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Abstrakt 

Syftet med denna studie är att belysa elevhälsoteamens arbete för att främja 

psykisk hälsa och hur de arbetar med elever som redan utvecklat psykisk 

ohälsa. Vi har valt att avgränsa arbetet till elevhälsoteam på grund- och 

gymnasieskola där vi gjort fem intervjuer varav fyra med enskilda personer 

och en fokusgruppsintervju med ett elevhälsoteam där tre respondenter ingick. 

Vi har använt oss av en kvalitativ ansats för att få fram information av de olika 

professionerna inom elevhälsoteamen. Resultatet i studien påvisar att 

respondenterna anser att faktorer som relation, trivsel och trygghet är viktigt 

eftersom skapandet av goda relationer till eleverna är en viktig faktor för att 

främja den psykiska hälsan. Att ha aktiviteter och övningar med eleverna för 

att de ska trivas och känna sig trygga är en viktig aspekt för att främja den 

psykiska hälsan. För elever som redan utvecklat psykisk ohälsa påvisar våra 

resultat att föräldrasamarbetet är viktigt eftersom det är en skyddsfaktor men 

även att samverkan med andra professioner, exempelvis socialtjänsten är 

viktigt i arbetet eftersom kunskapen de har kan vara till värdefull hjälp.  
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1 Inledning 

Barn och ungdomar spenderar mycket av sin tid i skolan. Engström (2017) menar 

att skolan kan ha en avgörande betydelse för barns utveckling, hälsa och lärande. 

Både erfarenheter och intryck från samspelet mellan barn men även vuxna i skolan 

kan ha en avgörande effekt för själva lärandet och den psykiska hälsan i nuet och i 

framtiden. Skolan är en plats där barn kan lära sig om världen, men också om sig 

själva och andra. Positiva upplevelser av de första skolåren kan påverka barnets 

fortsatta lärande och det psykiska välbefinnandet, exempelvis då tidiga svårigheter i 

skolan såsom läs- och skrivsvårigheter kan vara tydliga prediktatorer för psykisk 

ohälsa. Om en elev mår bra i allmänhet så får den betydligt mycket mer med sig från 

skolans lärande, ett sådant samband har visat sig vara extra tydligt hos flickor, 

speciellt under tonåren (Engström, 2017). 

Detta är en uppsats i socialpedagogik, därför anser vi att det är betydelsefullt att 

forska om hur elevhälsan arbetar för att främja psykisk hälsa. Ur en socialpedagogisk 

synvinkel arbetar man med sociala aspekter, det kan vara relationer, trygghet, 

motivering, meningsfullhet och begriplighet. Att kunna förstå problematiken som 

medför psykisk ohälsa är viktigt i den socialpedagogiska praktiken och därför är det 

som tidigare påpekat viktigt att undersöka hur man arbetar i elevhälsoteamen för att 

främja psykisk hälsa men även hur man arbetar med elever som redan har utvecklat 

psykisk ohälsa.  

1.1 Ökad psykisk ohälsa 
I en rapport av Folkhälsomyndigheten (2016) skriver de att den psykiska ohälsan 

bland unga elever i Sverige ökat de senaste 30 åren. Resultatet visar att 

psykosomatiska besvär såsom huvudvärk, sömnsvårigheter och allmän nedstämdhet 

blivit vanligare bland elever som är stressade över skolarbetet. Därför är det en viktig 

samhällsfråga att belysa som är aktuell eftersom barn och ungdomar idag mår sämre 

(Folkhälsomyndigheten, 2016). 
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Socialstyrelsen (2017) menar att det framför allt är depressioner och olika 

ångestsyndrom som bidrar till den ökade psykiska ohälsan bland barn och unga. En 

förklaring till varför den psykiska ohälsan ökat så kraftigt är i dagsläget okänt. Man 

har en aning om att det kan bero på att barn och unga talar mer öppet om sin psykiska 

ohälsa. 

Vi anser att det är många faktorer som kan påverka den ökade psykiska ohälsan. 

Speciellt idag eftersom att det finns så mycket som barn och unga känner sig oroliga 

över. Exempel på detta kan vara utseendefaktorer, att man känner behovet av att vara 

uppkopplad hela tiden på sociala medier och även att betygen i skolan kan stressa 

elever så mycket att de får sömnsvårigheter. 

2 Bakgrund 

I detta avsnitt kommer vi att beröra rubriker som elevhälsans uppdrag och arbete 

genom styrdokument. Hur de arbetar för att främja psykisk hälsa och förebygga 

psykisk ohälsa samt vad socialpedagogen har för roll i skolan.  

2.1 Elevhälsans arbete och sammansättning 
Elevhälsan finns på skolan och är en resurs i arbetet för en hälsofrämjande 

skolutveckling. Skolan har ett ansvar att skapa en god lärandemiljö för att elever ska 

kunna utvecklas både kunskapsmässigt och som personer, där måste skolan anpassa 

den pedagogiska verksamheten efter varje elevs behov och skapa förutsättningar för 

fortsatt lärande. Elevhälsans viktigaste arbete är att arbeta hälsofrämjande och 

förebyggande men även stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. En god 

hälsa för eleven är en viktig förutsättning för att klara skolan och elevhälsans mål är 

att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för alla elever (Socialstyrelsen, 

2014). 

25 § För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, 

specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas 

elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och 

specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och 
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hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas (SFS 

2010:800) 

Som framgår av ovanstående citat ska elevhälsan arbeta förebyggande och 

hälsofrämjande. Vi har valt att ta med detta citat för att det förklarar hur den 

grundläggande delen av elevhälsan bör se ut och hur de bör arbeta mot utsatta mål. 

Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och 

specialpedagogiska insatser. Elever måste enligt den senaste skollagen (SFS 

2010:800) bestå av skolläkare och skolsköterska. Dessutom ska de ha tillgång till 

psykolog, kurator och personal med specialpedagogisk kompetens. Skolläkaren och 

skolsköterskan arbetar med elevhälsans medicinska insatser, det kan vara att erbjuda 

hälsobesök och att göra allmänna hälsokontroller. Skolpsykologen är den som utför 

elevhälsans psykologiska insatser. I den tidigare skollagen fanns det inte några 

bestämmelser att skolan måste ha tillgång till skolpsykolog. Syftet med nuvarande 

förändring var att elevhälsan behövde en utökad kompetens för att ge elever det stöd 

de behöver, detta på grund av att elever idag mår sämre och att deras sociala, 

känslomässiga och psykiska problem blivit mer omfattande. Skolkuratorn arbetar 

med psykosociala insatser hos elevhälsan, det kan handla om värdegrundsarbete, 

trygghet för eleverna och föräldrakontakter. Specialpedagogen arbetar med elever 

som behöver kunskapsstöd och har därför hand om elevhälsans specialpedagogiska 

insatser (Socialstyrelsen, 2014). 

2.2 Att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa 
Sambandet mellan lärande och psykisk hälsa är centralt för elevhälsans arbete, då 

det går hand i hand med den psykiska hälsan. Detta betyder mycket för elevens 

skolprestationer, välbefinnande och möjligheten att fungera i skolans miljö och att 

elevens skolprestation är betydande för den mentala hälsan. Det är därför viktigt att 

alla som arbetar i skolan strävar efter att tidigt kunna känna igen faktorer som kan 

påverka den psykiska ohälsan innan det blir ett mer omfattande problem. Man bör 

även känna till olika skyddsfaktorer för en viss elev eftersom påfrestningar aldrig 

kan undvikas, då barn och ungdomar möts av lättare svårigheter dagligen. Detta 

betyder att skolmiljön som elever vistas i har en stor betydelse och även hur eleven 
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upplever sin situation och psykiska hälsa. Andra individuella egenskaper som 

främjar psykisk hälsa kan vara goda fysiska, kognitiva och sociala egenskaper. När 

det gäller elevhälsans uppgift för elever med psykisk ohälsa bör de utreda orsakerna 

till den ohälsan och därefter ge varje elev förutsättningar att utvecklas så långt som 

möjligt enligt utbildningsmålen. Detta görs genom att handleda och ge råd på både 

grupp- och individnivå, samt att vara en tillgänglig kontakt för behandlingsansvariga 

och föräldrar (Socialstyrelsen, 2014). 

2.3 Socialpedagogens roll i skolan 
Socialpedagogen inom skolan arbetar huvudsakligen med det förebyggande arbetet 

som pågår både på grupp- och individnivå. Exempel på insatser som man arbetar 

med kan vara enskilda samtal med elever, kontakt med föräldrar. 

Förändringsprocesser såsom beteendeutveckling är en annan del av arbetet men även 

att utveckla och stödja skolans arbete för att främja elevers skolgång genom tydlighet 

och struktur (Storö, 2013). Detta är också en viktig aspekt för oss blivande 

socialpedagoger att betona eftersom socialpedagoger börjar bli mer attraktivt i 

skolans arbete när det gäller arbetsfrågor som handlar om förebyggande insatser. 

3 Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer vi att beröra tidigare forskning som är relevant för vår studie 

och den är indelad i olika kategorier som handlar om vilka hälsofrämjande och 

förebyggande insatser samt den psykiska ohälsan som finns både nationellt och 

internationellt. 

I en rapport av Gustafsson m.fl. (2010) framkom det ett tydligt samband mellan 

skolmisslyckande och psykisk ohälsa. Sambandet mellan skolmisslyckande och 

psykisk ohälsa går hand i hand, i och med att de olika aspekterna påverkar varandra. 

Tidiga skolsvårigheter kan orsaka psykiska problem för eleverna, exempelvis om en 

elev anstränger sig utan att det leder till ett bra resultat kan vara relaterat till elevens 

depression. Andra faktorer i skolan som påverkar elevers psykiska hälsa kan vara 

provsituationer, prestationskrav, stress, negativa bedömningar, känslan av 
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meningslöshet, dåliga relationer med lärare och skolpersonal. Individuella faktorer 

kan vara problematiska familjesituationer, funktionsnedsättningar och dålig 

kroppsuppfattning (Gustafsson, m.fl., 2010). Skolinspektionen (2015) uppger att 

många elever de senaste åren mått dåligt eller varit oroliga på grund av otrygghet, 

stress och allmän nedstämdhet. De här negativa känslorna som eleverna upplever 

kan vara relaterat till psykisk ohälsa. 

3.1 Hälsofrämjande och förebyggande insatser 
Psykisk ohälsa är ett stort och växande samhällsproblem. Skolorna har därför ett 

stort ansvar gällande detta och rektorer ska i samarbete med elevhälsan utveckla 

tydliga strategier för elevhälsans arbete, specifikt inom det psykiska området. Höög 

(2014) nämner att det också kan vara svårt att finna gemensamma nämnare för det 

sociala målets betydelse i elevhälsoarbetet. Skolinspektionen (2015) menar att 

arbetet bör ha en inriktning på hälsofrämjande och förebyggande insatser som är 

generella och omfattar samtliga elever. Socialstyrelsen (2017) hävdar att det är 

viktigt för elever som har psykisk ohälsa att klara skolan eftersom det anses vara en 

skyddsfaktor för att klara av psykiska påfrestningar. Man ställer även krav på 

samverkande aktörer som socialtjänst och hälso- och sjukvården för att göra det 

möjligt för barn att klara skolan (Socialstyrelsen, 2017). Enligt Ekberg, m.fl. (2016) 

beskrivs det att låg självkänsla, dåligt förhållande till lärare och skolkompisar samt 

misslyckande med skolan visat sig vara en betydande riskfaktor för att utveckla 

psykisk ohälsa. Ett gott förhållande till skolan och bra resultat utgör däremot en 

skyddsfaktor och hör därmed samman med en minskad risk för personliga och 

psykosociala svårigheter (Ekberg, m.fl., 2016). Höög (2014) hävdar också att det är 

betydelsefullt att ha förståelse för de bekymmer en elev kan ha, familjesituationer, 

inlärningssvårigheter, jagkänsla och självtillit.  

 

En forskningsöversikt av Odenbring m.fl. (2018) indikerar att både klarhet i 

rollfördelningen och faktiska jobbuppgifter innebär framgångsfaktorer för ett 

funktionellt elevhälsoteam. Bra relationer mellan föräldrar och skola är speciellt 

viktigt för utsatta elevers välbehag och förväntade utveckling i livet. Den stöttning 
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skolan kan bistå med är väsentlig för både elever och föräldrar. Skolan kan erbjuda 

både emotionell och samhällelig stöttning, vilket kan ge skydd åt elever som är 

åsidosatta eller vara till understöd för elever i prekära lägen. Studier pekar också på 

att elevers och familjers svårigheter många gånger behandlas på personnivå och/ 

eller familjenivå istället för att man ser till skolmiljön. Både svenska och 

internationella studier indikerar att barn som växer upp under knappa 

omständigheter riskerar sämre psykisk hälsa (Odenbring, m.fl., 2018). 

3.2 Insatser för elever som gynnar psykisk hälsa 
I Nordfeldt m.fl. (2006) framgår det att elever som har fått diagnosen ADHD i 

samband med en utredning även fått någon form av pedagogisk anpassning i skolan. 

Varje elev hade även enskilda insatser som gjordes, exempelvis individuella samtal 

och behandling via BUP. Dock är undersökningen bristfällig gällande ifall insatserna 

hade någon effekt, då undersökningen inte var utformad som en effektmätning. Det 

påpekades att det fanns mycket som talar för att insatserna som gjordes på skolan 

haft en god effekt. Genom intervjuer med föräldrarna framkom det att insatserna på 

något vis underlättat för barnets skolgång, mognad och utveckling (Nordfeldt, m.fl., 

2006). 

I en annan kunskapsöversikt gjord på Linköpings universitet finns det evidens för 

att utomhusundervisning skapar positiva och meningsfulla effekter i skolmiljön men 

även på elevernas utveckling. Utomhusundervisning är något att rekommendera i 

skolans pedagogiska verksamhet, då forskning visat att undervisning i kombination 

med utomhusvistelse skapar positiva effekter på hälsa, kognitiv förmåga och 

elevernas personliga och sociala utveckling (Faskunger m.fl., 2018). 

Team Agera som är ett projekt och ingår i Folkhälsomyndighetens satsning på stöd 

till barn i riskmiljöer. Syftet med Team Agera är att kunna erbjuda insatser som av 

tradition erbjudits av socialtjänsten och öka tillgängligheten av stöd till barn och 

familjer som är i behov av hjälp. Detta innebär att teamet inte direkt identifierar 

barnen som är i riskzonen, utan att deras kunskap och praktiska stöd kan vara 

bidragande till de andra professionernas identifiering av barns behov. Team Agera 
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fungerar mer som en länk i processen av att barn får den hjälp de behöver, då teamet 

tillsammans med andra vuxna på skolan utgör ytterligare ett team som kan fånga upp 

och identifiera barnen. De är också en kontaktbrygga mellan skola och socialtjänst, 

ger stöd och utför orosanmälan samt är en avlastning och ett kunskapsstöd för 

pedagogerna i praktiken (Sorbring m.fl., 2017). 

De aktörer som intervjuades i olika verksamheter (pedagoger i skolan, övrig personal 

i elevhälsan, socialsekreterare på socialtjänsten och skolledningen) tycker att Team 

Agera uppskattas som ett stöd ifråga om skolsociala problem, vilket gör att skolan 

själva kan ägna mer tid åt utbildning. Barn och föräldrar har ett starkt förtroende för 

teamet och detta anser socialtjänsten vara bra eftersom de kan fungera som en 

förlängd resurs i skolan. Det är en resurs som snabbt och effektivt kan hjälpa 

elevhälsan i deras arbete. Skolan anser att det finns en risk med en verksamhet som 

Team Agera i och med att de nästintill får en upphöjd position som kan göra att det 

blir svårare att se och hantera eventuella brister. Det framkom även att Team Agera 

inte alltid fångar upp allt men blir snabbt åtgärdat av annan personal på skolan som 

kan komplettera för detta (Sorbring m.fl., 2017). 

3.3 Elevhälsan i Sverige 
I en doktorsavhandling som är gjord på Lunds universitet av Garmy (2016) har man 

undersökt effektiviteten för det skolbaserade programmet DISA (Din Inre Styrka 

Aktiveras). Det är ett program för att förebygga depressiva symtom hos ungdomar. 

Resultatet visade att ungdomarna uppskattade DISA eftersom programmet bestod av 

10 gruppträffar och elevernas rapporterade närvaro var över 90 procent. Eleverna 

lämnade även skriftliga kommentarer om DISA efter programslut, där frågan om 

vad de tyckte om DISA ställdes. Från elevernas kommentarer kunde man komma 

fram till två kategorier, ”Att få ett nytt sätt att tänka” och ”Att lära känna varandra 

bättre”. När det gäller kategorin ”Att få ett nytt sätt att tänka”, handlade 

huvudsakligen om att identifiera sina tankar och förändra negativa tankar till 

positiva. ”Att lära känna varandra bättre”, handlade om att många elever tyckte att 

kommunikationsövningarna varit roliga och användbara, vilket varit viktigt för 
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programmet. Resultatet visar även att programmet DISA minskar depressiva 

symtom hos ungdomarna och stärker deras självskattade hälsa samt att kostnaden 

för programmet är låg i förhållande till effektiviteten. Något man ansåg behöver 

förbättras med DISA var att minska det patogena och negativa fokus som 

programmet hade och öka det hälsofrämjande fokuset istället (Garmy, 2016). 

En doktorsavhandling från Karlstads universitet med 23 sjuksköterskor visade att en 

viktig angelägenhet för skolsköterskan var att barn som far illa skulle erbjudas hjälp 

och stöd. Huvudfrågan som växte fram i undersökningen var skolsköterskans vilja 

att skapa och bygga upp en tillit. Grunden för att skapa och bygga upp 

förtroendefulla relationer med elever och vårdnadshavare var skolsköterskans tilltro 

till sig själv och sin yrkesroll. För att kunna tillhandahålla stöd var samarbete med 

andra yrkesutövare betydelsefullt och förutsätter tillit till det system som skulle 

värna och hjälpa barn. Tilliten kunde förstärkas och urholkas. Alltför liten tillit till 

systemet, främst socialtjänsten, medförde att barn som for illa inte fick det stöd som 

de var i behov av och hade rätt till. Skolsköterskan gjorde inte anmälan till 

socialtjänsten, av ängslan för att anmälan inte skulle vara till gagn för barnet. Om 

det dock var påtagligt att barnet for illa gjordes en anmälan (Engh, 2018). 

3.4 Internationell forskning 
I en studie som är gjord i Kanada av Miller m.fl. (2013) har man undersökt om 

evidensbaserade insatser varit effektiva för elever som har psykisk ohälsa. De 

insatser som görs i skolan är implementerade insatser som hälso- och sjukvården 

arbetar med i vanliga fall när det gäller psykisk ohälsa. Insatserna kan exempelvis 

vara användbara vid ångest, depression, fobi och andra psykiska svårigheter. De här 

insatserna har visat sig vara mer effektiva på skolan eftersom eleverna då är lättare 

att komma åt och hjälpa. Vidare nämns att skolan bör satsa mer på sådana insatser 

på grund av de positiva effekterna. 

I en kvantitativ forskningsstudie som är gjord på Hammill Institute i USA av 

Huscroft-D’Angelo m.fl. (2018) har man undersökt hur elever som har någon form 

av emotionell- och beteendeproblematik får hjälp i skolan och hur man involverar 
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föräldrarna i detta. En av de svårare uppgifterna var drogproblematiken eftersom 

yngre elever blev introducerade för drogvärlden tidigt, en av faktorerna till att de 

blev introducerade tidigt var att skolorna som undersöktes fanns i slumområden. När 

det gäller den psykiska ohälsan så har man kunnat se att den har ökat de senaste åren, 

speciellt bland yngre elever. Mindre än hälften av eleverna har rapporterat att de får 

statlig hjälp med sin emotionella problematik och beteendeproblematik. Av de 

elever som rapporterade att de har psykisk ohälsa är det drygt 69 procent som får 

hjälp i skolan. Genom att man anställer allt fler personal på skolan som kan arbeta 

med den problematiken så ser man också att hjälpen ökat. Föräldrasamarbetet var 

väldigt lågt och de få gångerna man involverade föräldrarna var när det gällde barn 

och unga med autism och traumatiska upplevelser. I frågan om telefonkontakt med 

föräldrar så ansåg man att föräldrarna tyckte att det var bra eftersom att de vill ha en 

förbättrad kontakt med skolan angående sina barn (Huscroft-D’Angelo, m.fl., 2018). 

I en enkätstudie som är gjord i Kalifornien av Amaral m.fl. (2011) har man fått fram 

att elever som har någon form av psykisk ohälsa tycker att de fått hjälp av elevhälsan 

på skolan. Specifikt när det gäller självmordstankar och svårigheter att sova om 

nätterna, men även om de är allmänt ledsna eller hamnat i depression. Studien har 

kommit fram till att elever som söker hjälp för sin psykiska ohälsa anses i vissa fall 

ha ett högriskbeteende, då de röker och använder droger. Det har inte gått att se om 

det har varit några medicinska insatser som gjorts för att åtgärda problemen men att 

förebyggande insatser varit effektivt för många elever på skolan. Elevhälsan är enligt 

studien inte tillgänglig för alla elever eftersom man måste ha någon slags 

hälsoförsäkring för att insatser ska vara tillgängliga för den enskilde. Det framkom 

även att elever på skolan tycker att elevhälsan och dess insatser bör vara tillgängliga 

för alla, då man anser att det är många elever som är i behov av hjälp när det gäller 

psykisk ohälsa. 
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4 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka hur aktörer i elevhälsoteam beskriver att de arbetar för att 

främja elevers psykiska hälsa. 

• Hur arbetar aktörer i elevhälsoteamen med insatser för att främja psykisk 

hälsa? 

• Hur arbetar aktörer i elevhälsoteamen med elever som har utvecklat psykisk 

ohälsa? 

5 Metodologiska utgångspunkter 

Vårt problemområde handlar om hur elevhälsoteamet arbetar för att främja psykisk 

hälsa inom skolan och hur de arbetar med elever som har utvecklat psykisk ohälsa. 

Vi har därför valt att utgå från en hermeneutisk ansats eftersom vi kommer använda 

oss av intervjuer med verksamma inom elevhälsan. 

5.1 Hermeneutisk utgångspunkt och kvalitativa intervjuer 
Hermeneutik eller tolkningslära rör ett synsätt som från början konstruerades för 

uppfattning av texter. Kärnidén som är underlag för hermeneutiken är att forskaren 

som undersöker en skrift ska eftersträva att få fram skriftens betydelse med 

utgångspunkt i det perspektiv som dess skapare haft. Det inkluderar ett fokus på det 

historiska och samhälleliga språkliga sammanhang i vilken texten konstruerats 

(Bryman, 2002).  

Genom att vi använt oss av hermeneutiken i vår studie så hamnar vårt stora fokus på 

att tolka informationen efter vad respondenterna har sagt. Ett kritiskt 

hermeneutistiskt synsätt har därmed använts i ett kvalitativt tillvägagångssätt och 

eftersom vi har använt oss av en kvalitativ ansats i form av semistrukturerade 

intervjuer (se bilaga A) så var tolkningsläran det synsätt som vi utgick ifrån.  

Att tolka är följaktligen att komma fram till en innebörd som inte är omedelbart 

tydlig eller ovillkorligen följer av ordens språkliga betydelse (Dysthe, 2011). Det var 



 

11(39) 

 

även betydelsefullt att förstå att tolkningarna var selektiva och att det därmed har 

tagits ett beslut mellan samtliga tänkbara tolkningar som vi gjorde. 

5.2 Forskningsmetod 
För valet av vår forskningsmetod utgick vi ifrån utforskning av problem och syfte 

samt vilken metod som passade bäst till det. Eftersom vi har undersökt hur skolan 

arbetar med att främja psykisk hälsa och vilka insatser som skolan gör för elever 

med psykisk ohälsa efterfrågade vi hur de arbetar inom elevhälsoteamet. I en 

kvalitativ undersökning är det deltagarens perspektiv som är viktigt och 

betydelsefullt. För att kunna förstå det som deltagaren berättar så strävade vi efter 

att skapa en relation för att ”se världen med deras ögon” (Bryman, 2002). 

Forskaren har i en semistrukturerad intervju en förteckning över ganska detaljerade 

ämnen som ska dryftas (det benämns många gånger intervjuguide) men 

intervjupersonen har stor bestämmanderätt att konstruera svaren på sitt individuella 

sätt (Bryman, 2018). Frågor som inte funnits med i vår intervjuguide har även ställts 

till respondenterna om vi som intervjuare ansåg att det var något viktigt att ställa 

följdfrågor till någonting respondenten talat om. Som tidigare påpekats har vi använt 

oss av semistrukturerade intervjuer eftersom de är delvis öppna och har gett 

respondenterna relativt fria händer att svara på det som de tycker är relevant för oss 

att veta i förhållande till vårt syfte. För att underlätta vårt arbete har vi spelat in våra 

intervjuer med deltagarna med deras godkännande. Vi har sedan transkriberat våra 

inspelade intervjuer, men har redan i början efter vår första intervju försökt titta efter 

eventuella förbättringar för nästkommande intervju, genom att tänka på andra 

följdfrågor som kan ge mer rikliga svar. 

5.3 Urval 
Vi har intervjuat personal i både grundskolan och gymnasieskolan som ingick i deras 

elevhälsoteam, för att det är de som arbetade med olika insatser för att främja psykisk 

hälsa men även med de elever som redan utvecklat psykisk ohälsa. De som 

medverkat i studien hade i sin profession varit skolkurator, skolsköterska, 

speciallärare, elevcoach och rektor. Skolkuratorn hade hand om de psykosociala 
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insatserna. Skolsköterskan hade hand om de medicinska. Specialläraren hade 

ansvaret för de elever som kommer efter kunskapsmässigt, exempelvis de som har 

läs- och skrivsvårigheter. Elevcoachen stöttade eleven i deras allmänna skolmiljö. 

Rektorn hade huvudansvaret för skolverksamheten i stort. Därför passade de här 

aktörerna till studiens syfte. Tre skolor har varit medverkande och det har gjorts fyra 

semistrukturerade intervjuer och en fokusgruppsintervju, där tre medverkade. Vi 

mejlade 12 skolor och gjorde även personliga besök på fyra skolor för att fråga om 

de kunde medverka. Skolorna besöktes eftersom vi väntade svar men inte fått något 

från dem. Vi ringde även tre skolor för de hade inte heller svarat på vårt utskickade 

mejl. Dessa åtgärder gjorde vi med tanke på att utfallet och därmed resultatet skulle 

bli så tillförlitligt som möjligt. 

5.4 Etiska överväganden 
Det finns ett antal forskningsetiska krav som bör beaktas när man genomför 

forskning, det handlar bland annat om samlingar av regler som klargör hur en 

forskare ska agera gentemot försökspersonerna för att forskningen ska bli etiskt 

riktig. De här forskningsetiska kraven handlar om vad forskaren ska göra före 

forskningens genomförande, under genomförandet och efter genomförandet. De 

förhållningsregler som vi måste förhålla oss till under studiens gång och därmed 

anses viktiga för studien är informationskravet, där vi som genomför studien ska 

upplysa de involverade personerna om den aktuella studiens syfte, vilka moment 

som ingår i studien och att det är ett självmant medverkande i studien med rätt att 

avsluta under studiens gång. Samtyckeskravet är en annan förhållningsregel som 

innebär att intervjupersonerna själva kan bestämma över sin medverkan och att de 

inte behöver delta om de inte vill. Konfidentialitetskravet innebär att materialet ska 

behandlas med största försiktighet så att obehöriga inte kommer åt det. Det sista 

kravet är nyttjandekravet, det innebär att all information som samlas in om eller från 

den enskilda individen enbart får tillämpas för studiens syfte (Vetenskapsrådet, 

2017). 
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5.5 Genomförande av studien 
Vi har gjort kvalitativa semistrukturerade intervjuer för att komma åt information 

relaterat till vår problemformulering. De kvalitativa studierna bygger på 

forskningsstrategier som lägger vikten på ord istället för kvantifiering vid insamling 

och analysering av data. Det finns ett antal viktiga steg för hur en kvalitativ 

forskningsprocess bör gå till. Genom att använda allmänna frågeställningar för 

problemområdet och specificera dessa har vi utifrån det valt relevanta platser och 

personer som ska undersökas.  

I Våra intervjuer med elevhälsoteamen har vi genomfört både enskilda- och 

fokusgruppsintervjuer som tidigare beskrivits för att få svar på våra 

forskningsfrågor. Ett elevhälsoteam på en skola fick vi ha enskilda intervjuer med, 

då det var svårt att samla alla aktörer för en fokusgruppsintervju eftersom de arbetade 

olika tider. På en annan skola gjordes en fokusgruppsintervju med elevhälsoteamet. 

En anledning var att det passade bäst tidsmässigt men även att de inte ville medverka 

enskilt då vi förklarade att vi även kunde göra enskilda intervjuer om det så 

önskades. 

Inför våra intervjuer förklarades det för intervjupersonerna om de forskningsetiska 

förhållningsreglerna både skriftligt men även muntligt innan intervjuerna började. 

Genom att först dubbelkolla om de tagit del av utskickat missivbrev (se bilaga B) 

och sedan upprepa muntligt vad det innebär och hur vi kommer att förhålla oss till 

detta efter intervjun. Detta har uppskattats av intervjupersonerna på grund av att de 

ofta missat eller glömt bort detta och därför är det viktigt att upprepa så att det inte 

uppstår missförstånd och problematiska scenarion. 

Det informerades även om den etiska aspekten att varken det inspelade materialet 

eller deras identitet skulle röjas när det gäller forskningsarbetet. Angående 

informationskravet förklarades det för respondenterna att studien enbart ska vara i 

enlighet med studiens avsikt. De måste även samtycka till intervjun genom att ge sin 

tillåtelse till att den kan genomföras, detta måste respekteras av oss i enlighet med 

samtyckeskravet. Det informerades även om konfidentialitetskravet som innebär att 
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känsliga uppgifter om exempelvis personer i studien inte får röjas. Det gjordes 

slutligen klart för respondenterna att det inspelade materialet inte skulle spridas 

vidare, detta med tanke på nyttjandekravet.  Detta gjordes i enlighet med 

Vetenskapsrådets etiska riktlinjer för forskning (Vetenskapsrådet, 2017). 

5.5.1 Kvalitetskriterier för en intervju 

• Omfattningen av spontana, rika, särskilda och väsentliga svar från 

intervjupersonen. 

• Omfattningen av korta förfrågningar och längre intervjusvar. 

• I vilken utsträckning intervjuaren vidareutvecklar och utreder innebörden i 

de tillämpliga perspektiven av svaren. 

• Intervjun tolkas i hög grad under själva intervjun. 

• Intervjuaren eftersträvar att kontrollera sina tolkningar av intervjupersonens 

svar. (Kvale m.fl., 2014). 

 

Genom att utgå från intervjuguiden ställde vi korta frågor som intervjupersonen får 

svara på beroende på vad frågan handlar om och vad personen svarar, har vi både 

bekräftat en del svar men även utvecklat frågan genom att ställa följdfrågor för att 

få ett djupare svar. Under tiden intervjun pågår har det hela tiden gjorts tolkningar 

av intervjupersonens svar för att lättare hänga med och förstå vad intervjupersonen 

talar om och vad som är väsentligt för oss att ta med i vårt arbete. Detta har även 

underlättat för oss när vi sedan gjort transkriberingar av intervjuerna. 

 

Kvale m.fl. (2014) beskriver det som att skriva ut ett frågesamtal är förenat med 

moraliska svårigheter. Intervjuer kan hantera sensitiva teman, där det är 

betydelsefullt att slå vakt om konfidentialiteten för intervjupersonen och de individer 

samt inrättningar som omtalas i intervjun. Till de väsentligaste uppgifterna hör att 

göra förvaringen av renskrifter skyddade samt att radera innehållet när det inte längre 

behövs. Fastän kvalitetskriterierna kan tyckas omöjliga att uppnå kan de fullgöra sin 

funktion genom en bra praktisk tillämpning av ett frågesamtal (Kvale, 2014). 
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5.6 Bearbetning och analys av det empiriska materialet 
Vi har sammanlagt genomfört fem intervjuer, varav fyra individuella intervjuer och 

en fokusgruppsintervju med tre personer. Vi utgick från tematisk analys, det innebär 

att vi utgick från olika teman under studiens gång. Ett exempel på detta var när vi 

efter respondenternas svar och i samband med transkriberingen valde ut exempelvis 

relationer, trygghet och värdegrundsfrågor som teman. Intervjuerna gjordes mellan 

vecka fem och elva. Det gjorde att vi fick tid att reflektera hur vi kunde göra intervjun 

bättre till nästa tillfälle. Intervjuanalysen som arbetet grundas på är hermeneutisk 

meningstolkning. När vi transkriberade materialet för att plocka fram våra teman var 

det svårt att hänga med i vad respondenterna sagt i de inspelade intervjuerna. Vilket 

gjorde att vi var tvungna till att lyssna på inspelningarna ett antal gånger för att få 

med rätt beskrivningar.  

5.7 Kvalitetskriterier för kvalitativ studie 
Det finns fyra delkriterier som är viktiga vid kvalitativ forskning för att uppnå 

kvalitet och tillförlighet på studiens resultat, trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet 

och möjligheten att styrka och konfirmera (Bryman, 2018). 

Det måste i denna studie poängteras att med de respondenter som varit med och 

medverkat har kunnat bli en begränsning vad gäller resultatet. Vi är dock nöjda med 

respondenternas svar och därmed resultatets utfall. Enligt Bryman (2018) innebär 

begreppet trovärdighet, som kan jämföras med intern validitet, i vilken grad utfallet 

av en studie kan tyckas rimligt eller troligt. Det har i denna studie gjorts, i enlighet 

med begreppet pålitlighet, en beskrivning av studiens syfte och frågeställningar, 

beslut om vilka personer som ska medverka och transkribering av de kvalitativa och 

semistrukturerade intervjuerna (Bryman, 2018). 

Den trovärdighet som framkom i vår studies beskrivning är något som vi forskare 

avgör hur pass acceptabel den är i andra individers ögon. För att skapa trovärdighet 

vad gäller resultatet, måste vi säkerställa forskningen som utförs till de 

forskningsetiska krav som finns. 



 

16(39) 

 

Resultaten i en kvalitativ forskning handlar om djup och inte bredd, som man inte 

eftersträvar i en kvantitativ forskning. Beskrivningar gör det lättare för andra 

personer att bedöma hur pass överförbara våra resultat kan vara till en annan miljö. 

Vi kommer därför i vår studie erbjuda mer ”fylliga och täta” beskrivningar, då man 

uppmanas som kvalitativ forskare att göra det (Bryman, 2018). Detta har 

eftersträvats vid redovisning av resultatet. 

Pålitlighet är det tredje delkriteriet för att skapa tillförlighet i vår studie, detta ska 

ske genom säkerställning av de delar som ingår i forskningsprocessen utifrån ett 

granskande synsätt. Det ska även ingå en bedömning av i vilken utsträckning de 

teoretiska slutsatserna är berättigade. Det vi behöver göra som forskare är att utifrån 

det granskande synsättet försäkra att alla delar är tillgängliga och fullständiga 

(Bryman, 2018). 

Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att forskaren bör säkerställa att hen 

agerat i god tro, då personliga värderingar eller teoretiska inriktningar påverkar 

utförandet och slutsatserna av studien. Något vi tänkte på när vi gjorde vår studie är 

att med bästa möjliga förutsättningar vara så neutrala som möjligt i vårt arbete och 

att vi bör slå fast i vilken utsträckning det går att styrka våra resultat, exempelvis 

genom att citera delar av intervjun (Bryman, 2018). 

6 Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnittet kommer vi att beröra vilken teori vi valt att utgå ifrån och även 

förklara varför teorin och modellen passar till studiens syfte. 

6.1 Systemteori och Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell 
Enligt systemteorin sker processer ständigt i förhållande till olika samhälleliga 

system. Denna teori har som utgångspunkt en evolutionsteoretisk ansats, som 

kompletteras med en väl utvecklad systemteori. När den här ekologiska teorin 

skildras, får man tankeanknytningar till hur individen utvecklas i förhållande till 

skilda natursystem. Utvecklingen sker i förhållande till barnets närmaste miljö i 
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familj, skola och omgivning. Barnet utvecklas i förhållandet till sin omgivning, som 

sedan påverkas av de institutionella omgivningar barnet rör sig inom och dessa 

påverkas fortsättningsvis av det samhällssystem som omgärdar hela denna 

utvecklingsgång. Systemteorin tar upp hur det på varje nivå uppstår system av 

normer, synsätt, attityder och uppfattningar; ett slags enade utvecklingsnivåer. På 

den lägsta nivån, mikronivån, ligger blickfånget på familjen eller gruppen. 

Mesosystem uppkommer då varierande kategorier av mikrosystem samspelar. 

Exosystemet handlar om den perifera omgivningen, samtidigt som makrosystemet 

syftar på socialisation och civilisation på en mer överordnad systemnivå (Johansson, 

2012).  

 

 

Figur1: Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell 

I Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell samverkar de olika systemnivåerna 

med varandra. Modellen visar att individen är kärnan och sedan sker en samverkan 

med de andra systemnivåerna som är Meso- Exo- och Makronivå. Mesosystemet 

handlar om relationen mellan de olika mikronivåerna som exempelvis kan vara 

skola, familj och vänner. Exosystemet handlar om faktorer som påverkas av 

närsamhället som exempelvis föräldrarnas arbetsplats men även sociala medier. 

Mesosystemet handlar om individens interaktion med samhälle, politik, lagar, kultur 

och religion. 
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Hämtad från: https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-

2458-9-94 

6.2 Motivering för val av teoretisk utgångspunkt 
Systemteorin, särskilt Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell är passande i 

socialpedagogisk forskning, då den handlar om individen i förhållande till sin 

uppväxtmiljö med bl.a. familj, släkt, skola men även på andra samhällsnivåer. 

Eftersom arbetet ska handla om elevhälsoteamets arbete i skolan för att främja hälsa 

blir denna teori intressant i relation till arbetssyftet. Socialpedagogen och 

elevhälsoteamet jobbar i skolmiljön med olika stödinsatser för elever men även på 

olika samhällsnivåer. Det är betydelsefullt att eleven känner en struktur, 

begriplighet, meningsfullhet och ett sammanhang i relation med andra personer, 

exempelvis läraren. Elevens interaktion med andra individer i olika diskurser gör att 

denna teori kan tillämpas på forskningsproblemet. Teorin lämpar sig också bra för 

att den ser till olika kulturer och är därför relevant om man relaterar till 

forskningsproblemet eftersom det i den svenska skolan finns elever med en annan 

sociokulturell bakgrund. Det är viktigt att alla elever känner sig inkluderade i 

samhällets gemenskaper och därmed inte känner sig exkluderade.  

7 Resultat  

Under arbetets gång har vi intervjuat representanter för tre olika elevhälsoteam på 

tre olika skolor i en kommun där följande respondenter medverkat, en elevcoach, en 

rektor, en skolsköterska, två skolkuratorer och två speciallärare. Vi har valt att kalla 

respektive respondenter för: Respondent A som elevcoach, respondent B som rektor, 

respondent C som skolsköterska, respondent D och E som skolkuratorer och 

respondent F och G som speciallärare. 

Eftersom syftet med vår studie har varit att lyfta fram hur elevhälsoteamen arbetar 

för att främja psykisk hälsa så har vi valt att presentera vårt resultat i form av teman. 

Våra teman har vi fått fram genom att använda oss av tematisk analys och därmed 

kunnat sortera våra intervjusvar i olika teman.  
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7.1 Tillvägagångsätt inom elevhälsoteamen 
Samtliga respondenter nämnde olika sätt hur de gick tillväga med elevhälsoteamens 

arbete. Detta har visat sig vara olika beroende på respondentens roll och vilket ansvar 

den personen har i elevhälsoteamet. Respondenterna har olika roller som påverkar 

vad de anser är viktigast när det gäller tillvägagångsättet inom arbetet. 

En respondent beskriver att elevhälsoteamet arbetar med samtal med elever som är 

i behov av något stöd. Den här respondenten betonar att de som står närmast eleverna 

och träffar dem dagligen har det största ansvaret för dessa vardagliga möten med 

eleverna, men även att annan personal på skolan såsom elevstödjare och fritidsledare 

som vistas mycket runt om på skolan ser till att det flyter på när det gäller trivseln 

på skolan. 

Vi arbetar framför allt med att samtala med elever som är i behov av något 

stöd eller när det är något som har hänt, sedan är det mycket i klasserna, där 

handledare och lärare har jättestort ansvar när de gäller att ha vardagliga 

möten med eleverna och så, sen har vi elevstödjare och fritidsledare som är 

ute mycket i korridorerna på skolan för att se till så att det fungerar som det 

ska. (Respondent A) 

Här beskriver ett par av respondenterna hur de går tillväga för att diskutera elevernas 

problembeskrivningar och vilka insatser som kan vara väsentliga för dem. 

Respondenterna beskriver hur problembeskrivningen kommer till dem och om 

eventuella insatser gjorts innan var något som ansågs vara viktigt i en 

problembeskrivning eftersom det underlättar deras arbete. 

[…] och dit får klasslärarna ansöka om de har något som de vill lyfta i 

elevhälsoteamet om någon elev och då får den göra en ansökningsblankett som 

vi har. (Respondent C) 

[…] Då får de göra den problembeskrivningen som de vill ha hjälp med. 

(Respondent F)  

En annan respondent beskriver hur man arbetar som kurator med tillvägagångssättet 

när det gäller sina individuella uppdrag. Respondenten arbetar med hälsofrämjande 

insatser både på grupp- och individnivå men även på organisationsnivå. 

Respondenten förklarar de olika nivåerna de arbetar efter och tar upp exempel för 

varje nivå och betonar likabehandlingsplaner som handlar om trivsel och trygghet. 
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[…] jag jobbar som kurator så mitt arbete ska ju liksom va hälsofrämjande på 

organisation, grupp och individ. På individnivå så kan jag ju liksom få hjälp 

jobba med elever, enskilt då. […] Sen när det gäller klass då kan jag ju få det 

liksom via att upptäcker, alltså när vi gör enkäter och så här med eleverna. 

[…]På organisation så är det så att jag jobbar med liksom likabehandlingsplan 

kan man säga då och då är det mycket kring trivsel och så.”(Respondent D) 

7.2 Planering av arbetet 
Respondenterna beskriver att de träffas i sina respektive elevhälsoteam för att ta upp 

eventuella svårigheter som uppkommer i det dagliga arbetet men även hur arbetet 

fördelas mellan de olika professionerna inom elevhälsoteamet. Det har visat sig att 

de olika elevhälsoteamen tycker att kartläggning av olika slag samt planering av 

insatser är viktigast att diskutera. Mindre skillnader mellan de olika elevhälsoteamen 

har visat sig när det gäller fördelningen av arbetet, alltså vem som ska göra vad. 

Vi träffas dessutom varje eller varannan vecka i det stora EHT 

(Elevhälsoteamet) där alla speciallärare, kuratorer, sjuksköterskor, 

elevcoacherna, jag som rektor då och vår yrkes- och studievägledare. […] Där 

försöker vi alltid hitta rätt person som kan arbeta med rätt uppdrag. 

Uppdragen fördelas mellan dem som är med i elevhälsoteamet beroende på 

behovet. Många av uppdragen hamnar hos mig och den andra rektorn eftersom 

det handlar om beslut som måste tas och då är det bara vi som får fatta de 

besluten. (Respondent B) 

Det beror på vad gäller alltså är det elever i mitt arbetslag, så är det oftast jag 

och klassläraren och kanske till och med sköterskan då som blir inblandade 

och är det i det andra arbetslaget så är det de som blir inblandade. 

(Respondent G) 

7.3 Förändringar gällande arbetssituationen 
När det gäller förändringar i de olika elevhälsoteamens arbete har det visat sig att 

respondenterna tycker att det har förändrats mycket, då det påverkas mycket av 

faktorer runt omkring. En respondent säger att arbetssituationen förändras beroende 

på vad det är för generationer av elever som kommer till skolan och om det är bra 

stämning hos de äldsta eleverna så smittar det av sig på de nya eleverna. 

Respondenten beskriver även att teknologin som tillkommit och spridit sig kan 

påverka deras arbete eftersom eleverna använder sig av sociala medier och tar 

därmed sin eventuella problematik dit istället, där är det svårt för skolan att komma 

åt eftersom det är privata medier. 
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Jag tycker att det påverkas mycket av vad det är för generationer som kommer 

upp till högstadiet. Har vi till exempel en bra årskurs nio med skön stämning 

och så, smittar det av sig på andra yngre elever också. Sen är det mycket mer 

teknologiska saker som exempelvis mobil och datorer som påverkar vårt arbete 

genom sociala medier då man kanske istället tar ”fighterna” dit, det finns ju 

tyvärr delar som inte vi vuxna kommer åt riktigt. Men vi här på skolan tycker 

att det är väldigt varierande och inte alltid samma sak. (Respondent A) 

Flera respondenter nämner att man numera ser att elever är i behov av mer hjälp och 

stöd i skolan både fysiskt och psykiskt. En respondent betonar att under varje läsår 

finns det elever som är i behov av extra stöd eftersom de alltid har en grupp med 

elever som har psykosociala besvär och inlärningsproblematik. Men nämner också 

att de har sett i sitt arbete en ökning av elever som har en sådan problematik. 

[…] Jag brukar säga att det går i vågor då vi alltid har 10–15 elever på den 

här skolan som kräver väldigt mycket arbete om man pratar tufft så. Vi har 

ungefär haft en stabil grupp med elever som har psykosociala problem men vi 

ser att det ökar nu. Vi ser även att elever med stor inlärningsproblematik har 

ökat. (Respondent B) 

En annan respondent hävdar att arbetet har förändrats med tiden eftersom det blivit 

oroligare men också att elever mår dåligt eller far illa. Den personen berättar också 

att föräldrar lägger sig i mer nu än vad de gjorde innan när det gäller 

elevhälsoteamets arbete och det påverkar arbetet tidsmässigt eftersom personalen 

behöver ägna tid till föräldrar oftare. 

[…] men det är helt annat nu, mer oroligare klasser överlag, mer barn som 

faktiskt mår dåligt eller far illa och betydligt mycket mer föräldrar som är med 

och lägger sig i eller vad man ska säga. (Respondent F) 

7.4 Faktorer för att främja psykisk hälsa 
Respondenterna berättar om olika insatser som görs av de olika elevhälsoteamen för 

att främja den psykiska hälsan. Faktorer som anses vara viktiga i det främjande 

arbetet är relationer till eleverna, värdegrundsfrågor och trygghet i skolmiljön. En 

respondent tycker att det är en bra möjlighet för eleverna när skolan kan satsa på fler 

insatser som främjar den psykiska hälsan hos eleverna i de tidigare årskurserna.  

Jag är även samordnare för elevstödjarna på skolan, och där jobbar vi med 

alla årskurser på skolan men framför allt vi satsar betydligt mer på de tidiga 

årskurserna 7 och 8 då. Jag tycker att det är en fantastisk möjlighet vi kan ge 

nya elever som går på skolan. (Respondent A) 
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En annan respondent förklarar att ett samarbete mellan elevhälsoteamet och annan 

personal på skolan finns för att få en bättre helhetsbild av hur eleverna har det på 

skolan. Respondenten beskriver också att personalen gör ett bra jobb på grund av att 

de har en så nära relation med och finns tillgängliga för eleverna. Alla skolans 

enheter med sina personella resurser hjälps åt för att eleverna ska kunna få en så 

gynnsam utveckling som möjligt. 

Vi har ju ett tätt samarbete med fritidsgården, där vi försöker skapa oss en 

helhetsbild av hur eleverna har det. Våra elevstödjare gör ju också ett jättejobb 

ute bland eleverna som är väldigt nära eleverna och finns där. (Respondent B) 

Respondenten berättar om vilka insatser som görs i det främjande arbetet på skolan 

och även går ut i klasserna för att prata med eleverna om psykisk ohälsa och att det 

finns hjälp att ta om man drabbats av det. 

Individuella samtal är ju en form av insats tänker jag. Vi föreläser och pratar 

om psykisk ohälsa, vad man exempelvis gör för att undvika att drabbas av 

detta. (Respondent E) 

7.4.1 Relationer 

Ett par respondenter betonar att relation är viktigt i det främjande arbetet och det är 

betydelsefullt att bemöta elever på ett bra sätt. Vilket kan betyda att de är mer öppna 

och berättar om sin problematik för personalen. 

En av respondenterna berättar om att det finns en fritidsgård som är tillgänglig för 

eleverna både på och efter skoltid, men även på helgerna där det finns möjlighet för 

personalen att skapa en god relation till eleverna och att det gynnar det främjande 

arbetet. 

[…] jag kan lägga till att vi har en fritidsgård som är öppet både under skoltid 

och efter skoltid, även på helgerna då som kan finnas där och möjliggöra 

relationer med eleverna. (Respondent A) 

En annan respondent tycker att relationen till eleven är viktig på grund av att 

eleverna känner sig tryggare. 

[…] sen är det viktigt att vi som lärare skapar en relation till eleverna, att tänka 

på hur vi bemöter dem är jätteviktigt, så de känner sig trygga. (Respondent G) 
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En annan respondent berättar att eleverna i äldre årskurser mår sämre och att deras 

relation till föräldrarna inte är lika bra som den var tidigare. 

Eleverna mår sämre, relationerna med sina föräldrar, framför allt här på 

gymnasiet märker man det att föräldrarna kanske inte riktigt finns på samma 

sätt som de gjorde tidigare. (Respondent E) 

7.4.2 Trygghet 

Respondenterna beskriver trygghet som en annan viktig faktor för att främja psykisk 

hälsa. De arbetar med allmän trygghet på skolan eftersom eleverna ska kunna känna 

sig säkra och trygga. Ett par respondenter tar upp exempel på hur de kan arbeta med 

tryggheten på skolan genom trygghetsvandringar men även att de samtalar med 

eleverna för att åtgärda eventuella platser på skolan där elever känner sig otrygga. 

Via elevrådet går vi ju trygghetsvandringar och så där på skolan, där de som 

ingår i elevrådet går och tittar på skolan där elever uttrycker sig eller känner 

sig säkra och trygga, sen försöker vi arbeta utifrån det. (Respondent G) 

Någon beskriver även att de gör aktiviteter på skolan med eleverna för att de ska lära 

känna sina klasskamrater och kunna skapa en god gemenskap samt att trivas på 

skolan. 

[…] hur vi ska arbeta för att eleverna ska trivas och känna sig trygga här och 

vad vi ska ha för aktiviteter när ”sjuorna” kommer för att de ska lära känna 

varandra i klasserna. (Respondent D) 

En respondent menar också att en bra sammanhållning är viktig för att skapa 

trygghet på skolan. 

Bra sammanhållning i gruppen att jobba med så att alla är en del i ett socialt 

sammanhang, att man trivs och så, att det främjar psykisk hälsa. (Respondent 

E) 

7.4.3 Värdegrundsfrågor 

Värdegrundsfrågor är en annan betydelsefull aspekt som elevhälsoteamen arbetar 

med på skolan, där de har diskussioner med klasserna. En del respondenter beskriver 

olika exempel om hur de går tillväga för att diskutera det med eleverna. En 

respondent berättar att de diskuterar frågor som handlar om hur man ska bemöta 

varandra och uttrycka sig mot varandra. 
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Vi jobbar mycket med värdegrundsfrågor där vi har diskussioner med 

klasserna, hur man är mot varandra och hur man ska tilltala varandra. 

(Respondent G) 

En annan respondent berättar att de även förklarar för elever som är lite äldre på 

skolan hur de olika könen fungerar och hur de ska vara mot varandra i bemötandet 

och andra aspekter som man tycker passar in att ta upp i den åldersgruppen. 

När de blir lite äldre där sen i årskurs 5 och 6 så har vi lite tjej- och killsnack, 

då vi tar upp det som man tycker kan passa in i den gruppen. (Respondent C) 

Någon berättar om värdegrundsaspekten som handlar om hur elever ska respektera 

varandra och allas lika värde. 

[…] när man talar om vad som är bra för mig och att det ska vara bra om man 

har respekt för andra, allas lika värde och sådana värdegrundsfrågor och att 

man ska behandla alla väl. (Respondent D) 

7.5 Insatser för elever som utvecklat psykisk ohälsa 
När eleverna har utvecklat någon lindrigare form av psykisk ohälsa anser 

respondenterna att det antingen är skolkuratorn eller skolsköterskan som arbetar med 

detta eftersom det ingår i deras arbetsuppgifter. Vi har även fått fram att det görs 

insatser för att elever som har psykisk ohälsa ska må så bra som möjligt. En av 

respondenterna berättar att man också gör schemaanpassningar angående elevens 

hälsa men även andra individuella åtgärder. 

Där är det många gånger kuratorn som har ett stort uppdrag att jobba med de 

eleverna. Men elever som redan har utvecklat en psykisk ohälsa behöver också 

komma i kontakt med annan hjälp många gånger och där är det vår uppgift att 

styra dem vidare till rätt ställe. […] Vi jobbar även med att anpassa scheman 

med föräldrar eller vårdnadshavare som passar till elevernas mående. Vad kan 

vi ha nu… ungefär 25 elever som på något sätt har svårt att klara av en hel 

skoldag och av olika anledningar och där har vi individuella lösningar till dem 

eleverna då. (Respondent B) 

En annan respondent säger att den har hälsosamtal med eleverna och talar om 

exempelvis självkänsla eller andra psykiska problem. Respondenten betonar att det 

inte är en behandlande insats utan att den personen pratar med eleverna ett par gånger 

och sedan beslutar elevhälsoteamet vilken åtgärd som bör vidtas och kontaktar 

exempelvis BUP. 
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Jag har ju lite samtal med elever som man fångat upp har det då efter 

hälsosamtal eller om de trillar in, om föräldrar hör av sig, pedagoger som hör 

av sig, där har jag enklare samtal med eleverna då om självkänsla eller vad 

det nu är som är problemet. Sen är det ingen behandlande insats så, utan vi 

pratar några gånger och sen så får jag i så fall slussa vidare till en kurator 

eller barn och ungdomshälsan eller BUP och vad det nu kan vara. (Respondent 

C) 

Respondenten berättar att det ibland kan vara svårt att avgöra vilka insatser som 

fungerar bäst i förhållande till problematiken och nämner att de även i vissa fall fått 

tillämpa hemundervisning som ett alternativ vid svårare fall. 

[…] dock kan det vara svårt att avgöra vad som fungerar bäst. Vi har ju till 

och med haft hemundervisning ett fåtal gånger, det är inte vanligt men det har 

hänt. (Respondent F) 

7.5.1 Föräldrasamarbete 

När det gäller föräldrasamarbetet så tycker respondenterna att kontakten varit bra 

eftersom att i princip alla föräldrar vill sitt barns bästa. Föräldrarna blir ofta 

involverade om det förekommer några svårigheter i skolan. Samtliga respondenter 

förklarar att föräldrakontakten är viktig i arbetet med elever som har psykisk ohälsa 

och att man vill involvera dem så mycket som möjligt när det gäller elevens hälsa. 

I 99% av alla fall så är det väldigt lätt att samverka med föräldrarna så det är. 

Det finns ingen förälder som inte vill att deras barn ska ha en fungerande 

skolgång, så är det ju. Vi har mycket kontakter med föräldrarna och vi försöker 

att involvera dem direkt när vi ser att det är något som inte fungerar. 

(Respondent B) 

Vi använder föräldrarna så mycket vi bara får. (Respondent E) 

Jag ringer ju ofta föräldrar när jag har haft hälsosamtal med barnen om deras 

mående och så. Mycket om psykiska saker. (Respondent C) 

7.5.2 Samverkan mellan olika professioner utanför skolan 

Att samverka med olika professioner utanför skolan är viktigt eftersom de 

professionerna kan tillföra mycket kunskap som tillför stor nytta i arbetet med elever 

som utvecklat psykisk ohälsa. Respondenterna berättar att de har kontakt med många 

olika professioner utanför skolan som de antingen kontaktar för att få information 

och stöd om vad de bör gå vidare med i arbetet, men att de även behöver lämna ifrån 
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sig arbetet när kunskapen de har är bristfällig, exempelvis när det är elever som är i 

behov av mycket hjälp med sin psykiska ohälsa. 

En respondent nämner att de har tillgång till en psykolog på området och ett 

resursteam som de kontaktar först innan de vänder sig till större verksamheter. 

Jag kan nämna att vi har tillgång till en psykolog på området då, sen har vi 

resursteam som vi samarbetar mycket med som finns tillgängligt för eleverna 

vid behov. Men de allmänna och mindre problemen kanske vi använder oss av 

skolans resurser i första hand. (Respondent A) 

En annan respondent menar att de också har kontakt med många samverkande 

aktörer som exempelvis socialtjänsten, BUP och polisen. 

[…] socialtjänsten är väl kanske dem vi oftast har kontakt med. Men även BUP 

där vi är med på tåget och får den informationen vi behöver. Polisen får vi inte 

glömma, vi har ju väldigt många olika aktörer som vi samverkar med. 

(Respondent B) 

Här förklarar respondenten att elever som behöver mycket professionell hjälp 

remitteras vidare, speciellt om eleverna har haft svårigheterna under en längre 

period. 

Vi remitterar elever vidare till vårdcentral om man behöver mer stöd, annars 

är det BUP, barn och ungdomshälsan, ätstörningsteamet och vuxen psykiatrin. 

Har man varit deprimerad eller haft sömnsvårigheter under flera veckors tid 

ska man vidare i systemet. Då man behöver mer professionell hjälp. 

(Respondent E) 

7.6 Samhällets påverkan vid psykisk ohälsa 
Respondenterna talar om att samhället påverkar deras arbetssituation eftersom att 

det finns lagar som man ska förhålla sig till i arbetet, men även att politiken kan vara 

en påverkande faktor. En respondent berättar att samhället har en stor påverkan på 

arbetet eftersom de ekonomiska resurserna inte är tillräckliga för att skolan ska 

kunna göra vissa insatser. 

[…] Sen är det mycket en ekonomiskfråga med ju, exempelvis att skolan ska 

behöva stå för den extra utgiften då detta kan handla om elever som kanske i 

senare framtid faktiskt utvecklar någon form av psykisk ohälsa som de senare 

har med sig in i sitt arbetsliv, själva vuxenvärlden. Jag tycker att det 

ekonomiska inte bör spela någon roll i detta fallet då det handlar om barn som 
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mår dåligt, att det ska finnas hur mycket pengar som helst till detta i mina ögon. 

(Respondent A) 

Samma respondent berättar också att betyg påverkar elever mycket. Elever kan ha 

en hög kravbild på sig själva, men även föräldrarna kan påverka med höga krav. 

Enligt respondenten så anses inte betyg vara det viktigaste utan att man ska komma 

till skolan och må bra. 

Jag personligen tycker inte att betyg är det viktigaste i skolan för eleverna. 

Alltså mår man inte bra så får man ju inte med sig någonting i livet, betyg och 

så kan man ju faktiskt fixa senare då det är ett så litet problem. En annan sak 

som jag kom på nu är att eleverna ofta har en kravbild på sig själv som inte 

riktigt skolan förväntar sig, att eleverna liksom ska ha högsta betyg i allting 

och detta kan medge att man inte mår bra över att man inte är en duktig elev 

eller att föräldrarna kanske påverkar eleverna ibland och ställer sådana krav. 

Sådant syns ju inte alltid utanpå eleverna utan det är något man oftast håller 

för sig själv, helst innan på då det är en social grej gentemot vännerna detta 

gör det svårt för oss exempelvis att liksom ”ta på” eftersom eleverna inte kan 

vara öppna om det. (Respondent A) 

En annan respondent beskriver att betygen påverkar eleverna mycket mer nu 

eftersom att samhället vill att eleverna ska få betyg i lägre åldrar. Respondenten 

berättar också att eleverna inte riktigt får vara barn längre utan att man ska bli vuxen 

tidigt. 

Sen är det ju skolans krav, det här nu med att betygen ska lägre ner i åldrarna 

och vi diskuterar att det här måste ni kunna, det med alla mål och att vi ska 

tala om läroplanen. Det var ju inte som när vi gick i skolan då man tog emot 

det som serverades, numera ska eleverna förstå vartenda mål och varför man 

ska lära sig det, samt att man ska motivera. Allt detta blir ju som ett tryck, att 

man ska bli vuxen alldeles för tidigt. Nej jag tycker att de har blivit 

komplicerat… man får inte vara barn riktigt. (Respondent F) 

7.7 Sammanfattning av resultat 
Resultatet visar att de olika elevhälsoteamen arbetar utifrån samma grundläggande 

handlingsprogram när det gäller främjandet av den psykiska hälsan. Skapandet av 

goda relationer till eleverna är viktigt för att främja psykisk hälsa men även att ha 

olika övningar och aktiveter med eleverna för att de ska trivas på skolan är också 

betydelsefullt. Trivsel och trygghet är något som prioriteras av de olika 

elevhälsoteamen eftersom de anser att det är en förebyggande åtgärd för att eleverna 

ska må bättre och känner sig trygga. 
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För elever som redan har utvecklat någon form av psykisk ohälsa visar resultatet att 

föräldrasamarbetet är viktigt. Att involvera föräldrar så mycket som möjligt i barn 

och ungas liv anses vara en skyddsfaktor. Resultatet visar även att samverkan utanför 

skolan också är viktigt eftersom att kunskapen hos olika professioner kan vara till 

stor hjälp och skolan väljer oftast att skicka allvarligare fall vidare när det 

förekommer psykisk ohälsa. 

Samhällets påverkan i elevhälsoteamets arbete angående den psykiska ohälsan har 

visat sig vara väldigt betydande. Elevhälsoteamen belyser att samhället både genom 

lagar och politiken påverkar deras arbete, dels när det gäller den ekonomiska frågan 

men också att elever blir kraftigt påverkade av samhällets krav. 

8 Analys 

Resultatet vi fick tyder på att elevhälsoteam i allmänhet arbetar utifrån samma 

grunder eftersom att det står i skollagen om vilka professioner som bör ingå i ett 

elevhälsoteam och att man ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande med insatser 

för att elever ska nå utbildningsmålen. ”Elevhälsan ska omfatta medicinska, 

psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst 

vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål 

ska stödjas.” (SFS 2010:800). Socialstyrelsen (2014) beskriver att skolan ska känna 

till olika skyddsfaktorer som kan motverka den psykiska ohälsan. I vårt resultat fick 

vi fram liknande svar eftersom respondenterna nämnde att relation, trygghet, trivsel 

och värdegrundsfrågor som är viktigt i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. 

De främjande insatserna som görs för att motverka psykisk ohälsa har vi i tidigare 

forskning kunnat jämföra med vårt resultat. I vårt resultat har vi fått fram att 

elevhälsoteamen arbetar mycket med insatser för att främja psykisk ohälsa. De gör 

aktiviteter och övningar med eleverna och i exempelvis en kunskapsöversikt som är 

gjord av Faskunger m.fl. (2018) på Linköpings universitet har man sett att 

utomhusundervisning är något att rekommendera eftersom de fått fram att det skapar 

positiva effekter på hälsan. I en annan forskning av Ekberg m.fl. (2016) har man fått 
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fram att låg självkänsla och dåliga förhållanden till lärare och klasskompisar kan 

vara en riskfaktor för psykisk ohälsa. Vårt resultat visar att elevhälsoteamen arbetar 

mycket med att göra övningar och dylikt för att skapa bättre relationer till eleverna 

men också för att eleverna ska lära känna varandra och trivas. 

Enligt Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell beskrivs individens 

samverkan med olika aktörer både på individ- och gruppnivå, exempelvis interaktion 

med familjen och övriga samhällsaktörer. I resultatet har det visat sig att de olika 

elevhälsoteamen arbetar på både individ- och gruppnivå med eleverna. Skolan 

försöker involvera föräldrarna i arbetet både när det gäller främjande insatser och 

med de elever som redan har utvecklat någon form av psykisk ohälsa. Föräldrarna 

har en viktig roll i elevernas liv och i Odenbring m.fl. (2018) påpekas även där att 

en bra relation mellan föräldrar och skola är viktigt för utsatta elevers välbehag och 

förväntande utveckling i livet. I studien beskrivs det även att elevers svårigheter i 

skolan många gånger behandlas i interaktion med familjen, exempelvis föräldrarna. 

I en studie av Sorbring m.fl. (2017) framkommer det att ett team med bredare 

kunskap om insatser, samarbetar med skolan för barn och familjer som är i behov av 

stöd. Teamet fungerar som en kontaktbrygga för att hjälpa skolan med eventuella 

insatser. I enlighet med resultatet har vi fått fram att elevhälsoteamen väljer att 

samverka med andra professioner som har bredare kunskap när det gäller elever som 

har psykisk ohälsa för att ge eleverna så bra stöd som möjligt. 

Bronfenbrenners systemteori förklarar olika systemnivåer där individen påverkas av, 

mikrosystem, mesosystem, exosystem och makrosystem. Resultaten visar att 

elevernas psykiska hälsa och elevhälsoteamens arbete påverkas av många faktorer 

och dessa faktorer har delats upp i enlighet med Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska modell. På individnivå påverkas eleverna av faktorer som 

bara berör dem själva. Det kan exempelvis vara känslor och stress över betyg. 

Mesosystem innebär relationen mellan olika mikrosystem och det har i vår studie 

framkommit att både eleverna och elevhälsoteamens aktörer påverkas av detta. Ett 

exempel på det kan vara hur föräldrarna är involverade i sina barns liv men också 
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hur kontakten mellan föräldrar och skolan fungerar. Exosystemet betonar påverkan 

av interaktioner mellan elevhälsoteamen och samarbetande professioner som de är i 

kontakt med men det kan också vara andra faktorer som sociala medier. Både 

elevhälsoteamens arbete och elevernas psykiska hälsa påverkas av samhällets lagar, 

kultur, religion och politik som ingår i makrosystemet. Resultatet vi har fått visar att 

samhället påverkar arbetet väldigt mycket eftersom skolan är beroende av 

exempelvis lagar och politiska beslut. Det har visat sig ha en avgörande roll när det 

gäller insatser på grund av ekonomiska resurser men också att elever har större krav 

från samhället som exempelvis kan påverka deras psykiska hälsa. 

9 Diskussion 

9.1 Metoddiskussion 
Vi valde att använda oss av en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer. 

Detta var en metod som vi kom fram till och kände skulle hjälpa oss att uppfylla vårt 

syfte samt besvara frågeställningarna vi hade. Vi kunde därmed sortera bort den 

kvantitativa metoden eftersom vi inte ansåg att den var relevant angående vårt syfte, 

framför allt då vi ville ta reda på hur elevhälsoteamen arbetar för att främja psykisk 

hälsa. Även angående att de arbetar med elever som redan har psykisk ohälsa ansåg 

vi det var bättre med en kvalitativ semistrukturerad intervju. Med den kvalitativ 

metoden hade vi möjligheten att göra egna tolkningar, enligt en hermeneutisk ansats, 

på det som sägs och få en fördjupad förståelse av arbetet. Hade vi dock varit ute efter 

mer mätbara faktorer som exempelvis hur många insatser det finns som förbättrar 

den psykiska ohälsan på skolor, hade det varit bra att använda oss av en kvantitativ 

metod eftersom den hade varit bättre i det avseendet (Bryman, 2018). 

Vi anser att vi uppfyllt studiens syfte och frågeställningar, därför tycker vi att valet 

av metod varit rätt. Det ansågs av oss i inledningsskedet av studien betydelsefullt att 

få kontakt med elevhälsoteam både i grundskola och gymnasium, detta för att se på 

individuella skillnader när det gäller åldersaspekten. Det var också viktigt att få tag 

i så många professioner som möjligt för vi var ute efter vilka olika preferenser de 
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hade i skilda frågor. Utfallet uttrycker både likheter och skillnader, vilket vi tyckte 

var intressant för studiens forskningssyfte.  

Vi började forskningsarbetet med att skicka ut ett antal mejl och bifogade 

missivbrevet. Det var under de första veckorna svårt att få tag i tillräckligt många 

respondenter. Vi tänkte därför att lösningen på detta kunde vara att göra personliga 

besök och ringa till ett antal skolor, vilket också gjordes. Tyvärr blev det inte fler 

medverkande skolor efter detta initiativ. När vi däremot började skicka ytterligare 

mejl blev utfallet bättre och vi var därmed nöjda med antalet respondenter, som till 

slut blev sju stycken. Det skickades ut mejl till rektorerna på respektive skola 

eftersom de måste ge tillåtelse till att personer i deras elevhälsoteam kan deltaga. 

Rektorn tog sedan kontakt med elevhälsoteamet och frågade dem om de ville deltaga 

och skickade därefter tillbaka mejl till oss angående vilka som kunde medverka. 

Efter det kontaktades de intresserade respondenterna på mejl och även vid denna 

kontakt bifogades missivbrevet. 

Vi försökte vid alla intervjuer vara så värderingsfria som möjligt, för att därmed inte 

”färga” eller påverka respondenternas svar. Det är också viktigt att de får prata till 

punkt och inte avbryta dem utan istället efter svar vänta lite och avvakta om de 

eventuellt har mer att säga vad gäller frågeställningen. Eftersom flera respondenter 

var nyfikna på uppsatsens resultat, lovade vi att skicka ut den till dem när den är 

färdig.  

9.2 Resultatdiskussion 
Inför vår studie hade vi en viss uppfattning om hur resultatet skulle kunna bli, dock 

diskuterade vi mycket både med varandra och andra om att psykisk ohälsa är ett 

komplext område och att det kan vara svårt att förstå sig på. Dels är området påverkat 

av många faktorer och gör det därför svårare att förstå. Efter att vi har kontrollerat 

tidigare forskning märktes att det inte fanns så mycket om hur just elevhälsoteam 

arbetar med psykisk ohälsa, därför tyckte vi det skulle bli svårt som tidigare påpekat 

men även intressant och se vad respondenterna har att berätta om sitt arbete. De 

flesta respondenterna berättade om att det grundliga arbetet var detsamma med 
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upplägg och planering men att arbetet skiljer sig beroende på problematiken man har 

att göra med. Något vi tyckte var mycket intressant var aspekten att beroende på den 

utbildning som respektive respondenter hade kunde påverka deras svar, dels när det 

gällde hur de arbetade och vad de personligen tyckte var viktigast att tänka på i 

arbetet. 

9.2.1 Förändringar gällande arbetssituationen 

Arbetssituationen har förändrats mycket med tiden eftersom att respondenterna 

nämnde exempelvis att psykiska ohälsa har ökat och att det är fler som mår sämre. 

Folkhälsomyndigheten (2016) har fått fram i sina rapporter att den psykisk ohälsan 

har ökat och att barn och unga idag mår sämre. Dessutom fick vi även fram att 

faktorer som sociala medier har en stor påverkan på elever när det gäller psykisk 

ohälsa och detta påverkar även arbetssituationen eftersom man måste skapa nya sätt 

att arbeta på. Arbetet förändras säkert mycket, vi menar att det kommer förändras på 

grund av att det är mycket nytt som tillkommer och att nya faktorer kan påverka 

eleverna. Detta anser vi är problematiskt i vårt framtida arbete eftersom det kan vara 

svårt att hänga med i svängarna när det är så mycket nytt som tillkommer men även 

att arbetet med psykisk ohälsa redan är så pass komplext. 

9.2.2 Främjande insatser 

I resultatet fick vi fram att det var ett antal faktorer som stod ut lite extra, trygghet, 

relationer och värdegrundsfrågor om exempelvis allas lika värde. Vi tycker att det 

var mycket intressant att höra att respondenterna hade olika åsikter om vad de ansåg 

var viktigast i det främjande arbetet. Insatserna som görs för att främja psykisk hälsa 

var väldigt olika beroende på elevens ålder och vi menar att de äldre eleverna hade 

mycket diskussioner och föreläsningar medan elever som var yngre ofta hade 

aktiviteter på rasterna och även undervisning utomhus. Faskunger m.fl. (2018) 

menar också att yngre elever oftare har utomhusundervisning vilket gynnar 

elevernas psykiska hälsa. 

Socialpedagogiska åtgärder som innebär att jobba med förändringsprocesser är 

alltmer viktigt i dagens skola för att främja psykisk hälsa, detta pekar vårt resultat 
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på. Det gäller att elever som behöver hjälp har en vuxen förebild som i detta fall blir 

en skyddsfaktor, det kan exempelvis vara en socialpedagog och kan därmed innebära 

en positiv utveckling för eleven. Att jobba med struktur, tydlighet och i en positiv 

anda med eleverna kan göra att de själva börjar att inleda förändringsprocesser vad 

gäller deras psykiska hälsa i form av personliga förbättringar.  

9.2.3 Utvecklad psykisk ohälsa 

I resultatet angående elever som redan har utvecklat någon form av psykisk ohälsa 

har vi fått fram att elever ofta blir remitterade vidare till andra verksamheter som 

arbetar med detta, t.ex. socialtjänsten och BUP (Barn och ungdomspsykiatrin). 

Något vi diskuterade under studiens gång med varandra på den här punkten var att 

vi aldrig fick reda på om man gjorde uppföljningar på de samarbetande 

professionernas insatser. Det anser vi är viktigt att börja göra i framtida arbete för 

att kunna se om insatserna som görs där har någon positiv effekt. Ett annat resultat 

som vi fick till oss genom respondenterna var att föräldrar blir involverade mer i 

arbetet. Detta är bra eftersom det är viktigt att ha en stödjande förälder som där med 

blir en skyddsfaktor. Odenbring m.fl. (2018) nämner att relationen mellan föräldrar 

och barn är viktig för deras välbehag. Detta anser vi är ännu viktigare för elever som 

har någon form av psykisk ohälsa. Aspekterna som vi tagit upp här anser vi är viktigt 

att utveckla ytterligare för framtida arbete eftersom det är så pass komplext med 

psykisk ohälsa. 

10 Slutsatser och förslag till vidare forskning 

Skolan är inne i en föränderlig process och det behövs därmed mer personal som kan 

hantera elever som många gånger inte passar in i denna föränderliga miljö. De här 

eleverna kan därför utveckla psykisk ohälsa på grund av att skolans främjande 

insatser är alltför små i relation till det rådande behovet. Som vi varit inne tidigare 

på så visar vårt resultat att elevhälsoteamen arbetar aktivt med övningar och andra 

aktiviteter för att skapa en god relation till eleverna. Detta har vi även kunnat hitta i 

tidigare forskning som i exempelvis Faskunger m.fl. (2018) kunskapsöversikt. Vi 
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har även kommit fram till att samverkan både med föräldrar och andra aktörer är 

extremt viktigt för att både främja psykisk hälsa och för elever som redan har 

utvecklat någon form av psykisk ohälsa. Det som vi anser är viktigast här är att 

skolan behöver ha en kontinuerlig kontakt med både föräldrarna och andra aktörer, 

att involvera elevens närmsta så mycket som möjligt och involvera andra aktörer när 

kunskapen som finns inte räcker till. Utifrån vårt resultat anser vi också att det är en 

stor samhällsutmaning att hantera psykisk ohälsa, i och med att det är ett så komplext 

område. Elevhälsoteamen har en stor uppgift att alltid försöka hänga med i 

utvecklingen som sker och ska alltid vara väl förberedda för sin många gånger 

komplicerade uppgift. Därför anser vi att det behövs ny kunskap i samhället som kan 

gynna elevhälsoteamens arbete när det gäller att främja psykisk hälsa hos elever. 

Detta för att den psykiska ohälsan ökat, vilket påvisas i både nationell och 

internationell forskning. 

Det hade varit intressant att utveckla vår studie eftersom vi anser att det är ett 

betydelsefullt område. Något som skulle vara intressant vid en mer omfattande 

studie är att titta på hur arbetet utvecklats, detta med tanke på att det kan vara många 

nya faktorer som tillkommer i skolan som kan påverka elevers psykiska hälsa. Ett 

annat förslag kan vara att man tittar på hur de samarbetande professionerna arbetar 

och vad de tycker kan vara viktigt i arbetet med elevernas psykiska ohälsa.  
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Bilaga A Intervjuguide 

Allmänna frågor 

Vad har du för roll inom elevhälsoteamet? 

Vilken utbildning har du? Har du några fortbildningar? 

Hur planerar du/ni ert arbete inom elevhälsan? Hur går det till? 

Hur fördelas arbetet tidsmässigt mellan olika professioner? 

Är det någon skillnad på hur det var för några år sedan jämfört med nu vad gäller er 

arbetssituation?  

Hur arbetar elevhälsan med stödinsatser för att främja psykisk hälsa? 

Vilka främjande insatser finns på er skola? 

Vilka insatser finns för eleverna i den allmänna skolmiljön? 

Hur arbetar elevhälsan med elever som har utvecklat psykisk ohälsa? 

Vilka insatser finns det för elever som redan utvecklat psykisk ohälsa? 

Hur samverkar ni med professionella utanför skolan? 

Hur ser det ut när det gäller föräldrasamarbete? 
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Bilaga B Missivbrev 

Medverkan i examensarbete 

Hej! 

Vi är två studenter som läser inom programmet ”Pedagogik med inriktning mot 

ungdoms- och missbruksvård” 180p, vid Linneuniversitetet, Växjö. 

Vi kontaktar er med anledning av den C-uppsats vi planerar att skriva om 

Elevhälsoteamets arbete i skolan för att främja psykisk hälsa. Då socialpedagogers 

arbete i skolan är en ny profession är vi intresserade av att få veta mer om hur arbetet 

ser ut i just er skola. De teman som kommer att beröras under vår intervju kommer 

att handla om stödinsatser för att främja psykisk hälsa och hur man arbetar med 

elever som redan har en utvecklad psykisk ohälsa. Vi är oerhört tacksamma om ni 

från elevhälsoteamet ville ställa upp för att vi anser att er kunskap/erfarenhet skulle 

vara mycket intressant att få ta del av. Ungefärlig tid för intervjun ca 30–40 minuter. 

I vårt uppsatsarbete har vi handledning av en lärare med stor erfarenhet av 

uppsatsarbete och som har lägst magisterexamen. Kursansvarig som har yttersta 

ansvaret har en doktorsexamen – vilket också examinatorerna har. Detta kan ses som 

en kvalitetsgaranti, både vad det gäller uppsatsens innehåll och etiska aspekter. 

Har du några funderingar kring detta får du gärna kontakta oss eller kursansvarig. 

Tack på förhand för medverkan. 

Med Vänliga Hälsningar. 

Peter Mosali    

pm222hn@student.lnu.se

Magnus Elmqvist 

me223gs@student.lnu.se 

Handledare: Margareta Ekberg, margareta.ekberg@lnu.se 

Kursansvarig: Mats Anderberg, mats.anderberg@lnu.se  
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