditioner. För alla familjer ska skolan finnas som stöd 

för fostran och utveckling vilket gör att skolan måste samarbeta med hemmen. I skolans 

uppdrag ingår även en förberedelse för att komma ut i samhället som självständiga 

medborgare i vuxenlivet. Där ingår det att överföra grundläggande värden och 

kunskaper för att klara sig och för att klara av att utföra det yrke individen tänker ägna 

sig åt i vuxenlivet. För eleverna är det också av största vikt att lära sig att granska och 

värdera fakta för att kunna inse konsekvenser av olika alternativ. För att kunna lära ut 

använder sig skolan av skapande arbete och lek för att konkretisera och göra 

undervisningen roligare, främst i de tidiga skolåren men också i senare skolår. Den 

språkliga förmågan utvecklas hos individerna när de går i skolan och skolan erbjuder 

eleverna flera olika möjligheter till att utveckla och lära sig flera olika språk. Skolan 

ansvarar för att applicera några övergripande perspektiv. Där bland ingår historiskt 

perspektiv, miljöperspektiv, internationellt perspektiv och etiskt perspektiv. Dessa 

perspektiv finns till för att eleverna ska få en övergripande förståelse för hur samhället 

har varit, fungerar och kommer eventuellt se ut i framtiden (Skolverket, 2017). 

 

Skolan är skyldiga att tillhandahålla en samlad elevhälsa och har krav på att det ska 

finnas skolläkare, psykolog, kurator, skolsköterska och specialpedagog eller 

socialpedagog tillgängliga för elever i behov av stöd. Elevhälsan är till för att stödja och 

hjälpa elever till att nå kursplanens mål och ge rätt förutsättningar för eleverna att 

utvecklas som individer. Elevhälsan finns till för att skapa bra skolmiljöer som gynnar 

elevers välmående, social utveckling och lärande, detta enligt skollag (2010:800). 

Elevhälsan har ett ansvar att övervaka att skolan lyckas bidra med goda, trygga och 

tillräckliga förutsättningar för en positiv uppväxt när eleverna befinner sig i skolan 

(Skolverket, 2013).  I praktiken kallas detta elevhälsoteam (EHT). För att uppnå detta, 

kan skolan använda sig av känslan av sammanhang (KASAM). KASAM är en skala 

som mäter hälsotillstånd hos individer. Hälsan hos en individ bestäms utav tre delar, 

Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet mäter känslan av det som 
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händer är begripligt och går att förutse. Med hanterbarhet menas att de resurser som 

behövs för att hantera en händelse finns tillgängliga och meningsfullhet betyder att 

individen känner ett värde att engagera sig i utmaningar som individen möter. Med ett 

mål av att öka KASAM kan skolan även öka graden av välmående hos sina elever 

(Antonovsky, 2005). 

 

I skollagen står det mycket om hur skolan arbetar och hur skolan ska förhålla sig till ett 

visst arbetssätt vilket även kan kallas för värdegrundsarbete. Värdegrundsarbetet i 

skolan ska hjälpa eleverna att känna sig trygga och få dem att känna att de får vara som 

de vill vara. Värdegrundsarbetet ska genomsyra undervisningen och ske över allt och 

kontinuerligt under elevens skolgång. Eleverna ska få chansen att påverka sin egen 

skolsituation, detta ska ske med elevinflytande och medverkan för att utveckla eleven 

och introducera ett demokratiskt förhållningssätt. Värdegrunden innefattar 

människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 

värde, jämställdhet mellan könen och solidaritet mellan människor. Det värdegrunden 

innefattar är i stort sett samma som det demokratiska samhällets värden. De tre 

perspektiven inom värdegrundsarbetet är lära om, lära genom och lära för. Det betyder 

att elever ska få lära sig om mänskliga rättigheter och demokrati och dessa kunskaper 

ska de få genom att lära sig ett demokratiskt arbetssätt och detta motiveras genom att 

deras demokratiska kompetens kommer hjälpa det framtida demokratiska samhället. 

Dessa tre perspektiven lägger grunden för hur värdegrundsarbetet ska utforma sig inom 

skolan (Skolverket, 2017).  

 

 

3.2 Skolmisslyckande 
Skolmisslyckande kan definieras av en elev som går ut skolan med ofullständiga betyg 

p.g.a. avhopp eller att eleven inte uppnår kunskapskraven i ämnet. Det som i de flesta 

fall ligger i grund till skolmisslyckande är bristande motivation för skolarbete och att 

inte befinna sig i skolmiljö. Förutom bristande motivation finns det andra hinder som 

leder till skolmisslyckande. Exempel på det är bristande kunskap från hemmet där 

eleverna inte har tillräckligt stöd hemifrån eftersom föräldrarna inte besitter tillräcklig 

kompetens för att hjälpa sina barn med läxor och annat. Andra problem hemifrån kan 

yttra sig genom olika former av psykisk ohälsa. Att lyckas i skolan är extra viktigt 

eftersom det avgör individens framtida yrkeskarriär. De som misslyckas i skolan löper 

högre risk att inte ha någon form av arbete eller att inte studera vid 25 års ålder vilket 

gör att risken ökar att stå utanför arbetsmarknaden senare i livet (Lindblad, 2016).  

 

3.3 Psykisk ohälsa  
Begreppet psykisk ohälsa sammanfattar olika psykiska besvär av olika grad. De besvär 

av mindre allvarlig grad kan vara oro, nedstämdhet och stress. Dessa är ganska vanliga 

och många människor utsätts för dem någon eller några gånger under livet. De 

allvarligare psykiska besvären kallas psykiatrisk diagnos och det räknas som en 

allvarligare psykisk ohälsa där det finns kriterier som måste uppfyllas. Dessa diagnoser 

kan vara exempelvis depression eller ADHD. Med psykiska besvär menar man att 

personen i fråga hamnar i ett tillstånd där individens välbefinnande blir nedsatt vilket 

visar sig genom psykisk obalans eller med olika symtom. Olika psykiska besvär kan på 

olika sätt påverka individens funktionsförmåga och dessa besvär kan visa sig vara oro, 

ångest, stress sömnsvårigheter etc. Psykisk ohälsa är en bidragande faktor till att barn 

och unga inte fungerar och utvecklas till fullo samt att de mår dåligt. Fler unga använder 

antidepressiva läkemedel, det handlar i synnerhet om kvinnor och antalet unga som 
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vårdas inom den psykiatriska slutenvården ökar. Barn som har sämre socioekonomiska 

förutsättningar och de barn som är placerade som har sitt boende utanför det egna 

hemmet löper en ökad risk för att utveckla psykisk ohälsa (Kunskapsguiden, 2016). 

 

3.4 Anpassningar och särskilt stöd 
Enligt skollagen ska alla skolor i landet såväl statliga, kommunala och fristående skolor 

erbjuda elever särskilt stöd vid behov. Skolan ska ta hänsyn till elevernas olika 

förutsättningar och behov för att kunna ge den hjälp eleverna behöver. Vissa elever 

behöver anpassningar för att klara sitt skolarbete och ibland behöver de också särskilt 

stöd. Detta ska skolan erbjuda eftersom alla elever har rätt till stimulans och ledning när 

de behöver det. Stimulansen handlar om att de ska få möjligheten att utvecklas så långt 

de kan utifrån sina förutsättningar. De elever som når målen utan några problem ska 

stimuleras för att utvecklas ytterligare och få möjligheten till att nå längre i personlig 

utveckling och skolresultat. I de fallen när eleven riskerar att missa kunskapskraven ska 

skolan vara flexibel och göra snabba anpassningar för att hjälpa eleven att nå dessa. 

Skulle det vara så att anpassningarna inte hjälper eleven får skolan göra en utredning, 

vilken leds av rektorn, om eleven behöver särskilt stöd.  

 

Särskilt stöd är insatser som vanliga lärare och annan skolpersonal inte kan göra inom 

ramen för den ordinarie undervisningen. Visar det sig att en elev behöver särskilt stöd är 

det skolans skyldighet att arbeta fram ett åtgärdsprogram för eleven som ska hjälpa 

denne att klara kunskapskraven, att utvecklas och stimuleras i skolmiljön (Skolverket, 

2015). 
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4 Tidigare forskning  
För att skapa en bild av det nuvarande forskningsläget så utfördes en 

litteraturgenomgång inom området. Utifrån litteraturgenomgången hittades flera studier 

som belyser fördelar och nackdelar med att använda skolan som plattform i det 

förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa och skolmisslyckande. Under 

litteraturgenomgången uppdagas även flertalet risk och skyddsfaktorer som har en 

betydande roll i det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa och skolmisslyckande. 

Dessa faktorer är depression, ångest och skolmotivation, mobbning, skolmiljö, 

skolmisslyckande och dess påverkan på elever samt frånvaro. 
 

4.1 Skolan som plattform för förebyggande arbete 
Flera studier visar på att det finns många fördelar med att arbeta förebyggande mot 

psykisk ohälsa och skolmisslyckande kan ha goda effekter hos elevernas välmående. Då 

skolan har som uppdrag att undervisa Sveriges ungdomar så är det en effektiv plattform 

att nå ut till en stor del av ungdoms populationen. En annan fördel som existerar som 

Manion, Short & Fergusson (2013) beskriver i sin studie är att när det gäller psykisk 

ohälsa hos vuxna människor så grundar den sig ofta en psykisk ohälsa som existerat när 

personen varit ungdom. Vid 14 års ålder har 50 procent av den psykiska ohälsa en 

person upplever under sin livstid visat sig. Vid 24 års ålder så har 75 procent av den 

psykiska ohälsan visat sig vilket visar på att ett tidigt ingripande är av stor vikt. Studien 

visade även att vad rektorer tror själva så är det 20 procent av alla elever som är i deras 

ögon i behov av någon form av insats (Manion, et al, 2013). 
  
En nyckelroll för att kunna upptäcka denna sortens problematik är lärarrollen. Det är 

lärare som har relationen med sin elever, läraren är den första vuxna att kunna se. 

Samtidigt beskrivs det att lärarna ofta en besitter nödvändig kompetens för att upptäcka 

och hantera problematiken. Man menar inte att lärare ska besitta fullständig kompetens 

utan endast det nödvändiga för att kunna se och hantera vardagssituationer för lärare där 

de kommer i kontakt med psykisk ohälsa och skolmisslyckande (Frauenholtz, 

Mendenhall & Moon, 2017; Whitley, Smith & vaillancourt, 2013 ). 
  
Genom att upptäcka tidigt samt att förebyggande arbete utförs kan man minska stigman 

som finns över psykisk ohälsa och på så vis nå ut till elever som självmant söker hjälp 

som i andra fall inte hade yttrat sig (Manion et al, 2013; Frauenholtsz et al, 2017). Det 

finns även en stark koppling mellan psykisk ohälsa och skolmisslyckande där flera av 

studierna stärker varandra. Då den elev som inte fått hjälp med sin psykiska ohälsa löper 

större risk för att misslyckas i skolan, hoppa av skolan och som kan leda till arbetslöshet 

och kriminalitet. Genom att då använda sig av lärarna, utveckla kompetenser och 

använda sig av skolan som platform kan man skapa en effektivare miljö att hantera och 

hjälpa elever som har psykisk ohälsa eller skolmisslyckande (Manion et al, 2013; 

Whitley et al, 2013). 
  
En viktig aspekt för att lyckas med det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa och 

skolmisslyckande är samverkan mellan olika myndigheter för att kunna ge eleverna den 

bästa möjliga hjälpen som finns. Då lärare utrryckt svårigheter med bristande 

kompetens inom området så brister även kunskap om var eleven kan vända sig för att få 

hjälp. Detta gör att läraren kan verkan hjälpa eleven själv men läraren vet samtidigt inte 

var eleven kan få hjälp (Manion et al, 2013; Frauenholtz et al, 2017). 
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4.2 Depression, ångest och skolmotivation  
Elmelid, Stickley, Lindblad, Schwab-Stone, Henrich, & Ruchkin (2015) har gjort en 

studie där tydliga kopplingar upptäcktes mellan ångest och skolmotivation som är 

resultatet av dålig sömn, koncentrationssvårigheter, låg energinivå och låg 

skolmotivation medan det inte upptäcktes lika tydliga kopplingar mellan depression och 

skolmotivation. Hög skolmotivation var positivt kopplat till familj och skolfaktorer, om 

ungdomen har goda förutsättningar inom familj och skolmiljö ökade motivationen för 

skolarbete. I studien inkluderades några av de skyddsfaktorer som fanns med i analysen 

såsom lyckad skolgång, föräldrar med kontroll över sina barn, lärare med engagemang i 

eleverna och slutligen samhörighet, de visade sig vara skyddsfaktorer mot depression 

(Elmelid et al, 2015).  

 

I Lindahl & Archer (2013) studie kom det fram att den generella självförmåga hos 

individen var en skyddsfaktor mot hopplösheten många av ungdomarna kunde känna i 

skolan. Det visade att om ungdomarna kände att de klarade av prov och uppgifter på ett 

sätt där det stärkte deras självförtroende utgjorde detta en skyddsfaktor. Den generella 

självförmåga inom skolarbetet utgör också en skyddsfaktor mot depression. Depression 

är ofta kopplat till hopplösheten ungdomarna kunde känna inom skolans värld. Studien 

visade också att om ungdomen blev mött med positiva förväntningar ökade den 

generella självförmåga och det var en skyddsfaktor med motverkan av negativa 

erfarenheter med skolmisslyckande. Ett optimistiskt tankesätt och inställning 

kombinerat med positiva förväntningar samt ökad självförmåga hos ungdomen utgjorde 

en kraftig skyddsfaktor mot hopplöshet och depression i samband med skolan och 

skolans utmaningar. Om eleverna kände sig motiverade till att göra skolarbete visade 

det sig vara en skyddsfaktor mot hjälplöshet. Ungdomarna kunde känna hjälplöshet då 

de inte kände motivation till att göra skolarbetet och de trodde inte på att sin förmåga att 

klara det. Studien visade också att bristande motivation kunde bli en skyddsfaktor mot 

stress. Den bristande motivationen var mer av en strategi hos eleven för att kunna 

hantera de påfrestningarna och förväntningarna samt stressen individen utsätts för i 

skolan (Lindahl & Archer, 2013). 

 

4.3 Mobbning  
Mobbning är ett stort problem i skolan, flera studier visar att en tredjedel av alla elever 

upplever mobbning någon gång under sin skoltid. Antalet elever som blivit utsatta 

förändras beroende på om studien undersöks i olika länder samt på vilket sätt studierna 

valt att identifiera och klassificera mobbning men skillnaderna är ändå minimala. 

Mobbning är när en individ försöker störa eller skada en annan individ där denne 

upplevs vara oförmögen att försvara sig själv. Detta kan ske både psykiskt och fysiskt. 

Det finns ofta en ojämn maktfördelning mellan mobbaren och den elev som blir utsatt 

för mobbning då mobbaren har en högre maktposition genom fysisk storlek eller 

popularitet i skolan (Hemphill, Tollit & Herrenkohl, 2014.; Lester & Mander, 2015.; 

Smokowski & Kopasz, 2005). Det finns flera typer av mobbning och vissa är svårare att 

identifiera än andra. Den vanligaste typen är den fysiska mobbaren där mobbaren 

använder sig av fysiskt våld för att visa sin dominans och den typen är också enklast att 

identifiera. Mobbaren och den utsatta eleven påverkas negativt av mobbningen både ur 

ett korttids- och långtidsperspektiv. För den utsatta eleven kan det påverka skolgången 

då denne kan undvika skolan då mobbningen är associerad med skolmiljön. Den utsatta 

eleven blir ofta mer deprimerad och har sämre självförtroende än en person där 

mobbning inte förekommit under skolgången vilket utgör mobbning till riskfaktor för 
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depression och lågt självförtroende. Mobbaren lider ofta också av depression men har 

även en positiv syn på våld (Smokowski & Kopasz, 2005). 

Lester & Mander (2015) undersökte skydds- och riskfaktorer för att bli mobbad eller att 

bli en mobbare själv. I studien uppmärksammas det att både mobbare och den utsatta 

individen ofta lider av psykisk ohälsa.  

För mobbaren är uppförandeproblem och emotionella svårigheter utgör de största 

riskfaktorer till att bli en mobbare. Trots att tidigare studier menar att depression, ångest 

och stress blir konsekvenserna av mobbning (Smokowski & Kopasz, 2005), menar 

Lester & Mander (2015) att för den utsatta eleven fanns också ett samband mellan 

depression, ångest, stress och risken att bli utsatt för mobbning. De elever med högre 

värden inom dessa områden hade dessvärre flera gånger större risk att bli utsatta för 

mobbning. Andra påverkande faktorer var känslan av tillhörighet till skolan, känslan av 

ensamhet och osäkerhet. Skyddsfaktorer mot mobbning var stöd från andra elever och 

om det fanns en god attityd mot personerna utsatta för mobbning. Studierna visade även 

att skolor som jobbar med dessa attityder både förebyggande och reaktivt samt arbetar 

för att bygga relationer och sociala nätverk i skolan var det största skyddsfaktorerna mot 

mobbning (Lester & Mander, 2015). 

 

4.4 Skolmiljö 
Skolmiljön är avgörande för om eleven kommer trivas i skolan eller inte. Goda 

relationer mellan elever och personal på skolan var viktiga för att eleverna ska känna att 

skolan hade betydelse. Pedagogiskt och personligt stöd från lärarna tycker de flesta 

eleverna är betydelsefullt och behövligt. Lärarnas bemötande spelar också stor roll i hur 

eleverna trivs i skolan. Goda relationer och trivsel i skolan gör att eleverna känner att de 

har en möjlighet att klara skolan. Det stärker självkänsla, självförtroende samt ökar 

motivation hos individen. Detta möjliggör en lyckad skolgång och det främjar också 

elevens hälsa (Warne, 2013). Forskarna beskriver vad detta har för påverkan på 

individen när integreringen brister där denne ska ingå i. Dock ingår även individens 

relationer mellan vänner och familj, inte enbart skolan. När integreringen brister, ökar 

risken för negativ utveckling, låg självkänsla samt bristande skolprestationer och detta 

har visat sig vara en ökad risk för psykisk ohälsa. Det förekommer att elever inte trivs i 

skolan och att ungdomar upplever konflikter med skolkamrater, lärare samt att det även 

finns de ungdomar med upplevelser att bli kränkta av lärare. Skolmisslyckande ökar i 

form av problem i andra avseenden likt lågt engagemang, låga prestationer, låg närvaro 

och i värsta fall avhopp förtydligat att studier inte blir fullföljda. Förutom ovanstående 

problematik har siffran ökat när det gäller ungdomar där skolan avslutas med 

ofullständiga betyg, vilket gör att de inte har behörighet till gymnasiet. Detta trots att 

skolan ska vara en skyddsfaktor i form av en säkerhet att kunna etablera sig på 

arbetsmarknaden, få ett ökat självförtroende och bibehålla ett välmående (Stigsdotter 

Ekberg et. al 2016). 

  

Genom en studie av Öfverberg & Bremberg (1999) tydliggörs skillnader i psykisk 

ohälsa, en förklarande faktor skulle kunna vara variationer i skolmiljön. Dem skolor 

med god skolmiljö visade sig vara välstrukturerade, ha tydliga mål samt att delaktiga 

elever har mindre psykiska problem än elever i skolor med sämre skolmiljö. Även andra 

skolfaktorer kan spela stor roll i elevernas mående. Skolans storlek kan va en betydande 

faktor, författarna menar på att mindre skolor kanske inte presterar bättre 

kunskapsmässigt men kan bidra till ökning av social kompetens. Även klassens storlek 

spelar roll genom att ha mindre klasser, runt 15-20 elever i varje, ökar skolprestationer 

då lärarna kan hinna med varje elev under lektionen. Detta blir för eleverna en 

skyddsfaktor då varje individ får synas och höras i mindre klasser, att ingen elev glöms 
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bort under lektionstid. Även elevinflytande lyfts fram som skyddsfaktor då eleverna i 

studien frågades hur de upplevt elevens val vilket var positivt och eleverna upplevde 

delaktighet i sin skolgång. I studien kom det fram att skyddsfaktorerna skolorna 

använde sig av var bland annat skol- och klassinvolverade lärare i planerings- samt 

policyfrågor, mobbningsförebyggande insatser samt att lärare klargjorde sina 

förväntningar på eleverna. Andra skyddsfaktorer studien kom fram till för elevernas 

upplevda psykiska hälsa var bland annat att skolans personalomsättning var låg, 

eleverna kunde därmed skapa en trygg relation till sina lärare då eleverna visste att 

personalen inte skulle bytas ut särskilt ofta. Eleverna fick vara delaktiga genom elev- 

och klassråd vilket är olika former av elevinflytande och elevernas delaktighet till att 

påverka deras studier genom “elevens val” samt att skolorna haft samma skolledare i 

minst två år. Skolor med god skolmiljö var dem där lärarna klargjorde sina 

förväntningar på elever samt att skolledningen uppfattades som pedagogiska ledare. 

Detta skapar en trygghet för eleverna där elever och lärare bygger en relation mellan 

varandra och tillit uppstår vilket utgör en skyddsfaktor för eleverna (Öfverberg & 

Bremberg, 1999). 

 

4.5 Skolmisslyckande och dess påverkan på eleven 
Det som ofta orsakar stress hos ungdomar är skolan då pressen att kunna prestera och 

för höga förväntningar på betyg resulterar ofta i  att stress och prestationsångest blir 

påtagligt. Stress är en bidragande faktor till att det fysiska och psykiska tillståndet hos 

en individ försämras, denna fysiska och psykiska försämring av individen kan leda till 

att ungdomar hoppar av skolan. (Lemon & Watson, 2011).  

Trots att skolan är en viktig plattform för den unga, ökar antalet elever med avsaknad 

behörighet för att söka vidare till en gymnasial utbildning, att allt färre elever får 

behörighet vilket kan leda till stress över betygen och negativa livshändelser likt 

avvikande beteende eller svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Barn och 

ungdomar med låga, alternativt inga betyg från årskurs nio har en högre risk för 

psykosociala problem i framtiden (Stigsdotter Ekberg et al, 2016). En del av eleverna 

med lägre betyg, har en bakomliggande faktor där lägre kognitiv förmåga spelar roll då 

eleven inte kan tillgodose sig den kunskap skolan kräver för att klara av en normal 

skolgång (Socialstyrelsen, 2010).  

 

4.6 Frånvaro 
Frånvaro från skolan gör att risken för att hoppa av skolan och råka ut för psykisk 

ohälsa ökar. Faktorer som orsakar frånvaro är individfaktorer, skolfaktorer, 

familjefaktorer och sociala faktorer. Individfaktorer som kan orsaka frånvaro i skolan är 

psykisk ohälsa såsom ångest och depression men det kan också bli tvärtom där 

skolfrånvaro skapar psykisk ohälsa. Individfaktorer kan också handla om fysiska 

problem såsom återkommande magont eller huvudvärk. Faktorer i skolan som kan 

påverka eleven till frånvaro från skolan är att läraren ofta är borta eller att eleverna har 

olika vikarielärare, detta ger inte den kontinuitet de behöver. Andra skolfaktorer är att 

skolan inte har en tydlig arbetsplan i hur man ska hantera frånvaro och tråkiga 

läroplaner eller lärares utlärningssätt. Dåliga relationer mellan lärare och elev eller för 

stora klasser där eleverna känner att de inte får den hjälp de behöver kan också visa sig 

vara bidragande faktorer till att elever väljer att skolka. Sociala faktorer som också kan 

utspela sig utanför skoltid är mobbning, svag social kompetens, grupptryck eller att 

framstå som opopulär. Familjefaktorer som har en bidragande del i att elever skolkar är 

föräldrar som inte engagerar sig, skiljer sig eller har brister i omsorgen på ett eller annat 

sätt. Det finns också familjefaktorer som är kopplade till sociala faktorer såsom 
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misshandel i hemmet, låga förväntningar på skolnärvaro och skolresultat, alkohol 

missbruk i hemmet, arbetslöshet och dåliga socioekonomiska förhållanden. Studien 

visade att de flesta respondenterna ansåg att familjefaktorer vad de faktorer som bidrog 

mest till frånvaro i skolan.  (Gren-Landell, Ekerfelt Allvin, Bradley, Andersson & G. 

Andersson, 2015).  
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5 Metod 
Beskrivning av arbetssätt för att skapa uppsatsen kommer nedanför. Det inkluderar 

Forskningsansats och metodologiska utgångspunkter, Informationssökning och 

sökstrategier, Metod för insamling av empiri, Urval, Förberedelse inför intervju, 

Datainsamling, databearbetning och analys, Etiska övervägande och 

Kvalitetsförsäkring. Genom att beskriva ovanstående kan läsaren tolka uppsatsen som 

tillförlitlig eller ej, gällande beskrivningen av verkligheten.  

 

5.1 Forskningsansats och metodologiska utgångspunkter  
Uppsatsen utgår från en kvalitativ ansats med hermeneutik och interpretivism som 

metodologiska utgångspunkter. Kvalitativ ansats skiljer sig från kvantitativ ansats, 

generellt kan man säga att kvantitativ forskning inriktar sig mot siffror och hårddata 

som kan generaliseras över en population, medans kvalitativt bygger på ord, förståelse 

och validitet som visar hur tillförlitlig rapporten är. Kvalitativ forskning har ofta en 

tolkningsinriktad epistemologisk ståndpunkt där vikten ligger på förståelse av den 

sociala verkligheten hos deltagarna. Kvalitativ forskning har även en ontologisk 

ståndpunkt som bygger på att sociala egenskaper kommer från resultatet av samspel 

mellan individer (Bryman, 2011). Kvalitativ ansats valdes då syftet med studien var att 

införskaffa en fördjupad förståelse för skolpersonalens upplevelser och erfarenheter i 

förebyggande arbetet mot skolmisslyckande och psykisk ohälsa inom skolans värld, 

enligt Bryman (2011) så är kvalitativ forskning ett mer effektivt tillvägagångssätt då 

studien inte söker kausala samband eller det breda perspektivet utan fokus ligger på att 

på djupet förstå skolpersonalens erfarenheter och upplevelser i det förebyggande arbetet 

mot psykisk ohälsa och skolmisslyckande.  

 

Uppsatsen utgår från forskningstraditionen hermeneutik och epistemologiska 

utgångspunkten interpretivism. Hermeneutik är ett synsätt där forskaren ska söka 

“meningen” utifrån perspektivet deltagaren har, där fokus ligger på förståelse och 

tolkning av respondentens svar (Bryman, 2011, Kvale & Brinkmann, 2014). 

Hermeneutiken valdes då förståelse och tolkning av människors handlingar ligger i 

fokus samt att ta del av uppfattningar från personal inom skolans värld. Vi vill kunna ta 

del av skolpersonalens perspektiv gällande området (Bryman, 2011, Kvale & 

Brinkmann, 2014). Interpretivism är en kunskapsuppfattning som bygger på förståelse 

och tolkning. Forskaren ser på den sociala verkligheten där tolkningen sker med ett 

synsätt i vad som gör den sociala interaktionen och förståelse för människors handlingar 

kräver ett empatiskt förhållningssätt av forskaren (Bryman, 2011). 

 

5.2 Informationssökning och sökstrategier  
För att skapa en bild av det nuvarande forskningsläget använde uppsatsen en sökstrategi 

som rekommenderats av Linnéuniversitets bibliotek. Med hjälp av denna strategi kunde 

en bild skapas som både begränsar området men också täcker så mycket inom området 

som uppsatsen handlar om. Sökstrategi för studien började med att utföra en preliminär 

sökning för att hitta nyckelord (Bryman, 2011). Med hjälp av elektroniska databaser 

samt litteratur från Linnéuniversitets bibliotek hittades nyckelorden “Ungdom, skola, 

riskfaktor, skyddsfaktor ,psykisk ohälsa, skolmisslyckande”. De elektroniska databaser 

man valt att använda under studien var Swepub, Psycinfo, Onesearch, ERIC och Libris. 

Databaserna rekommenderades av Linnéuniversitets bibliotek. Utifrån nyckelorden 

utformades sökord, med hjälp av sökorden kan sökning begränsas till att endast täcka 

området med relevans för studien men också se till att sökningen täcker området i 
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största möjliga mån. Några av dem sökord man använt var protective factor, risk factor, 

school, student, mental health och academic failure. 

 

5.3  Metod för insamling av empiri 
I undersökningen användes kvalitativa intervjuer. Dessa intervjuer kan beskrivas som 

öppna och har mindre eller ingen fast struktur. I undersökningen användes 

semistrukturerad intervju som består av ett flertal öppna frågor i form av en 

intervjuguide vars uppgift var att styra intervjun till det område som undersökts. Utifrån 

dessa frågor kan intervjupersonen tolka och prata fritt om vad deltagaren upplever som 

viktigt inom området. Genom att respondenten får styra till viss del själv minskar risken 

att information som är viktig för intervjupersonen inom området inte kommer fram. 

Intresset ligger i att spegla respondentens ståndpunkt samt att låta respondenten få 

utrymme i intervjun för att kunna prata om vad som är viktigt för respondenten inom 

problemområdet. Med detta tillvägagångssätt vill vi införskaffa detaljerade och fylliga 

svar som sedan kan bearbetas (Bryman, 2011).  

 

5.4 Urval 
Till insamlingen av empirin undersöktes tre högstadieskolor (årskurs 7-9) i södra 

sverige. På skolorna intervjuades sammanlagt sex personer där tre var rektorer och tre 

var lärare. Inklusionskriterier för lärare är arbetserfarenhet på minst ett år som lärare. 

Detta på grund av att då har läraren kommit in i sin professionella roll samt har haft tid 

till att få uppleva det förebyggande arbetet. Anledningen till att uppsatsen har både 

lärare och rektor är på grund av att studien skulle få en helhetsbild på vad rektorn har 

för visioner gällande förebyggande arbete mot psykisk ohälsa och skolmisslyckande för 

institutionen samt hur läraren ser på det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa och 

skolmisslyckande i dagsläget samt ta del av deras erfarenheter och visioner från ett 

lärarperspektiv. Studien har således ett målstyrt urval för att med högsta möjlighet få 

svar på syfte och problemformuleringar (Bryman, 2011) 

5.5 Förberedelse inför intervju 

Initial kontakt med respondenter gjordes via telefon eller mejl, efter det att respondenter 

visat intresse för att medverka skickades ett verifieringsmejl (Bilaga 1) med 

återkoppling samt sammanfattning av vad som sagts över telefon och mejl. Syftet med 

mejlet var att minska oklarheter som kan ha uppstått i telefonsamtalet eller mejl samt att 

klargöra tydligt vad det är uppsatsen söker. I samband med när verifieringsmejlet 

skickades, även intervjuguide (Bilaga 3) och missiv (Bilaga 2) ut till intervjupersonerna, 

så att intervjupersonen fick tid att läsa och förbereda sig inför intervjun. För att 

minimera datainsamlings fel där frågeformulering var oklar, intervjuteknik bristande 

eller andra felaktigheter vid utdelning av intervjuguide eller hur kontakten tas upp med 

intervjupersonen så genomfördes en pilotintervju med en lärare på annan skola 

(Bryman, 2011). 

 

5.6  Datainsamling, databearbetning och analys 
Intervjuerna spelades in för att se till att inget missats på grund av mänskliga faktorer 

och underlättade för en noggrannare analys i transkriberings processen samt att 

intervjun är öppen för sekundäranalys för att bemöta anklagelser om att analysen 

påverkats av forskarens fördomar och värderingar. Efter intervjun så transkriberades 

intervjun, det betyder att intervjun skrevs ner ordagrant för att ge en korrekt bild av vad 

som sagts (Bryman, 2011). Enligt Bryman (2011) behövs ändå redigering av texten 
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göras, då många har verbala tics och i ett verbalt samtal kan saker upprepas vilket gör 

att detta måste redigeras bort annars kan intervjupersonen representeras på ett felaktigt 

sätt för läsaren. Respondenten kan i talspråk bli otydlig för läsaren. För att åtgärda det 

så kommenteras citaten vid behov med hjälp av parenteser, både för att underlätta för 

läsaren och för att respondenten ska presenteras på ett rättvist sätt. 

Efter transkribering analyserades och tolkades texten utifrån det teoretiska perspektivet 

rapporten antagit. Enligt Kvale & Brinkman (2014) är denna typen av öppen analys 

vanlig, fokus ligger på kunskap om ämnet istället för att följa specifika analystekniker. 

Detta öppnar upp analysen för forskaren som kan hitta samband och strukturer som vid 

första läsning inte hade en samlad mening genom att använda sig av olika verktyg. Ett 

av de verktyg denna studien använde sig av var tematisk analys eller som Bryman 

(2011) vill beteckna det framework. Där teman tas fram efter flera läsningar av texten, 

tolkas  och sedan föras in i en matris för att vid granskning kunna se att tematisk analys 

genomförts (Bryman, 2011).  

 

5.7  Etiska överväganden 
Studien följde under vetenskapsrådets etiska riktlinjer. De var informations-, samtyckes-

, nyttjande- och konfidentialitetskravet. Enligt Bryman (2011) så innebär 

Informationskravet att forskaren ska informera om studiens syfte, att deltagandet är 

frivilligt, att de har rätt att avbryta om de så önskar, samt information om utbildning, 

vem forskaren är och hur man kan nå forskaren. Samtyckeskravet betyder att deltagaren 

själv bestämmer över sin medverkan, om deltagaren är minderårig brukar föräldrar eller 

vårdnadshavares godkännande krävas. Konfidentialitetskravet betyder att uppgifter om 

deltagarna ska behandlas med största möjliga konfidentialitet alltså ska inte obehöriga 

har tillgång till informationen. Nyttjandekravet betyder att informationen som samlas in 

får endast användas i forskningsändamål. 

Informationskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet, var inte problematiskt att 

uppnå och handlar om kommunikation mellan skribenter och intervjupersoner och 

kommer ställas muntligt och ligger på skribenternas ansvar samt kommer en missiv 

(bilaga 2) skickas ut med information om de etiska aspekter som studien råder under. 

För att minska risken för felaktigheter så kommer dessa saker även genomföras under 

pilotintervjun och återkoppling från försöks-intervjupersonen kommer att tas i akt. 

Konfidentialitetskravet är mer problematiskt då inspelning sker samt att det är flera 

intervjupersoner på samma skola som jobbar nära varandra och kan få kännedom om 

vilka det är som gör intervju och vissa intervjupersoner kan vara i beroendeställning till 

andra. I uppsatsen benämns därför varken skolan eller vilken profession som sagt vad, 

på grund av att uppnå konfidentialitetskravet försvåras. 

Inspelningen utfördes på en mobiltelefon och sparas sedan på en dator samt extern 

hårddisk och raderas från mobiltelefonen efter intervjun. Efter att uppsatsen och kursen 

blev färdig så raderades inspelningarna från både dator och extern hårddisk.  

 

5.8 Kvalitetskriterier  
För att kontrollera kvalité i en uppsats med en kvalitativ forskningsansats så vill man 

skapa tillförlitlighet. Tillförlitlighet beskriver till vilken grad resultatet anses spegla 

verkligheten. Det finns fyra kriterier som ingår i tillförlitlighet och de är trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att styrka och konfirmera (Bryman, 2011). 

 
5.8.1  Trovärdighet 

Trovärdighet är hur pass trovärdig rapporten är i andra människors ögon. Genom att 

använda sig av respondentvalidering ökar trovärdigheten då intervjupersonerna har 

återkopplat under forskningsprocessen på det resultat som forskaren kommit fram till 
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(Bryman, 2011). Det finns nackdelar med detta tillvägagångssättet också, Bryman 

(2011) menar att ett tillfälle där bristande överensstämmelse finns mellan intervjuperson 

och forskare kan leda till att intervjupersonen reagerar defensivt och de kan till och med 

vilja censurera delar av rapporten. Återkopplingen behöver inte betyda konstruktiv 

kritik heller beroende på relationen mellan forskare och intervjupersoner samt att 

resultatet är kopplat till begrepp och teorier som kan skapa reaktionen “Förstår inte ett 

förbaskat dugg” (Bryman, 2011). På grund av tidsbrist samt nackdelarna så gjordes 

valet att inte genomföra en respondentvalidering då riskerna är för stora och fördelarna 

för små med tanken på tidspressen som finns. Nästa kriterium är överförbarhet. 

 
5.8.2 Överförbarhet 

Överförbarhet betyder hur överförbara resultaten och slutsatserna är på andra personer i 

liknande kontextuella situationer vid ett senare tillfälle och annan miljö (Bryman, 

2011)´. Genom att använda sig av täta beskrivningar av detaljer och kultur skapas en 

resurssamling för läsaren som hjälper i bedömningen av hur överförbara resultaten är 

(Bryman, 2011). Pålitlighet är nästa kriterium och bygger på en fullständig redogörelse 

och tillgänglighet av forskningsprocessen. 

 
5.8.3  Pålitlighet 

För att kunna bedöma forskningen krävs pålitlighet, forskaren ska vara öppen i sitt 

redovisande av problemformulering, urval, fältanteckningar, intervjuutskrifter, beslut 

angående analys av data. Detta hjälper vid granskningen av rapporten och andra 

forskare kan fungera som granskare som kan bedöma kvalité i rapporten genom att se 

utförandet, val av metoder och hur berättigade rapportens teoretiska slutsatser är 

(Bryman, 2011). Sista kriteriet för tillförlitlighet och det handlar om möjlighet att styrka 

och konfirmera. 

 
5.8.4  Möjlighet till att styrka och konfirmera 

Möjlighet att styrka och konfirmera betyder att utifrån insikten att fullständig 

objektivitet i samhällelig forskning är omöjligt att uppnå så forskaren försöker 

säkerställa att han eller hon inte medvetet låtit teoretisk inriktning eller personliga 

värderingar påverka utförandet och slutsatser i rapporten (Bryman, 2011). 
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6  Teoretiskt perspektiv 
Jessor’s problem behaviour theory (PBT) är en teori som säger att det finns kausalitet 

mellan riskbeteende och negativ utveckling. PBT bygger på att det finns ett samband 

mellan riskfaktorer som låg självkänsla och mobbning som ökar riskerna för negativ 

utveckling hos ungdomar. Enligt PBT finns det även skyddsfaktorer som kan ha 

motverkande effekt. Det kan vara faktorer som hög självkänsla, bra betyg och 

konstruktiva fritidsintressen. Området för teorin är stort, det innefattar faktorer på 

individnivå, närmiljö, fritid och skola. Tanken inom PBT är att alla faktorer inom alla 

områden påverkar varandra och som i sin tur skapar ett beteende. Beteendet kan visa sig 

på andra områden och behöver inte vara i samma område som faktoren befinner sig. 

Som ett exempel kan en instabil familjesituation visa sig i skolan som utåtagerande 

beteende. Om ett beteende blir positivt eller negativt beror på om riskfaktorerna är 

starkare än skyddsfaktorerna. “Starkare” betyder inte fler utan PBT menar att det är 

samspelet som avgör, således är inte risk och skyddsfaktorer varandras motsatser, en 

skyddsfaktor plockar inte bort en riskfaktor. Kausaliteten som existerar är att desto fler 

och starkare riskfaktorer som existerar hos en ungdom desto mer ökar riskerna för 

negativ utveckling. Således blir det att desto fler och starkare skyddsfaktorer, ökar 

chanserna för positiv utveckling. Detta betyder att ungdomar som har stor mängd 

riskfaktorer inte behöver utvecklas negativ men att risken för dem är större (Vazsonyi, 

Chen, Young, Jenkins, Browder, Kahumoku, Michaud, 2008)  

 

Genom att ha detta teoretiska perspektiv gentemot empirin som samlas in i denna studie 

kan en bild  skapas av vilka beteenden framträder som mest problematiska gällande 

psykisk ohälsa och skolmisslyckande från skolpersonalens perspektiv. Studien får en 

inblick i de skyddsfaktorer skolans personal kan stärka för att minska negativ 

utveckling. På det viset ger studien en fördjupad förståelse för skolpersonalens 

erfarenheter och upplevelser av det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa och 

skolmisslyckande. Anledningen till valet av detta teoretiska perspektiv är 

medvetenheten att det finns många samband från olika områden som ger mer av en 

helhetsbild. Detta betyder att att uppsatsen har möjlighet att se hur flera olika faktorer 

kan påverka varandra och utfallet vad gäller psykisk ohälsa och skolmisslyckande. Det 

teoretiska perspektivet hjälper även att konkretisera orsaker och utfall utan att 

respondenten behöver besitta kunskap om perspektivet. 

 

Denna uppsats har fokus på skolan men det teoretiska perspektivet går också utanför 

skolans värld. Skolan är alltså en plattform för att upptäcka riskfaktorer inom flera 

områden, inte bara skolan. Så bristande omsorg i hemmet kan visa sig hos eleven i 

skolan i form av våldsamt beteende. Detta styrks även av Kimber som forskar inom 

området att stärka skyddsfaktorer i skolmiljö. Där hon beskriver skolan som en arena att 

jobba med olika områden inte bara skolmiljö och att det är unikt för yrkesrollen lärare. 

Det effektiva med att arbeta förebyggande i skolan är på grund av att nästintill alla barn 

går igenom skolan (Kimber, 2010). Vilket gör att som skola når man ut till en stor del 

av ungdomspopulationen 

 

 

 

 

 



  
 

22 

7  Resultat 
Resultatet bygger på tre olika teman som är baserade på frågeställningarna, de är 

Förebyggande, Tidiga varningstecken och Vad är svårt.  

 

Temat förebyggande beskriver de insatser, universella, selektiva och indikerade som är 

effektiva enligt respondenterna i det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa och 

skolmisslyckande. Flera av insatserna är reglerade från skolverket men ser ändå olika ut 

i verkligheten beroende på förutsättningar hos respektive skola. Genom att belysa 

området kan vi få en inblick i vad som fungerar i det förebyggande arbetet enligt 

skolpersonalen. Syftet med temat är att besvara frågeställning 1, vilka erfarenheter har 

skolpersonal av insatser som syftar till att förbättra elevers psykiska hälsa och 

skolprestation?  

 

Tidiga varningstecken är ett tema som belyser vilka tecken skolpersonal håller utkik 

efter för att kunna identifiera riskbeteende och potentiell psykisk ohälsa hos elever. 

Valet av detta tema gör att man får en bild av vad som kan vara signifikativt i början av 

någon form av psykisk ohälsa eller skolmisslyckande.  Temat arbetades fram för att 

besvara frågeställning 2, hur uppfattas och förstås tidiga varningstecken på psykisk 

ohälsa och risk för skolmisslyckande? 

  

 

Temat Vad är svårt tar upp vad som är svårt enligt skolpersonalens upplevelser och 

erfarenheter i det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa och skolmisslyckande. 

Anledningen till valet av detta tema är för att belysa områden som är svårhanterade och 

där det finns rum för utveckling i skolans värld samt att för att besvara frågeställning 3, 

vad kan förhindra eller försvåra det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa och 

skolmisslyckande? 

 

 

7.1  Förebyggande 
Ur temat förebyggande arbetades fram fem kategorier som besvarar frågeställning 1. De 

är Elevhälsoteam, Skolmiljö och värdegrund, Elevstödjare och elevassistent, Särskilt 

stöd och Utökad kompetens. Inkluderade kategorier har tagits med då de nämns av 

flertal respondenter, är effektiva enligt skolpersonal eller intressanta arbetssätt enligt 

skribenter av uppsatsen. 

 
7.1.1  Elevhälsoteam 

Elevhälsoteam (EHT) betyder att skolpersonalen samlas och pratar om elever som 

befinner sig i riskzon, elever som de märker börjar må lite dåligt eller elever vars 

skolresultat börjar bli sämre. När skolpersonal, främst lärarna, märker att en elev blir 

problematisk eller inte klarar skolarbetet börjar de med vanliga åtgärder som samtal 

med mentor med uppföljning eller om eleven vill prata med kuratorn så ska möjligheten 

finnas. Om de första insatserna inte fungerar så lyfts eleven upp på EHT där de 

diskuterar kring olika lösningar som skulle passa eleven. I EHT brukar lärare, kurator, 

mentor, sjuksköterska, rektor, fritidsledare och skolpsykolog. EHT-möten brukar 

vanligtvis hållas varannan vecka för att få en bra kontinuitet i arbetet. EHT är ett bra 

arbetssätt menar respondenterna då flera olika kompetenser möts och kan komma fram 

till en lösning eller att en insats verkställs. Elevhälsoteamet gör att man kan ta del av 

kompetens från flera olika professioner vilket ökar chanserna att lyckas med att hantera 

problematiken. Det kan vara så att sjuksköterskan behövs eftersom problematiken är 
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något medicinskt eller att skolpsykologens kompetens används då problematiken skulle 

vara psykisk härkomst. Efter att en insats har satts in har personalen uppföljning för att 

stämma av hur det går och för att antingen kunna skicka vidare fallet till andra aktörer 

eller fortsätta med samma insats som är aktiv i nuläget. EHT ger möjligheten till 

samverkan och samarbete mellan professionerna på skolan.  

 

Där jag ingår, skolsköterska i regel, psykolog och kurator och det är den 

tvärsektoriella kompetensen som sammanträffar där eller som möts där som kan 

jobba med denna fråga vidare eller man diskuterar fram en lösning här. - 

Respondent 5 

 

Ja, vi lärare/mentorer jobbar väldigt aktivt med dessa barnen som mår psykiskt 

dåligt och det är vi lärare som i första hand drar det tunga lasset. Det är vi som 

reagerar, det är vi som kontaktar hemmet, det är vi som sitter med i samtal. Sen 

går det vidare till elevhälsoteamet eftersom vi anmäler ju dit när vi är oroliga 

och sedan diskuterar och agerar dem. - Respondent 3  

 
7.1.2  Skolmiljö och värdegrund 

Värdegrundsarbetet är en av de saker som många respondenter pratat om. 

Värdegrundsarbetet kommer ofta i form av temadagar där man ägnar hela dagar åt 

värdegrund som en del av skolans ordinarie arbete. Även om värdegrundsarbetet ofta 

benämns i samband med temadagar så har flera respondenter påpekat vikten av att även 

lägga in värdegrundsarbete i den vanliga undervisningen för att hålla synsättet levande. 

Det kan vara att i svenskan läsa om rasism för att sätta igång tankebanan för eleven. Om 

detta då genomsyrar de flesta ämnena så visas samhällets värden för eleven på en daglig 

basis. Med detta skapas också en kontinuitet för eleven som nästa stycke kommer 

handla om.  

 

De bästa lösningarna är sådana lösningar som hela tiden går över tiden. Så kan 

man få in värdegrundsarbete och de här frågorna i undervisningen och att det 

återkommer så är det nog bättre än en temadag eller så för att en temadag sitter 

någon vecka men sen så ebbar det ut lite grann. - Respondent  2 

 

Tydlighet, Struktur och kontinuitet är återkommande i det förebyggande arbetet enligt 

respondenter. Vissa har använt sig av KASAM för att sätta ord på målet. Men en 

gemensam tro är att tydlighet för eleven, klara mål och förväntningar skapar en 

medvetenhet. Genom en utarbetad struktur skapar man meningsfullhet, ett exempel på 

det är att jobbar ämnesövergripande för att eleven ska se hur ämnena är ihopkopplade 

och visa att allt hänger ihop. Kontinuitet skapar trygghet för eleven där man utarbetat 

skapar en säker omgivning och tillvaro för eleven som är stabil. Genom detta kan man 

skapa en trygg lärmiljö för eleverna som i sig själv är väldigt viktigt i det förebyggande 

arbetet. 

 

Här skulle jag säga att skapa lärmiljöer för elever för att känna trivsel i skolan. 

Skapar framförallt insatser som ger trygghet. För det finns nog inget värre att 

komma till en sådan här social arena som skolan som institutioner här om man 

inte har trygghet på morgonen. - Respondent 5  

 
7.1.3  Elevstödjare och Elevassistent 

Professionen elevstödjare och elevassisten finns hos många av respondenternas skolor. 

Strukturen och arbetsuppgifter varierade mellan olika skolor men syftet var generellt att 
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skapa trygghet för eleverna. En del skolor hade elevassistenter för specifika elever 

medans andra skolor använde elevstödjare som skolvärdar, som inte hade ett 

läraruppdrag eller ett speciallärare uppdrag vilket öppnar upp för ett helt annat arbetssätt 

som endast riktar sig mot relationsskapande. I andra skolor var elevstödjare ett 

hjälpmedel och trygghetsskapande för lärare i tuffa situationer eller samtal där extra 

stöd är nödvändigt. Dessa två professioner ser väldigt olika ut mellan olika skolor men 

syftet är att skapa trygghet. 

 

Här(på skolan) har vi ett antal elevstödjare, 3-4st som jobbar på skolan som har 

till uppgift att bara gå ute i korridoren att vara elevstödjare eller skolvärdar. 

Till alla elever, ja alltså inkastare för elever som dagdriver här. Deras jobb är 

ovärderligt. Om inte dom varit här hade det säkert hänt mycket mer tråkigheter 

och det är ju en oerhört viktigt roll i trygghet. - Respondent 5 

 
7.1.4  Särskilt stöd 

Enligt skollagen ska skolan erbjuda särskilt stöd till de barn och ungdomar som behöver 

det. Behovet kommer utifrån det att eleven visar tecken på att den inte kommer klara 

kunskapsmålen i ett eller flera ämnen. Om eleven skulle visa att den har det svårt i 

något eller några ämnen så ska skolan först försöka åtgärda detta genom extra 

anpassning åt eleven. Extra anpassning betyder att eleven ska inom klassens ram få 

anpassad undervisning för att underlätta för eleven och det ska göras i första hand för att 

inte starta en utredning för särskilt stöd. Extra anpassning kallas för light varianten av 

särskilt stöd och det använder skolan sig av i första hand eftersom utredningen för 

särskilt stöd är väldigt tidskrävande och det tar mycket av lärarnas undervisningstid, då 

kan de spara tid och resurser för att först försöka själva anpassa undervisningen åt 

eleven. Skulle det vara så att extra anpassning inte hjälper eleven då måste det göras en 

utredning med elevens samtycket. Samtycket är viktigt eftersom det är eleverna som 

känner sig bäst själva påpekar några av respondenterna, det är en del av elevinflytandet. 

Skolpersonalen finns där för att putsa och skapa bra lärmiljöer åt eleverna och då måste 

skolan ibland göra en utredning och utredningen innehåller olika faktorer beroende på 

vad problematiken riktar sig till, det gäller både psykiskt och resultatmässigt. Det 

skapas ett åtgärdsprogram för att ringa in problemområden, lösningar och möjlighet till 

uppföljning. Efter en viss tid utvärderas elevens prestationer och om det särskilda stödet 

har varit till hjälp. Den personal som arbetar med elever med behov av särskilt stöd är 

oftast speciallärare men det kan också vara specialpedagoger, de har kompetensen för 

att arbeta med dessa barnen och även tid för flexibilitet vilket avlastar den ordinarie 

läraren som kan fokusera på de andra eleverna i klassen som inte har särskilt stöd.  

 

Alltså jag skulle vilja gå in o prata om de här bitarna när man pratar om barn i 

behov av särskilt stöd utifrån skollagen. Barn i behov av särskilt stöd är ju som 

på ett eller andra sätt som uppvisar tecken på att man inte kommer nå 

kunskapskraven på ett eller flera ämnen, minst en nivå som man säger. -

Respondent 5 

 

Det man kommer fram i den här utredningen om eleven har svårigheter ska man 

skriva in i ett åtgärdsprogram att vad dom har för behov och vilka insatser och 

hur ska det uppföljas. - Respondent 5  

 
7.1.5  Utökad kompetens 

Utökad kompetens vill de flesta respondenter se hos lärare. Men åsikterna skiljer sig 

något i mängden. Lärare behöver något bredare kunskap inom området psykisk ohälsa 
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för att kunna se och upptäcka men efter det behövs andra kompetenser och professioner 

i arbetet för att hjälpa. Det blir för mycket om en lärare ska ha sin egen kompetens och 

samma kompetens som en beteendevetare. Men att kunna upptäcka och rapportera för 

att samarbetet med andra professioner ska gå snabbt och fungera är det minsta som 

behövs då läraren arbetar i klassrummen. En kompetens som underlättar samarbetet 

mellan olika professioner på skolan som ska hjälpa eleven, det är viktigt. 

 

Ja, lärare generellt. Att man skulle på nått vis ha något mer bredare 

baskunskap, det tror jag. Inte för att den är dålig så men just… Skolans vardag 

upptar väldigt mycket saker o ting som ändå en lärare måste göra och ligger 

här. Dom här eleverna ibland, kanske, jag ska inte säga att de osynliggörs det 

gör dom inte men, i vissa lägen så tror jag att dom här eleverna skulle vara 

hjälpta av att få en snabbare hantering av sina bekymmer. - Respondent 5  

 

7.2 Tidiga varningstecken 
För att besvara frågeställning 2 arbetades fyra kategorier fram från insamlad empiri. De 

är frånvaro, som beskrivs av flest respondenter. Skolmisslyckande som också nämns 

ofta tillsammans med frånvaro. Stress och ångest var inte lika vanligt som frånvaro och 

skolmisslyckande men skolpersonal beskriver stress och ångest som svårhanterat. 

Trötthet togs med då det intressanta var hur välmåendet kan påverka eleven fysiskt. 

 
7.2.1  Frånvaro 

Enligt samtliga respondenter är det vanligaste varningstecknet frånvaro från skolan. Det 

kan vara en indikation på att något inte står rätt till och att det kan finnas en risk för att 

ungdomen utvecklar psykisk ohälsa eller riskbeteende. Det börjar ofta med lite små 

skolk som eskalerar till att ungdomen skolkar kontinuerligt eller är sjuk oftare och 

oftare. De elever som har hög frånvaro från skolan har ofta någon form av problematik 

eller bakomliggande problematik inom området psykisk ohälsa eller skolmisslyckande.  

 

Det kan yttra sig på olika sätt, det kan yttra sig genom en omfattande frånvaro 

till exempel eller att man i början är borta från vissa lektioner om man säger så, 

sen övergår det till att man är borta en hel del. Man får kanske till en början en 

ströfrånvaro men sen övergår den till att den blir mer frekvent, det är tecken på 

att någonting är galet - Respondent 5 

 
7.2.2  Skolresultat 

Att skolprestationer och resultaten för ungdomar blir sämre är ett varningstecken som 

visar på att något kan vara tokigt, det har de flesta respondenterna svarat vid 

intervjutillfället. Försämring i skolprestationer kan göra att ungdomen får dåligt 

självförtroende vilket kan göra ett försämringen sprider sig till fler ämnen än bara det 

som det går dåligt i för stunden. Misslyckande och dåliga resultat i skolan kan leda till 

nedstämdhet vilket i sin tur kan resultera i att ungdomen utvecklar psykisk ohälsa. Det 

som kan hjälpa ungdomar med dåligt självförtroende kopplat till skolan och skolarbete 

är stöd hemifrån. Om föräldrarna har kompetensen att hjälpa ungdomarna kan det göra 

att självförtroendet och självkänslan ökar och med det skolprestationer och resultat 

likaså.  

 

han märkte att “det går inte så bra för mig”och då sjönk hans självförtroende 

och då märkte man även i andra ämnen att han satt och grubblade hela tiden på 

detta, “det går dåligt för mig i matten” och det tog liksom inte bara i matten 
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utan i alla andra ämnen. Man märkte på honom att han var nedstämd och så. - 

Respondent 1  

 
7.2.3 Stress och ångest  

Ångest och stress är vanliga tecken man kan se som risktecken för skolmisslyckande 

och som en inkörsport till psykisk ohälsa av högre grad. Elever som ska sluta nian visar 

ofta stress när de ska välja gymnasieutbildning, det går även att uttrycka det som en 

press att det tänker att det måste välja rätt för att inte ångra sig senare. Vissa kan känna 

en oro för att komma till skolan, det kan kännas jobbigt i klassen, eller att ett ämne kan 

vara extra jobbigt. Det är inte ovanligt enligt respondenterna att eleverna visar upp 

ångest för sådana saker. Ungdomar i skolan får hantera ångest varje dag eftersom det 

kommer nya utmaningar hela tiden och det kan ofta kännas överväldigande, speciellt 

om man har det lite svårt i skolan. Ungdomarna måste lära sig handskas med oron, 

ångesten och stressen för att kunna hantera de påfrestningar de känner och det är en 

utmaning i sig.  

 

Dels att ungdomar uppvisar psykisk ohälsa i vardagen i skolan varje dag. Där 

de får hantera ångest och om man kallar det misslyckande då när man inte 

håller ihop sig liksom. - Respondent 4 

 

Ångest och stress kan i ett tidigt skede ha en positiv inverkan på elevens skolresultat 

men flera respondenter har berättat om situationer med högpresterande elever där till 

slut ångest, pressen och stressen blivit för stor. Då har eleven gått från bästa betyg till 

att sluta gå i skolan då eleven fått en psykisk ohälsa och när den psykiska ohälsa finns 

så påverkas skolresultatet negativt.. Så i gruppen högpresterande elever så är inte stress 

och ångest ett varningstecken för skolmisslyckande i första hand utan är ett 

varningstecken för psykisk ohälsa. 

 

Den andra delen med psykiska ohälsan med stress symtom som många befinner 

sig, samhället är väldigt stressar idag. Vi har ju även representanter av tjejer i 

denna gruppen, oftast högpresterande i detta och där har vi ju antingen ett 

samarbete med hemmet och vår interna elevhälsa där vi har kurator och 

skolsköterska men ofta så väver man också in framför allt BUP(Barn- och 

ungdomspsykiatrin) men också SOC(Socialtjänsten) i det. - Respondent 6 

 
7.2.4  Trötthet  

Enligt respondenterna kan vissa fysiska tecken vara varningstecken för att det kan 

finnas någon form av problematik eller att något inte är bra med eleven. Det främsta 

tecknet är trötthet. Om ungdomar i skolan visar sig vara trötta mer och mer frekvent kan 

personalen börja ana att något inte står rätt till. Tröttheten påverkar skolresultaten 

eftersom de förmodligen presterar sämre och det kan göra att elevernas självförtroende 

och självkänsla sänks. Det finns också andra fysiska tecken, respondenterna nämnde 

blekhet, viktnedgång, magont, dålig hygien och utåtagerande beteende men det mest 

framträdande var tröttheten.  

 

De är mycket trötta det kan också vara ett tecken, trötthet. Sen kan det vara 

vissa drar sig undan och vissa är utåtagerande istället. - Respondent 1 

 

7.3  Vad är svårt? 
Frågeställning 3 handlar om vad som är svårt enligt skolpersonal att arbeta med och 

hantera. Från empirin kom det fram tre kategorier som upplevdes svårt att hantera enligt 
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skolpersonal. De är Högpresterande flickor, Samarbete och samverkan med andra 

aktörer runt eleven samt Psykisk mobbning och utanförskap. Tanken med frågan var att 

identifiera problematik på individnivå hos eleven som skolpersonal upplever svårt att 

hantera. Tanken stämmer överens mot högpresterande flickor och psykisk mobbning 

och utanförskap men flertalet respondenter nämnde organisatoriska faktorer som 

samverkan och samarbete med andra myndigheter och i flera fall samarbete med elevers 

vårdnadshavare. Då flera respondenter nämnde detta ansågs detta tema viktigt för att 

besvara frågeställning 3. 

 
7.3.1  Högpresterande flickor 

Flertalet respondenter har påpekat högpresterande flickor som svåra att hjälpa. 

Högpresterande betyder att flickorna har mycket höga betyg och nöjer sig inte med 

lägre betyg. Självbilden blir baserad på betygen och därmed kommer en skolpress att 

bibehålla den självbilden. Flickorna ser inte sig själva som något mer än bara betygen. 

Det problematiska i detta kan läggas ut på flera olika nivåer. Hur ska man förebygga, 

hur ska man upptäcka och hur ska man agera. När det gäller att förebygga så har 

respondenterna nämnt värdegrundsarbete som baseras på självbild och balans mellan 

skola och fritid. Vilket de ser som positiva men fångar inte upp alla. Att upptäcka är 

svårt på grund av att flickorna smälter in med goda betyg och hög skolnärvaro fram tills 

dess att det blir för mycket och då brister allt. I sådana situationer har respondenterna 

sagt att extra anpassning i mängden skolarbete har hjälpt i vissa fall. Då man förklarar 

att det är möjligt att hoppa över ett prov för att eleven redan har så högt betyg och det 

skulle inte påverka betyget mycket om hon hoppade över det. I vissa fall har det 

fungerat positivt medans i andra fall så faller förslaget på döva öron. 

 

Det är olika för olika elever, vi har ju haft ungdomar med prestationsångest, då 

har vi ju kommit till bukt med det, eller bukt,bukt vi har kunnat förbättra deras 

möjligheter genom att ge dom anpassning. “Vi stryker det här provet, du 

behöver inte göra det” sa vi till en tjej som gick här förra året. “Menar du det?” 

svarar hon. ja visst…. - Respondent 5 

 

Är det duktiga elever, så kan det förstärka att dom inte behöver göra ett prov. 

Men där gäller det att ha samtal med eleven. Att fine, detta är tillräckligt för att 

du ska komma in här(Respondenten menar att eleven har tillräckliga betyg för 

att komma in på valt gymnasium). Men det är många gånger att det går in här 

och ut där (Respondenten menar att eleven ej är mottaglig för den sortens 

insats). - Respondent 5  

 

Respondenterna uttrycker oro för denna grupp, högpresterande elever och många är 

flickor. Det är svårt att se dem, det är svårt att anpassa mängden skolarbete då flickorna 

själva pressar sig.  

  

De här duktiga eleverna det är dem jag är mest oroliga för, för de bränner ut 

sig. Sen de elever jag har sagt till att hoppa över provet dem har ju blivit lugna. 

Men det som är svårast, det är svårt att ge en generell bild. Men i de här lägena 

är det oftast flickor som har den här prestationsångesten. Där de inte kan se sig 

själva som något annat än att ha A och B i ämnena. Det är dem som är svårast 

att jobba med. Flickor med höga prestationskrav. - Respondent 5  
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7.3.2  Samarbete och samverkan med andra aktörer runt eleven 

Ett annat problematiskt område är om samarbetet och samverkan med andra aktörer 

brister. De aktörer som nämnts är vårdnadshavare, socialtjänst, barn och 

ungdomspsykiatrin (BUP). Respondenterna visar tydligt en tro på samarbete och 

samverkan mellan aktörerna som finns runt eleverna är ett förebyggande arbete som 

skulle lösa många problem och konflikter. Men att uppnå en tydlig struktur och 

ansvarsområden är svårt. Det som nämns flertal gånger av olika respondenter är att om 

samverkan och samarbete brister så blir det läraren i klassrummet som får plocka upp 

bitarna vilket tar mycket energi och tid som läraren inte har. 

 

Skolan har ett socialt och utbildningsansvar, sen så finns det andra instanser 

som ska stötta skolan men när den här stöttningen inte fungerar fullt ut så 

landar mycket på skolan och enskild lärare och då blir ju yrket tufft det blir ju 

en lite negativ effekt. Många ville inte bli lärare, nu har man kanske höjt upp 

statusen lite, lönerna har gått upp och annat men det är ju en bit, det är ju tufft 

att vara lärare, det är väldigt tufft. - Respondent 2  

 

En annan aktör runt eleven som är av stor vikt är vårdnadshavare. Skolpersonal har 

uttryckt en maktlöshet från skolan om det inte finns möjlighet till kompromiss och 

samarbete parterna emellan. Konflikterna kan gälla att skolan vill att eleven ska utredas, 

eller att föräldern inte ser en problematik hos eleven eller elevens beteende. Vilket 

resulterar att arbete runt eleven stannar upp då skolan inte har befogenheter att tvinga, 

utan det ansvaret har vårdnadshavarna. 

 

Där vi inte svänger i takt med vårdnadshavarna, där vi inte får med oss 

vårdnadshavarna, de tycker “det är väl inget problem” “varför får de inte 

betyg” “klart de ska gå ut nian och börja på gymnasiet” och vi bara “dom har 

ju nått 45 poäng och de behöver ha 160” för att komma in, vi pratar inte ens 

samma språk om det och då blir det jobbigt. - Respondent 4 

 

Skolan kan påverka vad som händer i skolan men det är svårare att påverka fritiden. Det 

är svårt när allt ansvar läggs på skolan och vårdnadshavare frånsäger sig sitt ansvar i 

fostran hos eleven. Så även om skolan kan ses som en arena där de tar hand om många 

ungdomar under många timmar per dag så är det fortfarande många timmar utanför 

skolans tid som påverkar eleven. Skolan har mycket ansvar men att det får inte bli en 

trend att skolan har allt ansvar utan det är många aktörer runt om som kan påverka. 

 

En del brukar fråga mig om maten. Ja vi serverar här 180 måltider per år det är 

365 dagar, och det är tre mål om dagen, snittar du det så är det 1100. Vi i 

skolans värld har 180 av dem, vad äter de den andra tiden? (Paus) Det är min 

fråga. - Respondent 6 

 

Ungarna lever ju 24/7 liksom och många har ju den hjälpen från sina 

vårdnadshavare  de går på ridning, de har bordtennis och det hänger ihop för 

dem. Ungdomar som det inte hänger ihop för(paus). Åker man in hit en 

söndagskväll i november och det pissregnar, tro fasen det står några ungdomar 

under taket och glor liksom som inte har något… - Respondent 4  

 
7.3.3  Psykisk mobbning och utanförskap 

Psykisk mobbning uttrycks som problematisk att upptäcka av respondenterna. Den visar 

sig inte lika tydligt som den fysiska mobbningen där man puttar och slår. Psykiska 
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mobbningen visar sig som utanförskap. Det svåra är att se om eleven är utanför på eget 

initiativ eller om det är utfrysning. 

 

Jag tror att när man är på en skola som lärare så är det rätt svårt att se 

mobbningen om den inte är jättetydlig, sen så är det svårt att att prata om för 

mobbning är så olika, det finns den här som man ser i filmer hela tiden där folk 

puttar varandra och där man säger fula ord och oftast så är det inte så i 

verkligheten utan det är mer utanförskap och att man kanske inte får vara med. - 

Respondent 1  

 

Psykisk mobbning visar sig även i form av nätmobbning där elever via datorer, mobiler 

och internet utsätter varandra för mobbning. Respondenterna uttrycker en ovisshet i hur 

skolan ska agera i sådana situationer samt hur ska man se när nätmobbning sker i en 

klass med hjälp av teknologi. 

 

Sen så finns det nog mycket psykisk ohälsa som påverkas av miljön utanför 

skolan, datorer, smartphones. Som jag tror påverkar många negativt och att 

mycket kanske som man känner av ångesten inte har att göra med just 

skolarbetet eller skolan utan att det är allt runt omkring som kanske händer i 

skolan med telefonerna. Det är ju något man också måste arbeta med som skola, 

hur ställer man sig till det, får eleverna ha telefon, ska de inte få ha telefon. Hur 

håller man koll på till exempel nätmobbning det är jättemånga aspekter som 

man behöver. - Respondent 1  
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8 Analys 
I analysen ser vi på tidigare forskning och insamlad empiri utifrån det teoretiska 

perspektivet PBT. Då perspektivet bygger på samband mellan risk och skyddsfaktorer 

så tas inte förebyggande insatser upp enskilt då det blir svårt att koppla samband mellan 

förebyggande insatser och riskfaktorer, utan tas upp med respektive riskfaktor som 

benämns. 

 

8.1  Frånvaro 
Den riskfaktor som var den mest framträdande, som samtliga respondenter svarade på 

var frånvaro. Respondenterna menade på att om eleven var frånvarande från skolan 

kunde de misstänka att något inte stod rätt till. De elever som ofta var frånvarande 

visade ofta tecken på någon form av psykisk ohälsa eller skolmisslyckande på något sätt 

och det var ofta genom dåliga skolresultat.  

 

I undersökningen framhåller respondenterna följande skyddsfaktorer som finns inom 

skolan är EHT, värdegrundsarbete, elevstödjare, trygghet, god skolmiljö och även 

särskilt stöd. Dessa skyddsfaktorer finns inom skolan för att inge en trygghet hos 

eleverna. Elevstödjare finns för att skapa goda relationer med eleverna och få dem 

motiverade till att gå i skolan, de finns som ett extra stöd när motivationen är låg hos 

eleverna. Värdegrundsarbetet är också en insats som inger trygghet och kunskap åt 

eleverna. Värdegrundsarbetet kan användas genom temadagar men oftast genomsyrar 

det undervisningen som respondenterna påpekar. Genom att inge en trygghet hos 

eleverna kan de fokusera på skolarbetet och känna att de befinner sig i en god skolmiljö 

vilket kan motverka frånvaro.  

 

Riskfaktorer som visade sig påverka frånvaro var psykisk ohälsa enligt respondenterna 

och detta styrks även enligt Gren-Landell et al (2015). Forskningen nämner också fler 

faktorer som påverkar frånvaro vilket kan vara individfaktorer, skolfaktorer, sociala 

faktorer och familjefaktorer. Det finns ofta ett bakomliggande problem till elevens 

beteende och detta kan motverkas genom betydelsefulla vuxna i elevens närmiljö och en 

trygghet i skolan. God skolmiljö och möjlighet till särskilt stöd kan enligt empirin ge 

positiv effekt och motverka elevens beteende. Enligt PBT är det sambandet mellan risk- 

och skyddsfaktorer som ger resultatet av elevens beteende och om skolan kan göra en 

betydande insats i olika former kan beteendet ändras hos eleven till det positiva (Gren-

Landell et al (2015), (Vazsonyi et al, 2008).  

 

8.2 Skolresultat 
En av de vanligaste varningstecknet som respondenterna berättade om var att 

skolresultaten började bli sämre. Det var när skolresultaten och prestationerna började 

dala som de kunde misstänka att något förmodligen inte stod rätt till. Dåliga resultat och 

prestationer kunde leda till nedstämdhet och i värsta fall depression om det inte togs om 

hand om på en gång när misstanken väcktes.  

 

De skyddsfaktorer mot dåliga skolresultat som nämndes i intervjuerna var stöd från 

hemmet och engagerade lärare och skolpersonal. Det skapade ett skydd för eleverna 

som förmodligen började få dåligt självförtroende och genom att en vuxen visar att den 

bryr sig och att den ser eleven så att den blir synlig. Om elevens föräldrar och vuxna i 

elevens närhet visar att de bryr sig och erbjuder hjälp blir det starka skyddsfaktorer mot 
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dåliga skolresultat och prestationer vilket även styrks av Elmelid et al (2015). Det är 

extra viktigt att eleven får stöd från hemmet och att det finns tillräcklig kompetens för 

att få hjälp hemifrån med läxor och annat vilket påpekas av respondenterna. Det har 

visat sig vara en riskfaktor att föräldrar inte kan hjälpa sina barn med läxor och studier. 

Skolan erbjuder också ett stöd om eleven skulle vara i behov av det, då kallas det 

anpassningar och särskilt stöd där eleven får extra hjälp av exempelvis specialpedagog.  

 

Detta samspel mellan dåliga resultat, nedstämdhet, dåligt självförtroende och stöd från 

hemmet och engagerade vuxna i elevens närhet är ett svårt pussel att lägga eftersom 

enligt PBT handlar det om styrkan på dessa risk- och skyddsfaktorer som blir utfallet. 

(Vazsonyi et al 2008). Här ser man att om problematiken inte tas om hand tillräckligt 

snabbt så kan det leda till depression, omfattande skolfrånvaro och dåligt 

självförtroende och självkänsla. Problematiken kan alltså eskalera och leda till att 

symtomen blir värre och därmed riskfaktorerna starkare. Skolan kan hjälpa eleven med 

olika insatser såsom anpassningar och särskilt stöd om eleven är i behov av det men det 

krävs en utredning vilket är följden av en omfattande eller långvarig problematik med 

skolprestationer. Detta är dock inte en skyddsfaktor eftersom det är en aktiv insats när 

problematiken redan har utvecklats. Det är ett utfall av att eleven inte presterar och då är 

det redan en slags problematik. Det man kan säga är en slags skyddsfaktor och 

förebyggande åtgärd är bra och tillräcklig undervisning för att stimulera elevens 

utveckling och på så sätt få den att lyckas med sina resultat i skolan samt god skolmiljö 

och goda relationer med lärare och annan skolpersonal. 

  

8.3  Trötthet 
Ett av de varningstecken som också nämndes av respondenterna var fysiska tecken och 

då stod trötthet i framkant. Trötthet är resultatet av dålig sömn vilket kan oroa lärare och 

annan skolpersonal eftersom sömn är jätteviktigt för barn och ungdomar. Trötthet kan 

leda till nedstämdhet, dåligt självförtroende och dåliga skolresultat. Detta styrks av både 

Elmelid et al (2015) och Lindahl & Archer (2013). Andra fysiska varningstecken som 

respondenterna nämnde var viktnedgång, blekhet och dålig hygien.  

 

Skyddsfaktorer mot trötthet kan vara samma skyddsfaktorer som mot depression och låg 

skolmotivation, då dessa kunde bli utfallet av kontinuerlig trötthet. Skyddsfaktorerna 

mot dessa visade sig vara positiva förväntningar, god skolmiljö och stöd från hemmet. 

Dessa skyddsfaktorer är en del av skolans värdegrundsarbete där de arbetar med att 

skapa en trygg och god skolmiljö för alla elever, vilket också kan kopplas till KASAM. 

Det är alltså en förebyggande insats som är en av de starkaste skyddsfaktorerna mot 

trötthet och andra fysiska varningstecken. Detta gjorde att skyddsfaktorer mot trötthet, 

nedstämdhet och i värsta fall depression visade sig vara kontinuerliga förebyggande 

insatser som skolan arbetar med, så ska dessa enligt PBT visa sig vara starka och ha god 

chans att motverka riskfaktorerna, i det här fallet trötthet, låg motivation, lågt 

självförtroende och depression i ett tidigt skede. Respondenterna betonade att det 

kontinuerliga värdegrundsarbetet var en viktig förebyggande insats genom hela 

skolgången.  

 

8.4 Stress och ångest  
Varningstecken som var ofta förekommande enligt respondenterna var när eleverna 

kände stress och ångest. Detta varningstecken är också en riskfaktor för vidare 

utveckling av psykisk ohälsa och det kan beskrivas som en inkörsport till psykisk ohälsa 

av högre grad om det inte motverkas i tidigt skede.  
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De skyddsfaktorer som finns för att motverka stress och ångest är värdegrundsarbete, 

skolmiljö, EHT och särskilt stöd om eleven är i behov av det och om det passar in i 

problematiken som eleven har. Det måste finnas vuxna i elevens närhet som kan hjälpa 

eleven hantera stress och ångest eftersom det är något eleven måste gå igenom och lära 

sig hantera. Med hjälp av vuxna blir det lättare för eleven och detta stöds även av 

Elmelid et al (2015) 

 

Ångest och stress kan göra att skolresultat och skolmotivation påverkas vilket kan vara 

utfallet av att elever känner stress för att komma till skolan eller att gå till en viss lektion 

i t.ex matematik. Prestationsångest är något som är påtagligt hos eleverna, dock är det 

svårt att identifiera och motverka. Stress kan göra att eleven väljer att förtränga 

skolarbete vilket kan leda till att sämre skolresultaten och att motivationen försvinner. 

Elever kan också känna en stress och ångest inför framtiden, särskilt de elever som ska 

välja gymnasieutbildning säger respondenterna. Då blir de vuxna i elevens närmiljö 

extra viktiga för att kunna ge vägledning och råd för att hjälpa ungdomarna att hantera 

den ångest och stress som de kan känna. En av skyddsfaktorerna som respondenterna 

framhävde och som visar sig hjälpa mot ångest och stress är värdegrundsarbete vilket 

präglar skolans arbetssätt och genomsyrar undervisningen. Detta  gör att det blir en 

stark skyddsfaktor och i kombination med de andra skyddsfaktorerna som finns inom 

skolan så finns även här höga chanser till att motverka stress och ångest. Det som visar 

sig här är att värdegrundsarbete är en bred och stark skyddsfaktor mot många olika 

problematiska områden exempelvis ångest, stress och trötthet. Trötthet som riskfaktor 

visar också kopplingar, likt stress och ångest, till sämre skolprestationer och motivation. 

Det är därför skolan lägger så stor vikt vid att utveckla och förbättra sitt 

värdegrundsarbete eftersom det visar sig ha så god effekt i det förebyggande arbetet. 

Värdegrundsarbete i kombination med andra skyddsfaktorer visar sig ha stor betydelse 

för ungdomar som lider av stress och ångest.  

 

8.5 Högpresterande flickor 
Stress, skolpress, bristande självbild och svårt att bli sedd är något som respondenterna 

anser risk för högpresterande flickor . Elmelid et al (2015) studie säger är att detta visar 

sig genom försämrade betyg och skolfrånvaro och tidigt avhopp från skolan när stressen 

och skolpressen blir för hög. Vilket stämmer överens med vad respondenterna uppgett. 

Enligt Lindahl & Archer (2013) så kan bristande skolmotivation vara en skyddsfaktor 

mot stress och ångest, men då respondenterna uttrycker att det är eleverna själva pressar 

sig till bristningsgränsen blir det förebyggande arbetet svårt. 

Lindahls & Archers (2013) studie säger även att den generella självförmåga agerar som 

en skyddsfaktor mot depression och hopplöshet. Vilket inte styrks av utav 

respondenterna, de påpekar flertalet gånger att flickorna ofta är goda studenter med 

mycket höga betyg som visar en bra självförmåga att klara av skolan men flickorna 

hamnar i psykisk ohälsa och hopplöshet att inte kunna få så bra betyg som önskas.För 

respondenterna är detta det största problemet då det är svårt att agera och hantera 

problematiken för man vet inte om eller när det blir för mycket för eleven förens det 

brister samt att extra anpassning av skolarbetet inte alltid har någon positiv verkan. Med 

hjälp av PBT perspektivet så kan det finnas en förklaring. Enligt respondenterna så är 

det flickors självbild som brister när betygen inte uppnår de mål som flickorna lagt på 

sig själva. Så extra anpassning, som också var den enda konkreta insatsen som 

respondenterna berättat om, där skolan plockar bort skoluppgifter för att minska stress 

och press hos flickorna hjälper inte den bristande självbild och känslan av självförmåga. 

Ser man på riskfaktorerna i sig själv så stödjer Elmelid et al (2015) studie och PBT den 
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respondenternas identifiering av problematiken. Men PBT stödjer inte 

tillvägagångssättet i hur skolpersonal hanterar situationen när den väl uppstår. Då 

problematiken ofta ligger i ett tidigt stadie där flickors skolresultat inte ännu förändrats 

negativt blir det svårt att koppla Elmelid et al (2015) studie då elevernas betyg i den 

studie redan försämrats. Skyddsfaktorer som kan motverka ovanstående riskfaktorer är 

Skolmiljö och värdegrund som skolan jobbar aktivt med som en del av uppdraget skolan 

har enligt empirin. Värdegrundsarbete stödjs även av Lindahl & Archer (2013). 

 

8.6  Psykisk mobbning och utanförskap 
Psykisk mobbning, utanförskap och utfrysning höjer riskerna för att eleven psykiska 

hälsa försämras. Enligt Lester & Mander (2015) kan även detta beteende agera som 

varningsklocka då både eleven som utför mobbningen och eleven som blir utsatt visar 

tecken på psykisk ohälsa, skillnaden är att mobbare står i en högre maktposition. Det 

intressanta är att respondenterna visar en oro över att kunna se mobbningen då den 

förändrats. Enligt Smokowski & Kopasz (2005) är den fysiska mobbningen den 

vanligaste och den enklaste formen av mobbning att se men det stämmer inte enligt 

empirin som samlats in då man är orolig över att elever fryses ut och hamnar i 

utanförskap. Smokowski & Kopasz (2005) studie visar även att en tredjedel av alla 

elever blir utsatta för mobbning på någon nivå. Det som blir intressant med empirin är 

att antalet respondenter som nämnt mobbning som problematiskt inte stämmer överens 

med det stora antalet elever som upplever mobbning under sin skolgång. Genom att 

skapa en positiv skolmiljö där eleven känner sig trygg samt ett värdegrundsarbete som 

stärker synen på allas lika värde är skyddsfaktorer mot mobbning enligt empirin vilket 

även styrks av Lester & Mander (2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

34 

9 Diskussion 
I diskussion tas ämnen  upp som blivit intressanta genom uppsatsens gång. Det kan vara 

att empirin och tidigare forskningen inte stämmer överens, eller att ämnet haft stor 

betydelse för uppsatsen. Med hjälp av diskussionen kan skribenter lägga in sina egna 

tankar i ämnen som är svåra att diskutera. De diskussioner som tas upp är psykisk 

mobbning och utanförskap, Svårigheter med högpresterande flickor, 

Värdegrundsarbete, en god förebyggande insats, Svårigheter med samverkan och 

samarbete, Frånvaro som utfall. 

 

9.1  Psykisk mobbning och utanförskap 
Utifrån analysen av psykisk mobbning och utanförskap framkom det att empirin och 

tidigare forskning inte stämmer överens med varandra. De största skillnaderna ligger på 

vad den vanligaste typen av mobbning är och att antalet respondenter som nämnt 

mobbning tyder på att skolpersonal inte upplever mobbning som problematiskt att 

förebygga samt att hantera situationer där mobbning uppstår. En orsak kan vara att då 

den fysiska mobbningen på senare tid minskat och visar sig i andra former vilket gör det 

mycket svårare att se situationer där mobbning uppstår och där elever kommer till 

skada. Effekten av detta gör att mobbning inte syns lika mycket på skolorna och på så 

vis upplevs den som mindre problematisk utifrån skolpersonalens syn. Med ett 

antagande av att mobbning fortfarande uppstår på skolorna så blir detta mycket 

problematiskt. Då elever fortfarande tar skada av att bli utsatta för mobbning samtidigt 

som det är svårt för skolpersonal att identifiera och hantera sådana situationer vilket gör 

att elever lämnas utsatta utan stöd från skolan. En annan orsak kan vara att mobbningen 

minskat, men vi anser att det är osannolikt då flera olika studier från 2005 till 2015 visar 

samma resultat gällande antalet elever som upplever mobbning (Lester & Mander, 

2015.; Hemphill, Tollit & Herrenkohl, 2014.; Smokowski & Kopasz, 2005). Utifrån 

empirin görs ett antagande att synligheten på mobbning i dagsläget minskat men utifrån 

forskningen utgår vi ifrån att antalet elever som blir utsatta för mobbning är den samma, 

vad kan skolan göra då? Från analysen visar skolorna att ett aktivt arbete utförs inom 

värdegrund på skolorna men enligt Lester & Mander (2015) krävs det mer än bara det 

förebyggande arbetet utan ett reaktivt arbete med värdegrund och sociala nätverk när 

mobbning uppstår. Problemet som återkommer är identifiering av mobbning i skolan. 

Ett konkret exempel från en respondent handlade om nätmobbning, nätmobbning 

uppstår via nätet och sociala medier. Den sortens mobbning är svår att se då den sker 

via datorer och mobiler som de flesta elever har tillgång till i dagsläget. Hur ska en 

lärare ställa sig till det? Att en lärare ska kunna agera i sådan situation bygger på att den 

utsatta eleven berättar för läraren vad som pågår. Om detta inte sker blir eleven utsatt 

och har inget stöd från skolan. Utfrysning har också nämnts i empirin där elever fryser 

ut en elev. Det betyder att flera elever och till och med hela klasser aktivt ignorerar den 

utsatte eleven varpå eleven får en ökad känsla av ensamhet och minskad tillhörighet till 

skolan vilket också är riskfaktorer för andra former av mobbning och depression (Lester 

& Mander, 2015). Om detta uppdagas för läraren så går det att jobba aktivt med 

värdegrund för att kunna minska mobbningen, men denna form av mobbning är svår 

att  ta på då man kan inte tvinga någon att prata med andra elever vilket gör att förutom 

att försöka jobba med värdegrund finns det inte mycket mer en skola har befogenhet att 

göra. 

 

9.2 Svårigheter med högpresterande flickor 
Många respondenter uttryckte oro för högpresterande flickor samt att skolans insatser 

inte har en större effekt. De förebyggande insatser som nämns är värdegrundsarbete och 
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de insatser för att aktivt hantera situationer när skolpersonal upplever att flickorna tar 

skada utav pressen som finns är extra anpassning. Utifrån analysen och perspektivet 

PBT  kan en förklaring vara att extra anpassning är till för att minska stress och press 

vilket är ett symtom på underliggande problematik som bristande självbild. Skolan 

upplevs endast använda sig av extra anpassning i situationer när det brister för eleverna 

vilket tyder på skolan bör se över fenomenet för att hitta eller skapa bättre insatser för 

att öka skyddsfaktorer inom denna grupp så att man för ett vetenskaplig stöd till sitt 

agerande. Detta är av stor vikt då enligt empirin är detta ett problem som många 

respondenter upplever som svårhanterat. Det som de måste försöka göra är att 

identifiera och hjälpa i tidigt stadie även om flickornas betyg är höga. Om man inte 

försöka påbörja arbetet tidigt så kommer problematiken fortsätta, även om flickorna går 

ut med höga betyg och kommer in på valfri skola, fortsätter förmodligen problematiken 

där.  

 

9.3 Värdegrundsarbete, en god förebyggande insats 
Resultatet visade att värdegrundsarbete var ett bra arbetssätt och att samtliga skolor som 

ingick i undersökningen använder sig av det. Med värdegrundsarbete når skolan alla 

sina elever genom att det finns med hela tiden och främst i undervisningen vilket också 

Kimber (2010) styrker. Att ha förebyggande arbete över tid är det som alla respondenter 

har påpekat är viktigt. Om skolan lägger en bra grund för sitt värdegrundsarbete 

kommer det sannolikt bli färre elever som skapar riskbeteende eftersom det alltid finns 

ett förebyggande arbete. Det finns också andra insatser som fångade vårt intresse och 

det var elevstödjare. Att det finns personer som är anställda med ett uppdrag, att finnas 

tillgängliga i korridorerna, skapa relationer och hjälpa elever med närvaro och andra 

skolrelaterade svårigheter. Detta arbetssätt visar sig vara effektivt eftersom det ger 

eleverna en trygghet samtidigt som elevestödjarna också kan avlasta lärarens arbete. Det 

som är viktigt i deras arbete är att skapa goda relationer med eleverna då det inger en 

respekt och trygghet vilket har genom uppsatsens gång varit påtagligt. Detta är också en 

slags insats som går över tid eftersom kontinuitet och tydlighet gör att ungdomar känner 

sig trygga. Fördelar med denna profession och detta arbetssätt är att de inte har en delad 

agenda. De har en uppgift och det är att skapa relationer med eleverna och att skapa 

trygghet på skolan. Det som kan ifrågasättas är om detta tar över lärarens roll och att 

ungdomarna inte bildar samma goda relation med lärarna eftersom det finns en annan 

betydelsefull vuxen i deras närhet när de befinner sig i skolmiljö.  

 

9.4 Svårigheter med samverkan och samarbete 
Något som skolan till viss del förlitar sig på är att samverkan mellan olika aktörer finns 

och fungerar. Det som framgick i resultatet var att det handlade om olika aktörer såsom 

socialtjänsten, BUP och vårdnadshavarna. Enligt empirin i uppsatsen läggs mer och mer 

ansvar på skolan, särskilt från vårdnadshavarnas håll och respondenterna poängterade 

att samarbetet med en del vårdnadshavare är svårt. Detta blir problematiskt eftersom det 

står i skollagen att skolan och hemmet ska samarbeta för att främja elevens personliga 

och kognitiva utveckling (Skolverket, 2017). När samverkan och samarbete mellan 

aktörerna brister, landar mycket av arbetet på den enskilda läraren vilket gör att läraren 

inte kan utföra sitt arbete på bästa möjliga sätt. Flertalet av respondenterna svarade att 

samverkan är viktig för att lyckas möta och hjälpa elever som är i behov av det 

samtidigt som många också svarade att samverkan är svårt att uppnå. Detta p.g.a att de 

olika aktörerna har sina agendor medans skolan har sin agenda, vilket gör att det ibland 

blir komplicerat. Samarbetet mellan dessa aktörer måste slås fast för att det inte ska bli 

några komplikationer när skolan väl behöver deras hjälp. En möjlig strategi för att 
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undvika detta skulle kunna vara att göra upp en handlingsplan för hur det ska gå till när 

det väl händer något där skolans kompetens inte räcker till och dessa aktörer behöver 

kopplas in. Samt att klargöra ansvarsområden för de olika aktörerna.  

 

Den starkast framträdande aktören genom hela uppsatsen är vårdnadshavarna där 

samarbetet inte alltid fungerar enligt respondenterna. Något som var återkommande var 

att skolan kände sig maktlösa när vårdnadshavarna inte svängde i takt med dem. Oftast 

handlar det om utredningar för eleven. När skolan tar kontakt med vårdnadshavarna 

angående en utredning så vill vårdnadshavarna många gånger inte se att det finns en 

problematik hos ungdomen. Vad detta beror på är en svår fråga eftersom skolan inte har 

makten utanför skoltid, där är det vårdnadshavarna som bestämmer. Om 

vårdnadshavarna inte vill göra en utredning, kan skolan i stort sett inte göra något åt det 

mer än att försöka anpassa undervisningen så gott de kan med de resurser de har. Hur 

ska skolan förhålla sig till detta och hur ska de kunna nå ut till vårdnadshavarna på ett 

positivt sätt för att främja ett gott samarbete?   

 

Tiden som eleverna befinner sig i skolan är liten om man ser det över tid. Det som 

händer utanför skoltid kan skolan inte rå för eller påverka i någon högre grad. Detta 

tyder på att det finns många faktorer utanför skolans ansvarsområde som påverkar 

eleverna. Här kan det vara av prioritet att arbeta fram ett arbetssätt vilket gör att 

samverkan mellan skolan och vårdnadshavarna blir bättre och möjligtvis någon form av 

kompetensutveckling hos vårdnadshavarna när det gäller risker för deras barn. Om det 

inte är möjligt så borde man kanske se över skolans befogenheter då mycket ansvar 

läggs på skolan att undervisa samtidigt som skolpersonalen  beskriver en maktlöshet i 

situationer där bristande samarbete med vårdnadshavare och skolan inte fungerar. 

 

9.5 Frånvaro som utfall och inte som varningstecken 
Det uppsatsens resultat visade var att det vanligaste varningstecknet på att eleven inte 

mådde bra eller att det var något som inte stod rätt till var just att den inte kom till 

skolan. Detta är intressant då det går att diskutera om frånvaron är ett varningstecken 

eller inte. Detta nämns i Gren-Landell et al (2015), just att det finns bakomliggande 

faktorer till varför elever inte kommer till skolan. De vanligaste faktorerna var 

familjefaktorer och ofta saker som att elevens föräldrar skilde sig,  alkoholmissbruk i 

familjen eller dåliga socioekonomiska förhållanden. Skolan sätter in insatser när de 

märker att elever inte kommer till skolan och dessa insatser riktar sig först till eleven 

och dennes mentor i form av samtal och om det inte blir bättre så sätter de in EHT. Det 

som då går att diskutera är att skolan har svårt att arbeta förebyggande mot frånvaro 

eftersom det ofta är utfallet av en rad olika bakomliggande faktorer som skolan har svårt 

att uppmärksamma. Skolan skulle behöva något för att kunna identifiera de 

bakomliggande faktorerna som orsakar frånvaro. För att kunna förebygga frånvaron och 

inte arbeta med aktiva insatser när det redan har blivit ett problem. Som skolan arbetar 

med frånvaro nu är det en respons i form av en insats mot en problematik som ses som 

ett varningstecken när det i själva verket redan är ett utfall. De sociala faktorerna som 

orsakar frånvaro har skolan större möjlighet att se eftersom det både sker utanför skolan 

men också innanför skolans väggar. Det handlar då om mobbning, grupptryck och svag 

social kompetens hos individen. Skolan använder sig av värdegrundsarbetet för att 

motverka sådant och det har visat sig effektivt. Det sker självklart ändå men det är svårt 

att se exempelvis mobbning på nätet eller på sociala medier vilket respondenterna har 

påpekat. Skolans utmaning är att lyckas utveckla ett arbetssätt där de kan förebygga det 

som orsakar frånvaro, alltså det som sker utanför skolan och främst inom elevens familj. 

Detta har visat sig svårt då många respondenter har svarat att samarbetet med 
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vårdnadshavare ofta brister. Detta är en stor utmaning som måste lösas om antalet elever 

som skolkar eller inte kommer till skolan ska minska. 

  

9.6 Metoddiskussion 
Metoddiskussion handlar om eventuella förbättringar som kunde ha gjorts under 

uppsatsens gång samt förklaringar till varför vissa val under uppsatsen har gjorts. 

  

Efter insamlad empiri uppdagades en ny riskgrupp som bestod av högpresterande elever 

som inte hade skolmisslyckande men hade psykisk ohälsa. Då vår 

litteraturgenomgång  utgick från risk och skyddsfaktorer mot psykisk ohälsa och 

skolmisslyckande borde litteraturgenomgången haft ett bredare perspektiv i eftertanke 

för att kunna få med den typen av problematik men det är svårt att täcka allt inom 

området. Vi täcker fokusgruppen delvis men det hade varit bra med mer ingående 

kunskap om just denna grupp. Anledningen till att forskningen om denna grupp inte 

lades till i efterhand är på grund av att syftet fokuserar på psykisk ohälsa och 

skolmisslyckande medan den här gruppen har psykisk ohälsa med goda 

skolprestationer, vilket gör att den gruppen ligger utanför området för vårt syfte. 

Anledningen till att uppsatsen tar upp högpresterande elever är på grund av att det är 

den gruppen som många respondenter upplevde som svåra att hjälpa. Vilket är ett svar 

för frågeställning 3. Vi valde att inte genomföra en ny litteraturstudie då tidsbrist var en 

stor faktor. Undersökning av detta området skulle kräva en ny litteraturgenomgång med 

ett ännu bredare perspektiv. 

 

Intervjuerna som genomfördes under uppsatsens gång upplevdes som bra men efter 

transkriberingsprocessen uppmärksammades bristen av erfarenhet i att hålla intervjuer. I 

eftertanke så kunde insamling kommit ännu djupare med mer aktiva följdfrågor som vi 

tror hade varit givande för uppsatsen. Fler pilotintervjuer eller erfarenheter inom 

området har varit en fördel att ha med sig till nästa uppsats. En genomtänkt 

intervjuguide blev räddningen för oss som skapade detta resultat vilket vi är nöjda med. 

 

Från början var det tänkt att skolorna skulle endast vara högstadieskolor (årsk 7-9), men 

på grund av tidsbrist och svårigheter i att hitta passande tider med respondenter fick vi 

utöka urvalet till högstadie och gymnasieskolor. Då svaren från alla respondenter för det 

mesta stämmer överens med varandra och likheter mellan respondenter oberoende 

vilken skola de kom ifrån ser vi ingen negativ påverkan på resultatet. 

 

Många faktorer som nämndes av respondenterna låg utanför skolans ansvar vilket gör 

att vi gärna hade lagt till familjens riskfaktorer, skyddsfaktorer och samverkan mellan 

olika aktörer i undersökningen då skolan och familj enligt empirin var starkt kopplade 

till varandra. I denna undersökning var det inte möjligt. Området blir stort och kräver 

mycket tid att genomsöka, även om vi hade önskat det men på grund av tidsbristen var 

det inte möjligt att få med den delen samt bibehålla en nivå av kvalité i uppsatsen. 

 

Det som kunde förbättras var också förberedelser inför intervjuer för att underlätta för 

respondenterna. Inför vissa av intervjuerna skickades inte missiven (Bilaga 2) eller 

intervjuguiden (Bilaga 3)  till respondenterna p.g.a. den mänskliga faktorn. Dessa 

dokument togs med till intervjun där respondenten fick ta del av informationen och 

intervjuguiden på plats. Utifrån den insamlade empirin  påverkade detta misstag 

resultatet väldigt lite. Vi anser att svaren vi fick av respondenterna vid dessa tillfällena 

var fullständiga och höll god kvalitet sett till våra problemformuleringar.   
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10 Slutsats 
Utifrån tidigare forskning, resultat, analys och diskussion anser vi att uppsatsen redogör 

för frågeställningarna 1, 2 och 3. Uppsatsen har tagit del av och redogjort för 

förebyggande insatser vilket besvarar frågeställning 1, som är en stor del utav 

skolpersonalens förebyggande arbete. EHT är en insats där fokus ligger på att samla 

kompetenser från olika professioner för att diskutera eventuella insatser för elever som 

visar riskbeteende i skolan. Målet är att förebygga och lyfta problematik och 

riskbeteende i tidigt skede för att snabbt och effektivt ge stöd till elever i behov av stöd. 

Skolpersonalens arbete med skolmiljö och värdegrund genomsyrar hela utbildningen 

och är en del av skolans uppdrag. Målet är att förebygga och skapa skyddsfaktorer för 

att motverka frånvaro, skolmisslyckande, mobbning, stress och ångest. Detta är en av de 

mest universella förebyggande insatser som uppsatsen tagit del av. Då den har ett fokus 

på alla elever på skolan och som enligt respondenterna har en god effekt på eleverna. 

Elevstödjare var ett sätt för skolan att bygga upp en positiv lärmiljö genom att arbeta 

relationsskapande och arbeta för att skapa trygghet för eleverna. Särskilt stöd är en 

insats skolan är skyldiga att tillhandahålla som är till för att ge stöd till elever i behov 

samt extra anpassningar som är en insats läraren gör i första hand för att minska 

riskbeteende. Utökad kompetens för lärare skulle uppskattas av flera respondenter. 

Detta skulle underlätta för lärare att upptäcka riskbeteenden samt underlätta vid 

överlämning till EHT där det finns andra professioner med annan kompetens. 

 

Utifrån frågeställning 2 kom det fram att frånvaro och skolresultat är de vanligaste 

varningstecken för riskbeteenden som skolpersonal ser. Frånvaro börjar med mindre 

skolk som sedan eskalerar. Det var negativ förändring när det gällde skolresultat som 

var avgörande. Det intressanta här som även diskuterats innan är att PBT ser på frånvaro 

och skolresultat som resultatet av andra varningstecken. Andra varningstecken var stress 

och ångest som kopplades mycket till högpresterande flickor där stress och ångest till 

slut blev för mycket vilket orsakade en psykisk ohälsa hos eleven. Trötthet var ett annat 

varningstecken som visade sig mer somatiskt hos eleven. 

 

Frågeställning 3 syftade till att låta respondenterna öppet diskutera deras upplevelser om 

vad som var svårt att hantera. Det framkom 3 situationer som flertal respondenter 

upplevde som svåra, de är Högpresterande tjejer, Samarbete och samverkan med andra 

aktörer som finns runt eleven och Psykisk mobbning och utanförskap. Svårigheterna 

med Högpresterande tjejer var att de smälter in som mönster elever med goda betyg tills 

det brister och de utvecklar en psykisk ohälsa. Det svåra var även att många gånger var 

flickorna ej mottagliga för insatsen extra anpassning. Extra anpassning var också den 

vanligaste insatsen som användes för denna grupp. Respondenterna uttryckte också en 

hopplöshet i vissa fall där samarbetet med vårdnadshavare var bristande vilket 

bromsade det förebyggande arbetet. Psykisk mobbning och utanförskap visade sig också 

vara problematiskt att hantera då fenomenet är svårt att upptäcka. 

 

I uppsatsen framkommer det att skolan har flera förebyggande insatser som förebygger 

de riskbeteenden som också benämns som varningstecken vilket gör att skolan täcker 

mycket av varningstecken gällande förebyggande arbetet. Skolorna har en etablerad 

struktur genom reglering från skolverket med universella så väl som selektiva insatser. 

De punkter som kommer fram i vad som är svårt är just de punkter som inte har aktiva 

insatser, som har god effekt när riskbeteenden uppstår. Det handlade även om 

utomstående faktorer där skolan inte bär allt ansvar. För att sammanfatta så har skolan 

en god struktur och insatser för det förebyggande arbetet men måste se över sin aktiva 
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insatser för att hantera riskbeteenden när de uppstår då det förebyggande arbetet inte 

fångar allt. 

 

 

10.1 Förslag till fortsatt forskning 
Då det förebyggande arbetet är ett pågående arbete i alla årskurser hade det varit 

intressant att se hur svaren på frågeställningarna förändrats om uppsatsens urval hade 

varit lågstadieskolor. Förslag till frågeställning: Hur ser det förebyggande arbetet mot 

psykisk ohälsa och skolmisslyckande enligt personalens upplevelser ut från årskurs 

förskola - 6. 

 

Då respondenter och bristen på tidigare forskning inom området i denna uppsats hade 

det varit av intresse att hitta forskning som stödjer empirin.  

Förslag till frågeställning: Hur identifieras högpresterande flickor med risk för psykisk 

ohälsa samt vad finns det för insatser mot denna grupp som har effekt i det 

förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa och skolmisslyckande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



  
 

40 

Referenser   
Antonovsky, A. (2005)  Hälsans mysterium. Stockholm: Natur och Kultur 

 

 BRIS, (2017). Bris årsrapport bekräftar att psykisk ohälsa ökar bland barn. Hämtad 

 2018-01-25, från https://www.bris.se/om-bris/press-och-

 opinion/pressmeddelande/2017/bris-arsrapport-bekraftar-att-psykisk-

 ohalsa-okar-bland-barn/  

 

Elmelid, A., Stickley, A., Lindblad, F., Schwab-Stone, M., Henrich, C, C., Ruchkin, V., 

(2015). Depressive symptoms, anxiety and academic motivation in youth: 

Do schools and families make a difference?.  

Journal of Adolescence. 45, 

 Folkhälsomyndigheten, (2016). Vad är prevention?. Hämtad 2018-01-24 

 från     https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-

 levnadsvanor/alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel-andts/narkotika-

 och-halsofarliga-varor/forebyggande-arbete/vad-ar-prevention/  

 

Frauenholtz, S., Mendenhall, A. N., & Moon, J. (2017). Role of school employees' 

mental health knowledge in interdisciplinary collaborations to support the 

academic success of students experiencing mental health distress. 

Children & Schools, 39(2), 71-79. Retrieved from 

http://proxy.lnu.se/login?url=https://search-proquest-

com.proxy.lnu.se/docview/1895971953?accountid=14827  

 

 

 Green-Landell, M., Ekerfelt Allvin, C., Bradley, M., Andersson, M., & Andersson, G. 

 (2015). Teachers’ views factors for problematic school absenteeism in 

 Swedish primary school students. Hämtad 2018-03-05 från 

 https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/02667363.2015.1086726?n

 eedAccess=true  

 

Hemphill, S. A., Tollit, M., & Herrenkohl, T. I. (2014). Protective factors against the 

impact of school bullying perpetration and victimization on young adult 

externalizing and internalizing problems. Journal of School Violence, 

13(1), 125-145.  

Hämtad från: 

http://proxy.lnu.se/login?url=http://search.proquest.com/docview/1651843

193?accountid=14827. 

 

 Kimber, B (Föreläsare). (2010). Förebyggande arbete i skolan [TV-program]. Sverige: 

 UR Samtiden - psykisk ohälsa. 

 

 Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. (3. [rev.] uppl.) 

 Lund: Studentlitteratur. 

 

 Kunskapsguiden, (2016)., Vad är psykisk ohälsa?. Hämtad 2018-02-06 från 

 http://www.kunskapsguiden.se/psykiatri/Teman/psykisk-ohalsa-hos-barn-

 unga/Sidor/Vad-ar-psykisk-ohalsa.aspx   

 

Lemon, J. C., & Watson, J. C. (2011). Early identification of potential high school 

https://www.bris.se/om-bris/press-och-%09opinion/pressmeddelande/2017/bris-arsrapport-bekraftar-att-psykisk-%09ohalsa-okar-bland-barn/
https://www.bris.se/om-bris/press-och-%09opinion/pressmeddelande/2017/bris-arsrapport-bekraftar-att-psykisk-%09ohalsa-okar-bland-barn/
https://www.bris.se/om-bris/press-och-%09opinion/pressmeddelande/2017/bris-arsrapport-bekraftar-att-psykisk-%09ohalsa-okar-bland-barn/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-%09levnadsvanor/alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel-andts/narkotika-%09och-halsofarliga-varor/forebyggande-arbete/vad-ar-prevention/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-%09levnadsvanor/alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel-andts/narkotika-%09och-halsofarliga-varor/forebyggande-arbete/vad-ar-prevention/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-%09levnadsvanor/alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel-andts/narkotika-%09och-halsofarliga-varor/forebyggande-arbete/vad-ar-prevention/
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/02667363.2015.1086726?n%09eedAccess=true
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/02667363.2015.1086726?n%09eedAccess=true
http://proxy.lnu.se/login?url=http://search.proquest.com/docview/1651843193?accountid=14827
http://proxy.lnu.se/login?url=http://search.proquest.com/docview/1651843193?accountid=14827
http://www.kunskapsguiden.se/psykiatri/Teman/psykisk-ohalsa-hos-barn-%09unga/Sidor/Vad-ar-psykisk-ohalsa.aspx
http://www.kunskapsguiden.se/psykiatri/Teman/psykisk-ohalsa-hos-barn-%09unga/Sidor/Vad-ar-psykisk-ohalsa.aspx


  
 

41 

dropouts: An investigation of the relationship among at-risk status, 

wellness, perceived stress, and mattering. Journal of at-Risk Issues, 16(2), 

17-23.  

Hämtad från: 

http://proxy.lnu.se/login?url=http://search.proquest.com/docview/1011396

336?accountid=14827. 

Lester, L., & Mander, D. (2015). The role of social, emotional and mental wellbeing on 

bullying victimisation and perpetration of secondary school boarders. 

Journal of Psychologists and Counsellors in Schools, 25(2), 152-169.  

Hämtad från: 

http://proxy.lnu.se/login?url=http://search.proquest.com/docview/1871587

273?accountid=14827. 

 

Lindahl, M.,  Archer, T., (2013). Depressive Expression and Anti-Depressive Protection 

in Adolescence Stress, Positive Affect, Motivation and Self-Efficacy. 

Psychology. 4:6  

Hämtad från: http://dx.doi.org/10.4236/psych.2013.46070. 

 Lindblad, M., 2016., De förstod aldrig min historia - Unga vuxna med 

 migrationsbakgrund om skolmisslyckande och övergångar mellan skola 

 och arbete. Hämtad 2018-02-07 från http://umu.diva-

 portal.org/smash/get/diva2:927700/FULLTEXT02.pdf  

Manion, I., Short, K. H., & Ferguson, B. (2013). A snapshot of school-based mental 

health and substance abuse in canada: Where we are and where it leads us. 

Canadian Journal of School Psychology, 28(1), 119-135. Retrieved from 

http://proxy.lnu.se/login?url=https://search-proquest-

com.proxy.lnu.se/docview/1449795105?accountid=14827 

 

 Smokowski, P. R., & Kopasz, K. H. (2005). Bullying in school: An overview of types, 

  effects, family characteristics, and intervention strategies. Children & 

  Schools, 27(2), 101-110. Hämtad från:         

 http://proxy.lnu.se/login?url=http://search.proquest.com/docview/62082190?accountid=

 14827  

 Skolverket, (2018)., Snabbfakta. Hämtad 2018-01-25 från 

 https://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik-i-

 tabeller/snabbfakta-1.120821 

 

 Skolverket, (2017)., Värdegrund i förskola och skola. Hämtad 2018-03-08 från 

 https://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund  

 

 Skolverket., (2015)., Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd. 

 Hämtad 2018-03-03 från 

 https://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.254797!/1505_ratt_%20till_kuns

 kap_sarskilt_st%C3%B6d.pdf  

 

 Skolverket., (2013)., Elevhälsan i skollagen. Hämtad 2018-03-08 från 

 https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-

 publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2

 Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2477  

http://proxy.lnu.se/login?url=http://search.proquest.com/docview/1011396336?accountid=14827
http://proxy.lnu.se/login?url=http://search.proquest.com/docview/1011396336?accountid=14827
http://proxy.lnu.se/login?url=http://search.proquest.com/docview/1871587273?accountid=14827
http://proxy.lnu.se/login?url=http://search.proquest.com/docview/1871587273?accountid=14827
http://dx.doi.org/10.4236/psych.2013.46070
http://proxy.lnu.se/login?url=https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/docview/1449795105?accountid=14827
http://proxy.lnu.se/login?url=https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/docview/1449795105?accountid=14827
http://proxy.lnu.se/login?url=http://search.proquest.com/docview/62082190?accountid=%0914827
http://proxy.lnu.se/login?url=http://search.proquest.com/docview/62082190?accountid=%0914827
https://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik-i-%09tabeller/snabbfakta-1.120821
https://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik-i-%09tabeller/snabbfakta-1.120821
https://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund
https://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.254797!/1505_ratt_%20till_kuns%09kap_sarskilt_st%C3%B6d.pdf
https://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.254797!/1505_ratt_%20till_kuns%09kap_sarskilt_st%C3%B6d.pdf
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-%09publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%252%09Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2477
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-%09publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%252%09Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2477
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-%09publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%252%09Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2477


  
 

42 

 

Socialstyrelsen. (2010). Social rapport 2010.  

Stockholm: Socialstyrelsen.  

Hämtad från: 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/17957/201

0-3-11.pdf.   

 

Stigsdotter Ekberg, M. Fonseca, L. Anderberg, M. Dahlberg, M. (2016). Ungdomar 

         med missbruksproblem och deras uppfattning om skolproblem. 

         Hämtad från: 

         https://lnu-se- primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo- 

         explore/fulldisplay?docid=TN_swepuboai:DiVA.org:lnu- 

         61050&amp;context=PC&amp;vid=primo-custom- 

        lnu&amp;search_scope=default_scope&amp;tab=default_tab&amp;lang=s

v_SE. 

 

 Vazsonyi, A. T., Chen, P., Young, M., Jenkins, D., Browder, S., Kahumoku, E., . . . 

  Michaud, P. (2008). A test of Jessor's problem behavior theory in a 

  eurasian and a western european developmental context. Journal of 

  Adolescent Health, 43(6), 555-564.    

  doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.jadohealth.2008.06.013 

 

Warne, M. (2013). Där eleverna är : Ett arenaperspektiv på skolan som en stödjande 

miljö för hälsa (PhD dissertation).  

Östersund: Mittuniversitetet. 

Hämtad från http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:miun:diva-20149. 

 

Whitley, J., Smith, J. D., & Vaillancourt, T. (2013). Promoting mental health literacy 

among educators: Critical in school-based prevention and intervention. 

Canadian Journal of School Psychology, 28(1), 56-70. Retrieved from 

http://proxy.lnu.se/login?url=https://search-proquest-

com.proxy.lnu.se/docview/1449795304?accountid=14827 

 

Öfverberg, C., Bremberg, S. (1999). Går det att förklara varför ungdomars psykiska 

ohälsa är bättre i vissa skolor? - En studie av skyddsfaktorer i olika 

skolmiljöer.  

ISSN: 1402-3423. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/17957/2010-3-11.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/17957/2010-3-11.pdf
http://dx.doi.org/10.1016/j.jadohealth.2008.06.013
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:miun:diva-20149


  
 

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

I 
 

Bilagor 

Bilaga 1 Förfrågan om medverkan i C-uppsats 

 

Förfrågan om medverkan i C-uppsats 

 Växjö 2018-02-05 

 
                                                

Hej! 

 

Vi är två studenter som läser inom programmet ”Pedagogik med inriktning mot 

ungdoms- och missbruksvård” 120 p, vid Linnéuniversitetet, Växjö. 

 

Vi sänder detta brev för att förtydliga våra önskemål efter vårt telefonsamtal. 

 

Vårt intresse rör skolpersonalens erfarenheter och visioner till det förebyggande arbetet 

i skolan för att motverka Psykisk ohälsa och skolmisslyckande.  

 

När det gäller detta anser vi att er kunskap och erfarenhet skulle vara mycket intressant 

och givande för vår C-uppsats att få ta del av. 

 

För att få göra detta vill vi intervjua två lärare och rektorn på skolan. 

 

I vårt uppsatsarbete har vi handledning av en lärare med stor erfarenhet av uppsatsarbete 

och som har lägst magisterexamen. Kursansvarig som har det yttersta ansvaret har 

doktorsexamen – vilket också examinatorerna har.  Detta kan ses som en 

kvalitetsgaranti, både vad det gäller uppsatsens innehåll och etiska aspekter. 

 

Vi räknar med att en intervju tar mellan 30-60 minuter. Vi kommer även skicka med 

intervjuguide som deltagarna kan läsa innan och en missiv med information om de 

etiska aspekterna vi råder under. 

 

Med vänlig 

hälsning  

--------------------------------

  Anel Grozdanic 

  

  

----------------------------------

  Sam Svensson 

 

Handledare: Nina Modell 

Examinator: Mats Anderberg & Mikael Dahlberg 

Kursansvarig: Mats Anderberg & Mikael Dahlberg 

 

 

 

 

 



  
 

II 

Bilaga 2 Missiv till respondenter 
 

Missiv till deltagare i studien 

 

Inom all samhällsvetenskaplig forskning finns det etiska riktlinjer. De vi använder oss 

av är de som presenterats av Vetenskapsrådet. För att göra allt vi kan för att ditt 

deltagande i vår studie ska vara etiskt riktigt vill vi visa dig dessa riktlinjer och hur vi 

ser på dem. 

 

Informationskravet – innebär att du som deltagare ska vara fullt införstådd med 

studiens syfte och tekniken för datainsamling. Det innebär också att du ska veta vilka vi 

är, vilken utbildning vi tillhör och var du kan nå oss. Dessutom innebär det att du ska 

veta att ditt deltagande är helt frivilligt och att du när som helst kan bestämma dig för att 

inte delta längre. 

 

Samtyckeskravet – innebär att allt ditt deltagande bygger på ditt samtycke. Är det 

något du inte gillar så diskuterar vi det och finner nya alternativ. Eller så kan du avsluta 

ditt deltagande i studien. 

 

Konfidentialitetskravet – innebär att ingen, förutom vi, kommer att kunna förstå att 

det är just du som deltagit i studien och delgett oss dina erfarenheter. 

 

Nyttjandekravet – innebär att du ska vara helt införstådd i vad studien/ uppsatsen 

kommer att användas till. Dessutom har du rätt att läsa det färdiga resultatet innan det 

publiceras. Du kommer att få ett exemplar av uppsatsen om du vill. 

 

Vi hoppas att du med detta känner dig lugn och är motiverad att delta i vår studie. För 

oss är det särskilt viktigt att du vill dela med dig av dina erfarenheter till oss - då det är 

just dem vi intresserar oss för. 

 

     

    ----------------------------------------- 

     

     Sam Svensson 

 

 -----------------------------------------

     

   Anel Grozdanic 

 

Växjö 2018-02-05 

 

Handledare: Nina Modell 

Examinator: Mats Anderberg & Mikael Dahlberg 

Kursansvarig: Mats Anderberg 

 

 

 



  
 

III 

 
Bilaga 3 Intervjuguide 
 

o Har du varit med om situationer där du kommit i kontakt med psykisk 

ohälsa eller skolmisslyckande eller ungdomar som visar risk för dessa?  

 

o Vad finns och har funnits för förebyggande arbete för ungdomar som 

visar riskbeteende eller psykisk ohälsa? 

 

o Vilka tecken ser du som varningstecken för problematiskt beteende i 

framtiden? 

 

o Vilka situationer är mest problematiska att hantera, som skapar 

riskbeteenden och psykisk ohälsa enligt din mening? 

 

o Vilket tillvägagångssättet anser  du är det mest effektiva sättet att arbeta 

på?  

 

o Hur skulle du uppleva en utökad kompetensutveckling om förebyggande 

arbete inom skolan? 

 

o Hur upplever du den delade konflikten gällande ansvar mellan 

ämnesstudier och social utveckling? 

 

o  Är det något du vill tillägga? 

 

 


