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Abstrakt 
 
Syftet med studien var att öka kunskapen om hur elevhälsan på gymnasieskolor arbetar             
med psykisk ohälsa samt att undersöka vilka faktorer som professionella beskriver kan            
leda till utveckling av psykisk ohälsa bland elever. För att svara på detta används en               
kvalitativ metod. En kvalitativ ansats har använts eftersom det kunde generera ett            
resultat av tolkning och djupare förståelse, vilket var det centrala i studien. Empirin är              
hämtad genom intervjuer som vi har genomfört med elevhälsoteam på olika           
gymnasium. De teoretiska utgångspunkterna som studien grundar sig i är          
Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell och socialpedagogik som teori. De        
viktigaste resultaten som framkommit är hur stress, press och sociala medier är de             
vanligaste faktorerna till psykisk ohälsa. Dessa identifieras med hjälp av lärare eller            
hälsoformulär som eleverna fyller i vid terminsstart. I arbetet med psykisk ohälsa utgår             
elevhälsan från styrdokument från Skollagen. De använder av samtal med eleverna samt            
samarbetar med andra verksamheter vid behov. Vidare beskriver elevhälsan vissa hinder           
i sitt arbete såsom, sekretess och resurser.  
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1 Inledning 

Psykisk ohälsa är ett ämne som är aktuellt då det är ett brett och ett växande problem.                 
Det skrivs ofta artiklar på olika nyhetsforum om problemet och flera artiklar skriver om              
hur dagens samhälle ser ut när det gäller den psykiska ohälsan samt vilka möjliga              
lösningar som bör användas för att förebygga och åtgärda problemet. Exempelvis           
skriver Svenska dagbladet (2018) om hur den psykiska ohälsan har ökat i skolan hos              
elever vilket kan bero på den press unga har på sig att klara av skolan och detta är något                   
som behövs jobbas med tidigt innan eleverna utvecklar psykisk ohälsa. Vidare nämner            
även Sveriges television (2019) hur utvecklingen av psykisk ohälsa går i fel riktning,             
alltså att den ökar. Ohälsan har dessutom ökat främst hos tjejer som har press på att                
prestera samt att följa de ideal som finns i samhället bland tjejer. Det beskrivs också att                
det finns en press på ungdomar att vara “lyckade”. Det är av stor vikt att agera genom                
att bistå med resurser för unga med psykisk ohälsa för att minska risken att det blir ett                 
större problem.  
 
Enligt Socialstyrelsen (2017) var det år 2016 cirka 34 200 flickor respektive 45 300              
pojkar i åldersgruppen 10-17 år som led av psykisk ohälsa, i åldersgruppen 18-24 år är               
det däremot unga kvinnor som led mer av psykisk ohälsa än unga män.             
Folkhälsomyndigheten (2018) uppger att ungdomars psykiska hälsa drastiskt har         
försämrats sedan 1985 och siffran har nästan fördubblats. Även sociologen Linda           
Hiltunen bekräftar detta i hennes doktorsavhandling “Lagom perfekt” (2017). I hennes           
avhandling har 497 gymnasieungdomar deltagit, av dessa framkommer det att 58           
procent uppger att de känner sig stressade varje dag eller flera gånger i veckan, och               
cirka 40 procent bekräftar att de känner oro och nedstämdhet, men också magont och              
huvudvärk. Hiltunen bekräftar genom sin studie att flickor mår sämre än killar och cirka              
varannan elev upplever att social status, goda skolresultat och framgång är det som             
måste uppnås oavsett om hälsan tar stryk. Psykisk ohälsa är en beteckning för psykiska              
problem såsom nedstämdhet, oro, stress och ångest. Det kan även vara mer allvarliga             
symptom som kan leda till en psykiatrisk diagnos och dessa symptom kan bidra till att               
man som individ kan få svårt att klara av vardagen. Enligt Statens offentliga utredningar              
(SOU 2018:90) så har Skandia uppskattat att under 2010 så kostade den psykiska             
ohälsan Sverige cirka 142 miljarder kronor och att kostnaderna antagligen kommer att            
öka till cirka 345 miljarder kronor år 2030. Allt fler ungdomar rapporterar olika             
psykiska besvär såsom ångest, oro och sömnsvårigheter och i åldersgruppen 15-24 har            
utskrivningen av läkemedel mot depression och ångest ökat. Detta är allvarligt och kan             
leda till ökade suicidförsök, olyckor eller skador.  
 
Konsekvenserna av psykisk ohälsa kan vara att ungdomarna löper större risk för            
bristande självförtroende och självkänsla vilket kan vara en fara för den unges framtid.             
Exempelvis kan de få svårigheter med arbete, försörjning och bosättning. En annan            
konsekvens av psykisk ohälsa kan vara att det ökar risken för suicidförsök eller             
självskadande beteenden. Det är alltså viktigt att klara av skolan för att kunna etablera              
sig i arbetslivet och i vuxenlivet. Detta ställer krav på skolan och dess förmåga att fånga                
upp de elever som lider av psykisk ohälsa för att förhindra svårigheter i vuxenlivet              
(Socialstyrelsen, 2017). Ahrén (2010) skriver om att skolan är en viktig del av             
ungdomarnas välmående då de tillbringar stor del av sin tid i skolan. Många ungdomar              
tenderar att utveckla psykiska problem i skolan men även på grund av skolan. Skolor              
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anses vara en lämplig miljö för att främja ungdomars psykiska hälsa och välmående,             
samtidigt som många ungdomar utvecklar sin psykiska ohälsa i skolan. Utifrån denna            
bakgrund har denna studien genomförts med fokus på om hur gymnasieskolor arbetar            
med att förebygga uppkomsten av psykisk ohälsa i skolmiljön, vilka faktorer i skolan             
som kan leda till utvecklingen av det samt om de har insatser för de elever som redan                 
utvecklat psykisk ohälsa. 
 
Det finns flera olika förklaringar till varför elever lider av psykisk ohälsa, det kan bero               
på ens socioekonomiska grunder såsom utbildning, arbete eller inkomst. Det kan också            
grunda sig i diskriminering att personer blir behandlade sämre på grund av deras             
sexuella läggning, bakgrund, kön eller funktionsvariation och på så sätt utvecklar           
psykisk ohälsa. Därför är den psykiska ohälsan högre hos personer som är            
icke-heterosexuella, arbetslösa, ensamstående mammor, eller personer som är mottagare         
av olika bistånd. Den psykiska ohälsan hos unga personer med funktionsvariation har            
under den senaste tiden ökat, speciellt med ångest och depression. Barn och unga som              
växer upp i familjer med sämre ekonomiska förutsättningar ökad risk att utveckla            
psykisk ohälsa jämfört med barn och ungdomar som växer upp i familjer med bättre              
ekonomiska förutsättningar (Folkhälsomyndigheten, 2018). 
 
Cederlund & Berglund (2017) nämner att en av socialpedagogens uppgifter är att få             
individer att bli inkluderade i samhället genom att identifiera individens förutsättningar           
och kraven som ställs på hen. Lider en ungdom av psykisk ohälsa och inte klarar av                
skolan kan det leda till att ungdomen i framtiden kan få svårt att skaffa bostad och ett                 
arbete. Ungdomen är då i riskzonen för att bli exkluderad ur samhället. Enligt             
författarna är det för en socialpedagog viktigt att ha kunskap om faktorer till att              
ungdomar har psykisk ohälsa i skolan då detta är något man kan stöta på i sin yrkesroll.                 
Det är även viktigt att veta hur skolan arbetar med att fånga upp och identifiera elever                
som har psykisk ohälsa. Även hur man kan arbeta med insatser för att motverka              
uppkomsten av psykiska ohälsa och hur man ska gå tillväga när med de elever som               
redan utvecklat psykiska problem. Allt detta eftersom man som yrkesverksam          
socialpedagog kan arbeta på en gymnasieskola. Skolverket (2020) skriver att i           
gymnasiet ska det finnas elevhälsa som består av skolläkare, skolsköterska, psykolog,           
kurator samt med personal med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan är till för att            
främja och förebygga elevers psykiska och fysiska hälsa. Genom att arbeta i ett             
tvärprofessionellt team med ovanstående professioner uppstår en bred kompetens som          
gör det lättare att planera, följa upp och utvärdera det förebyggande och främjande             
arbetet. För att arbetet ska fungera och i slutändan hjälpa de elever som lider av psykisk                
ohälsa så behövs ett gott samarbete mellan de olika professionerna i elevhälsan. På             
gymnasiet börjar en ny tid i den unges liv med nya kamrater, ny miljö samt utbildning.  
 
Ahrén (2010) skriver att gymnasieskolan en viktig aktör för ungdomars framtid och            
utveckling därför är det betydelsefullt att ungdomar trivs i skolan och dess miljö.             
Gymnasiet är inte bara en plats för inlärning utan även en social mötesplats där              
ungdomarna får interagera med varandra och bygga relationer vilket formar den unges            
identitet. Har ungdomarna goda relationer och ett gott socialt umgänge så kan det             
påverka skolprestationerna positivt. Däremot kan mobbning och trakasserier leda till          
psykiska problem och försämrade skolprestationer, därför är detta området är något som            
är relevant för en socialpedagog att ta del av.   
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2 Begreppsdefinitioner 

Psykisk hälsa: Psykisk hälsa är ett tillstånd av mentalt välbefinnande där varje individ             
kan förverkliga de egna möjligheterna, klara av vanliga påfrestningar, arbeta produktivt           
och bidra till det samhälle individen lever i. Psykisk hälsa innefattar således mer än              
frånvaro av psykisk sjukdom (Folkhälsomyndigheten, 2018). 
 
Psykisk ohälsa: Psykisk ohälsa är en beteckning för psykiska problem såsom           
nedstämdhet, oro, stress och ångest. Det kan även vara mer allvarliga symptom som kan              
leda till en psykiatrisk diagnos och dessa symptom kan bidra till att man som individ               
kan få svårt att klara av vardagen (Folkhälsomyndigheten, 2018) 
 
Elevhälsan: Ska bestå av skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator samt personal          
med specialpedagogisk kompetens (Skolverket, 2019). 
 
Ungdomar: Skolungdomar i årskurs 1-3 i gymnasiet. 
 

3 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att belysa erfarenheter från elevhälsans arbete med psykisk ohälsa på            
gymnasieskolan avseende identifiering, insatser och förutsättningar. 
 
3.1 Frågeställningar:  
 

● Vilka faktorer kan leda till psykisk ohälsa hos elever och hur identifieras dessa? 
● Hur beskriver professionella sitt arbete med dessa elever? 
● Vilka hinder upplever professionella i sitt arbete? 

 

4 Bakgrund 
 
Under bakgrund presenteras i första hand elevhälsans utformning och arbete. Därefter 
presenteras orsaker till dåligt mående så som mobbning, stress och sociala medier.  
 
4.1 Elevhälsan 
Regeringen har gett skolverket och socialtjänsten ett uppdrag att förbättra samarbetet           
mellan elevhälsan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten så att barn och unga i ett              
tidigt stadie ska få den hjälp de behöver på ett samordnat och tryggt sätt. Det står att läsa                  
i Regeringsbeslut (U2017/01236/GV) att elevhälsan har en central roll i det           
hälsofrämjande arbetet, men för att en skola ska kunna utveckla en god lärandemiljö är              
det en angelägenhet för hela skolan. Elevhälsans arbete och kunskap bör därför            
integreras i hela skolans utvecklingsarbete, vilket förutsätter en hög grad av samverkan            
mellan elevhälsans personal och övriga personalgrupper. Det är vidare angeläget att           
samverkan sker med övrig hälso- och sjukvård samt med socialtjänsten. Det är            
socialnämnden som i första hand ansvarar för att samverkan kommer till stånd. 
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Som socialpedagog är det viktigt att ha kunskap om faktorer till att ungdomar har              
psykisk ohälsa i skolan då detta är något man kan stöta på i sin yrkesroll. Det är även                  
viktigt att förstå hur skolan arbetar med att fånga upp och identifiera elever som har               
psykisk ohälsa. Också hur man kan arbeta med insatser för att motverka uppkomsten av              
psykiska ohälsa och hur man ska gå tillväga när med de elever som redan utvecklat               
psykiska problem. Allt detta eftersom man som yrkesverksam socialpedagog kan arbeta           
på en gymnasieskola. Symtom på psykisk ohälsa kan vara huvudvärk, ont i magen, svårt              
att somna, stress, trötthet under dagen med mera. De symtom som är vanligast är stress               
och trötthet (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, 2019, Unga med          
attityd 3:3). 
 
I Skollagens (2010:800) andra kapitel § 25 står det skrivet att elevhälsan ska bestå av               
skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator för medicinska, psykologiska och        
psykosociala insatser. Utöver det ska elevhälsan inkludera personal med         
specialpedagogisk kompetens. Enligt Skolinspektionen (2015:05), Socialstyrelsen      
(2016) och Inspektionen för vård och omsorg (Regeringens proposition 2012/13:20.          
Inspektionen för vård och omsorg) är elevhälsan ett verktyg för att hjälpa eleverna att nå               
sina mål. Skollagen säger att eleverna ska erbjudas hälsokontroller eftersom elevhälsan           
är till för att främja och förebygga elevers psykiska och fysiska hälsa. Genom att arbeta               
i ett tvärprofessionellt team med ovanstående professioner uppstår en bred kompetens           
som gör det lättare att planera, följa upp och utvärdera det förebyggande och främjande              
arbetet. För att arbetet ska verka främjande för elever som lider av psykisk ohälsa              
behövs ett gott samarbete mellan de olika professionerna som medverkar i elevhälsan            
(SFS 2019:947.Skollagen. SFS:2010:800). 

De riktlinjer som skapats för gymnasieskolor ska förebygga psykisk ohälsa. Det finns            
inga snabba lösningar när det gäller ungdomars mående, därför arbetar elevhälsan ur ett             
långsiktigt perspektiv där syftet är att uppmärksamma brister i skolans verksamhet som            
påverkar elevernas hälsa och lärande. Exempelvis arbetar elevhälsan med gymnasiets          
värdegrunder angående kränkande behandling och för ett hälsosamt leverne. Det är           
också av stor vikt att få eleverna att känna sig delaktiga i skolarbetet. I artikel 12 i                 
Barnkonventionen står det att läsa om elevens rätt till delaktighet, att bli lyssnad på och               
att det sker på elevens villkor, vilket innebär att lyhördhet alltid ska visas till ungdomen               
och dennes åsikter (Regeringens proposition 2009/10:232. Strategi för att stärka barnets           
rättigheter. 3.4.2 Barnkonventionen; SFS 2019:947.Skollagen. SFS:2010:800). 

Eftersom elevhälsan är ett team med flera olika yrkesgrupper kan en elev få hjälp från               
olika håll och nivåer och ibland samråder de med varandra för att på bästa sätt kunna                
hjälpa eleven. Rektorn på gymnasiet leder elevhälsoteamet och härigenom kan en           
samlad bedömning göras om den enskilde eleven och hens hälsoproblem. En annan            
viktig del i arbetet för en god psykisk hälsa är relationer. Det innefattar relationer              
mellan elever, lärare/mentor och elever samt relationer mellan all personal verksam på            
skolan. Faktorer som kan leda till att psykisk ohälsa upptäcks i ett tidigt stadium              
beskrivs som en god gynnsam miljö på skolan och en god relation mellan skolan och               
föräldrar. En annan faktor som nämns påverka den enskilde eleven är prestationer i             
skolarbeten. Om goda resultat uppnås kan den psykiska hälsan och självförtroendet           
förstärkas. Vid motsatt situation där eleven inte uppnå kunskapskraven ökar risken för            
att stress och oro uppstår, vilket i sin tur kan leda till psykisk ohälsa (Nationella               
självskadeprojektet, 2016). 
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Om eller när det upptäcks att en elev inte mår bra ska elevhälsan tillsammans med               
berörd personal ta reda på varför och sätta in de insatser som krävs för att eleven ska                 
klara sina slutmål. Om orsaken till den sviktande hälsan är allvarlig ska elevhälsan och              
hälsoteamet ta hjälp utifrån av andra professioner exempelvis barn- och          
ungdomspsykiatrin (BUP) och socialtjänsten. Specialistnivå krävs om eleven uppvisar         
sociala problem som dessutom inte är skolrelaterade i grunden exempelvis          
familjeproblem. När en elev får hjälp från olika instanser så har oftast en samordnad              
individuell planering (SIP) upprättas. När olika professioner träder in och hjälper           
ungdomen som exempelvis BUP, socialtjänsten och skolan så krävs det en gemensam            
och organiserad framtidsplan till ett fungerande samarbete mellan de olika instanserna           
(SFS: 2019:909. SFS nr:2001:453. Socialtjänstlagen). 

Om elevhälsan anser att en elev har sådana problem att de insatser som erbjuds på               
skolan inte är tillräckliga konsulterar de många gånger med BUP utan att ange vem det               
handlar om. Blir bedömningen att eleven behöver specialistvård skriver elevhälsan en           
remiss till BUP (efter ett godkännande av föräldrarna om ungdomen är under 18 år) men               
de kan också behöva göra en anmälan till socialtjänsten om misstanke finns att elevens              
mående påverkas av hemförhållanden. När en elev mår så pass dåligt att andra             
professioner har tagit över behandlingen är det fortfarande gymnasieskolans skyldighet          
att hjälpa eleven att klara sin skolgång. Elevhälsans arbete går då ut på att öka               
förståelsen för elevens situation. Detta görs genom att tala med inblandade lärare och             
mentorn och anpassa undervisning, krav, förväntningar och bemötande gentemot eleven          
och även erbjuda samtalsstöd (SFS: 2019:909. SFS nr:2001:453. Socialtjänstlagen;         
1177 vårdguiden. BUP. 2019. Friedemann Ida. 1177 Vårdguiden. Nationella         
redaktionen). 

 

4.2 Skolrelaterad stress 
Folkhälsomyndigheten (2018) beskriver att stress är en faktor som är relaterad till            
skolan. Ungdomar uttrycker själva att skolan är en stor anledning till att de känner sig               
stressade och mår dåligt. Andelen ungdomar som känner och upplever stress på grund             
av skolan har ökat sedan år 2010 med 10% både hos flickor och pojkar. Detta har lett till                  
att allt fler ungdomar upplever symptom som är kopplade till psykisk ohälsa. Den             
primära faktorn till att ungdomar känner sig stressade nämns vara de krav som är              
kopplade till skolan. Kraven kan komma från ungdomarna själva när det gäller framtida             
utbildningar och yrkeskarriär. Det kan även vara från de prestationskrav som skolan            
innefattar på en vardaglig basis. En bidragande faktor till att ungdomar känner sig             
stressade är bland annat utvecklingen på arbetsmarknaden och ökade utbildningskrav.          
Förändringen på arbetsmarknaden har inneburit allt högre krav på utbildning och           
kompetens för att få ett arbete. Detta har medfört en ökad press och stress bland               
ungdomarna att fullfölja gymnasiet med bra betyg för att kunna påbörja en            
eftergymnasial utbildning. Detta kan påverka ungdomars syn på framtiden,         
engagemanget i skolan och upplevelsen av stress (Folkhälsomyndigheten, 2018).  
 
4.3 Sociala medier 
I Folkhälsomyndighetens kunskapsöversikt (2018) refereras det till flera studier som          
visar på att samhällsfaktorer kan ha påverkat ungdomars psykiska ohälsa vilket bland            
annat är utvecklingen av digital teknik och internetbaserade tjänster. Ett resultat av den             
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ökande digitaliseringen är att ungdomar tillbringar mer tid framför datorer, surfplattor           
och mobiltelefoner. För de ungdomar som spelar datorspel eller tillbringar mycket tid            
vid datorn är risken större att det påverkar både deras fysiska hälsa och deras psykiska               
hälsa jämfört med ungdomar som inte tillbringar mycket tid vid datorn. Ungdomars            
ökande användning av mobiltelefoner har ett samband med olika former av psykisk            
ohälsa såsom stress, depression och sömnsvårigheter. Den största bidragande faktorn är           
sociala medier då det kan ha negativ inverkan på ungdomars liv, exempelvis är             
ungdomar oroliga för att de lägger för mycket tid än vad som är nyttigt på sociala                
medier. Å andra sidan menar andra ungdomar att sociala medier har öppnat upp nya              
möjligheter för dem. 
 
4.4 Elevers egen syn på avhopp från gymnasiet 
I rapporten "Unga i arbetslivet" deltar ungdomar som har avslutat ett gymnasieprogram.            
Ungdomarnas förklaring av situationer, tankar och känslor som var förenade med deras            
avbrott, har man kunnat få en konkret insikt i vad som kan påverka det psykiska               
måendet under gymnasiet. Den vanligaste anledningen till avhopp på gymnasiet är           
mobbning eller när elever inte känner sig inkluderade, de saknar stöttning från vuxna              
under i situationer under skoltid. De flesta ungdomar vill känna tillhörighet och social             
gemenskap men istället har de fått utstå utfrysning, trakasserier och mobbning. Detta i             
sin tur skapar koncentrationssvårigheter och ett utvecklande av psykisk ohälsa. Oftast           
har ungdomen känt ett utanförskap redan under högstadiet och kanske till och med             
tidigare och detta har fortgått på gymnasiet. En annan anledning är bristen på             
pedagogiskt stöd, vilket betyder att de unga känner att de inte klarar av de krav som                
ställts på dem angående ämnesmålen, vilket i sin tur har leder till dålig självkänsla, oro               
och stress. Många elever känner sig orättvist behandlade och kränkta av lärare eller             
annan skolpersonal, vilket också framkommit i denna rapport. När en elev har haft en              
längre frånvaro, exempelvis sjukdom, så får inte eleven den hjälp som krävs för att              
komma ifatt i studierna, detta har genererat i psykisk ohälsa och skolk och till slut               
avhopp från gymnasieprogrammet (Ungdomsstyrelsen 2013:2).  
 
Folkhälsomyndigheten (2018) skriver om att bli utsatt för mobbning är en bidragande            
faktor till att utveckla psykisk ohälsa, de tar även upp att det finns ett samband mellan                
att sakna ett gott kamratstöd och psykisk ohälsa. Vidare skriver Folkhälsomyndigheten           
(2018) att det finns skolrelaterade faktorer som kan leda till psykisk ohälsa hos             
ungdomarna. Skolprestationer har en påverkan på ungdomars psykiska hälsa, presterar          
en elev dåligt i skolan kan det leda till en bristande självkänsla, vilket i sin tur kan leda                  
till psykisk ohälsa. Rapporten visar även ett samband mellan hur ungdomarna tror att             
läraren upplever deras prestationer i skolan med psykiska symptom. Ungdomar som tror            
att läraren tycker att de presterar medelbra eller under genomsnittet visar på mer             
psykiska symptom än de ungdomar som tror att läraren tycker de presterar över             
genomsnittet i klassen. Ungdomens upplevelse av lärarens åsikter kan leda till en ökad             
risk för psykisk ohälsa. Både elever och lärare anser att skolmiljön är stökig, ljudnivån              
är alltid hög, mängden elever i varje klass gör att läraren inte har tillräckligt med tid till                 
varje elev, hur mycket de än vill hjälpa alla. Lokalerna är kala och kalla vilket leder till                 
avsaknad av arbetsro. Skolmiljön har blivit en ond cirkel, lärarna orkar inte längre             
engagera sig i eleverna och elever mår psykiskt dåligt på grund av bristande             
pedagogiskt stöd från lärarna. Elever vittnar om att de troligtvis hade haft en             
gymnasieutbildning idag om det hade funnits någon vuxen i skolvärlden som hade sett             
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problem uppstå istället för att blunda för dem. Genom att lärarna är lyhörda, stöttande              
och pedagogiska samt skapar en individuell plan är det större chans att eleven når              
ämnesmålen (Ungdomsstyrelsen 2013:2).  
 
Skolverket (2020) har skapat riktlinjer som är avsedda för skolverksamheten där ett            
hälsofrämjande och ett förebyggande arbete som ingår i skolan systematiska          
kvalitetsarbete. Detta innebär att skolan arbetar strukturerar och långsiktigt för att           
främja elevers psykiska hälsa. Målet med arbetet är att identifiera områden som behöver             
utvecklas för att uppfylla målen. Genom att arbeta hälsofrämjande så kan det bidra till              
att man stärker eller bibehåller barns psykiska och fysiska mående. Detta genom att             
elevhälsan exempelvis arbetar med skolans värdegrundsarbete, mot kränkande        
behandling, för goda och hälsofrämjande levnadsvanor. Har skolan rätt fokus i           
hälsoarbetet behövs det mindre tid till att förebygga och åtgärda problem. Fokuset ska             
ligga på det som får eleverna att må bra exempelvis goda lärmiljöer, öka närvaro samt               
ge stöd till elever så att de kan nå sin fulla potential. 
 
4.5 Öppenhet om psykisk ohälsa  
Folkhälsomyndigheten (2018) visar på att medvetenheten och öppenheten av psykisk          
ohälsa bland ungdomar har ökat över tid och därför skulle ungdomar vara mer benägna              
att rapportera om deras symptom. Ökningen av självrapporterade psykiska besvär som           
kräver specialistvård talar för en faktisk ökning av psykisk ohälsa bland ungdomar. En             
kulturell förändring i samband med psykisk ohälsa är att västerländska samhällen           
erbjuder ungdomar i många avseende en kravlös och trygg tillvaro. Detta kan göra att              
ungdomar generellt är oförberedda på de utmaningar som de senare möter i livet och de               
kan känna ångest och oro för att behöva lämna denna skyddande tillvaron. Detta kan              
även leda till att ungdomarna känner sig mindre kapabla till att själva hantera             
motgångar, förluster och besvikelser senare i livet. Vidare belyses vikten av att ha en              
god relation mellan föräldrar och ungdomar för att inte utveckla psykisk ohälsa.            
Ungdomar som har svårt att prata med sina föräldrar om sina bekymmer visar på mer               
psykiska besvär än barn som kan prata med sina föräldrar. Unga som utsätts för fysiskt,               
psykiskt eller sexuellt våld i hemmet har stor risk att utveckla psykisk ohälsa. Även              
unga som utsätts för misshandel exempelvis våld, fysisk bestraffning och sexuella           
ofredanden kan man se en ökad risk för psykisk ohälsa hos den unge. 
 

5 Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning om faktorer som påverkar den psykiska            
hälsan som mobbning och skolstress. Därefter presenteras aktörer, identifiering, hinder,          
skolmiljön och insatser. 
 
5.1 Faktorer som påverkar ungas psykiska ohälsa  
Det finns många faktorer som kan påverka ungdomars psykiska ohälsa. Något som            
påtalas i tidigare forskning är att barn och unga som växer upp i utsatta områden och i                 
familjer med sämre ekonomiska förutsättningar har en ökad risk att utveckla psykisk            
ohälsa (Bains & Diallo, 2016; Folkhälsomyndigheten, 2018; Allison m.fl., 2014). Enligt           
Bains och Diallo (2016) så har ungdomar som bor i ekonomiskt utsatta områden en              
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ökad risk att utveckla psykisk ohälsa, detsamma gäller de barn och unga som är föremål               
för samhällsinsatser. Om man som barn bor i bostadsområden där fattigdom, våld och             
brottslighet är ett vanligt förekommande eller som saknar grönska och tystnad, är risken             
större att utveckla stress. Denna stress som utvecklas under barndomen kan påverka            
hjärnans utveckling hos barn och ungdomar, vilket gör dem mer utsatta för psykisk             
ohälsa. Allison m.fl. (2014) skriver att ungdomar som växer upp i storstäder har stor              
risk att exponeras för någon form av våld. Det finns ett samband mellan de ungdomar               
som utsätts för våld i samhället och psykisk ohälsa. Forskarna Bains & Diallo (2016)              
skriver att depression är den vanligaste faktorn bland ungdomar till att man söker hjälp              
för sin psykiska ohälsa. Andra faktorer som gör att ungdomar söker hjälp för sin              
psykiska ohälsa är tonårsgraviditeter, problem med deras sexualitet, självmordstankar,         
konflikter och våld. Vidare beskriver forskarna även att flera ungdomar som söker hjälp             
för sin psykiska ohälsa ofta har problem inom familjen. 
 
5.2 Skolmiljön 
Nijs m.fl. (2013) beskriver att skolmiljön är en avgörande faktor till ungdomars            
psykosociala funktion samt ungdomars psykiska hälsa. I studien var barn och ungdomar            
i åldrarna 11-19 från Nederländerna. Alla elever blev ombedda att svara på ett anonymt              
digitalt frågeformulär i klassrummet, materialet som samlades in rörde psykosocial          
funktion, livsstil, social miljö och skolsäkerhet. Resultatet visar att om ungdomar känner            
sig trygga och säkra i skolan visar det på bättre psykologiska resultat exempelvis             
förbättras deras självkänsla och självbild. Däremot de ungdomar som inte känner sig            
trygga och säkra i skolan har större risk att utveckla psykisk ohälsa. Flera skolrelaterade              
faktorer är förknippade med psykisk ohälsa såsom mobbning, skolfrånvaro, bevittnat          
skolvåld, ofullständiga betyg och att bli offer för något som hänt på skolan. Eftersom              
ungdomar spenderar en stor del av sin tid i skolan är det viktigt att de känner sig trygga                  
och säkra för att minska risken att utveckla psykisk ohälsa. Detta bekräftas av Hiltunen              
(2017) gällande svenska ungdomar mellan 16-19 år. Vidare framkommer det i hennes            
avhandling att hade skolan varit en arbetsplats hade det inte förekommit personliga            
påhopp angående bland annat social status, utseende och utbredd mobbning som det gör             
idag.  
 
5.3 Stress och skolrelaterad stress 
I rapporten “Ungas syn på stress, orsaker och åtgärder” (SOU 2006:77) beskriver hur             
ungdomars psykiska mående i skolmiljö påverkar deras prestationer och välbefinnande          
och vad eleverna själva anser vad som utlöser den psykiska ohälsan och vad som kan               
förbättra den. I rapporten “Ungas syn på stress, orsaker och åtgärder” (SOU 2006:77)             
finns dokumentation angående hur ungdomars psykiska mående i skolmiljö påverkar          
deras prestationer och välbefinnande. Också vad eleverna själva anser utlöser den           
psykiska ohälsan samt vad som kan dämpa den. Svenska gymnasieelever överlag känner            
sig stressade över sin skolsituation, dock framkommer det att elever i större städer har              
en mer påtaglig psykisk ohälsa än elever i mindre orter, skolor och klasser.             
Gymnasieungdomarna blir stressade över att de förväntas att själva ansvara för sin            
skolgång. Vissa lärare uppfattas som dåliga pedagoger som inte vägleder eleverna i            
studierna. Skulle det finnas fler lärare eller om skolorna samt klasserna var mindre finns              
det en chans att eleverna känner sig mer uppmärksammade, detta kan i sin tur leda till                
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en minskad stress hos eleverna. Vidare framhåller eleverna att samhället bygger på högt             
ställda prestationskrav som både skapar och upprätthåller stress 
 

Eleverna påtalar att gymnasietiden är ohållbar på grund av att deras framtid grundar sig              
på lärare som inte är psykiskt närvarande, klasser som är för stora, lokaler som är kala                
och kalla med hög ljudnivå vilket i sin tur leder till att koncentrationen blir lidande.               
Betygssystem kan skilja sig åt från skola till skola och höga prestationer krävs i varje               
ämne, där lärare i olika ämnen ger läxor och bokar upp tider för prov samtidigt.               
Eleverna själva önskar att det fanns ett system där lärarna var tvungna att samarbeta och               
att de fick lägga max ett prov i veckan, men också att lektionstiderna var mer effektiva                
så de inte behöver lägga ner flera timmar om dagen på läxor utan kunna ha någon fritid                 
också. Gymnasieelever framför att skolan måste säkerställa att eleverna införskaffar den           
kunskap som krävs genom att anställa behöriga lärare (SOU 2006:77 Ungdomars syn på             
stress, orsaker och åtgärder). 
 
Hiltunen (2017) anser att den psykiska ohälsan bland gymnasieelever grundar sig i             
stress och press som eleverna upplever i skolan. Hiltunen skriver att i ett klassrum där               
det finns 30 elever så känner 25 elever trötthet, 17 elever känner sig stressade, 12 elever                
upplever att de sover dåligt, 12 elever har huvudvärk och 8 elever har ont i magen.                
Dessa symtom upplever eleverna flera gånger i veckan eller varje dag. I            
gymnasieelevernas egna slutsatser angående psykisk ohälsa går det att avläsa att det            
finns tre specifika faktorer ungdomarna själva hänvisar till. Dessa är status relationer,            
relationer till jämnåriga samt förväntningar på skolprestationer. Att inneha de senaste           
teknikprylarna, de trendigaste kläderna och kunna skryta om sin sociala status kan anses             
vara fördelaktigt som en ungdom i skolan. Även kompiskretsen är avgörande för vilken             
framtid och utgångspunkt eleverna har på gymnasiet. Det finns tre olika berättelser om             
skolan som eleverna själva vill framföra med tre tillhörande citat. Den första är den              
prestationsorienterade berättelsen och beskriver studierelaterad utmattning.  
 
“Jag mår inte bra av att satsa för mycket på skolan. Kraven att fixa proven med högsta                 
betyg gör att jag blir deppig, trött, bryter ihop och gråter för minsta lilla grej. Jag blir                 
arg, får huvudvärk och värst av allt: nackspärr” (Natalie, 17 år).  
 
Den andra är den skoltunga berättelsen och här framkommer det att elever som inte              
klarar av studierna kan tacka de bristande resurserna för detta.  
 
“Jag har alltid haft svårt för skolan. Jag blir stressad när jag ska göra prov, särskilt                
prov som går på tid, och då går det dåligt på proven. Oftast får jag IG. Helst av allt                   
skulle jag bara vilja gå och gömma mig, men jag försöker kämpa ändå.” (Emil, 16 år). 
 
Den tredje är den fritidsorienterade berättelsen som beskriver att ohälsan även kan            
komma som avsaknad av motivation. Allt annat än skolarbete upptar fritiden, men när             
kvällen kommer och tankarna om vad som skulle gjorts så kommer också stressen.  
 
“Skolan går aldrig i första hand när det finns roligare saker att göra. Men oron finns                
alltid där. Det är oftast när man ska sova. En tanke om skolan kommer upp och så                 
ligger man och vrider och vänder på sig en stund tills tanken lägger sig. Man tänker på                 
prov och uppgifter som man inte gjort, så det är ju oftast ens eget fel” (Mikael, 18 år). 
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Sammanfattningsvis kan det sägas att alla elever önskar sig frihet och fritid efter skolan              
för att ägna tiden till det de själva vill och önskar göra. Dock skall det tilläggas att det är                   
den gruppen av elever som hamnar under den prestationsorienterade berättelsen som har            
störst chans att nå sina drömmar och som på bästa sätt hanterar självständigt arbete, men               
det är också tyvärr dessa elever som oftast får problem med psykisk ohälsa (Hiltunen,              
2017).      
 
5.4  Aktörer, hinder och identifiering 
De ungdomar som lider av psykisk ohälsa behöver fångas upp och identifieras. I flera av               
de studier som vi tagit del av så uppmärksammas skolsköterskor som den viktigaste och              
mest centrala aktören (Dina & Pajalic, 2014; Mangat Bains & Diallo, 2016; Allison             
m.fl, 2014). Enligt Dina & Pajalic (2014) så har skolsköterskor en betydelsefull roll i              
skolan när de kommer till att identifiera de som lider av psykisk ohälsa. Forskarna har               
använt sig av en kvalitativ metod där de intervjuar tio stycken skolsköterskor i Sverige.              
I artikeln berättar skolsköterskorna hur de upplever sitt arbete med barn som lider av              
psykisk ohälsa. Skolsköterskorna arbetar tillsammans med elevhälsan som består av          
psykologer, kuratorer och socialpedagoger för att fånga upp de elever som lider av             
psykisk ohälsa och alla elever är berättigade till hjälp via elevhälsan i Sverige. De              
aktörer som är involverade i skolans hälsoteam kan även utläsas i den amerikanska             
studien av Green m.fl. (2013) som skriver att psykologer, skolsköterskor, kuratorer           
ingår i den hjälp som skolan erbjuder. 
 
Vidare skriver Dina & Pajalic (2014) att det förekommer att föräldrar och lärare på              
skolan kan höra av sig till skolsköterskorna om de upplever att ett barn inte mår bra.                
Detta innebär att skolsköterskorna är de aktörer som oftast först kommer i kontakt med              
de ungdomar som har psykisk ohälsa. Skolsköterskorna anser att de försöker identifiera            
elevernas psykiska ohälsa genom att ha vardagliga konversationer med ungdomarna, på           
så sätt vågar de öppna upp sig och prata om sina problem. De nämner även att det krävs                  
erfarenhet för att kunna identifiera psykisk ohälsa bland elever. Forskarna beskriver att            
skolsköterskorna också har svårigheter med att identifiera psykisk ohälsa, de anser att            
det är svårt när föräldrarna inte visar förståelse eller att de förnekar att deras barn mår                
dåligt psykiskt. De tycker även att det är jobbigt att ringa hem till föräldrarna och säga                
att deras barn har uttryckt att de inte mår bra. Skolsköterskor nämner att den tuffaste               
delen är upplevelsen av frustration över att inte kunna utföra en direkt förändring samt              
rådande tidsbrist. Detta ger en känsla av otillräcklighet. I en annan artikel (Mangat             
Bains & Diallo, 2016) så beskriver författaren likt som ovan att skolsköterskor är den              
vårdpersonal som först kommer i kontakt med elever med psykisk ohälsa. De nämner             
även att skolsköterskorna är viktiga medlemmar av tvärvetenskapliga team inom skolan           
för att kunna hänvisa barn och ungdomar till andra aktörer som jobbar med psykisk              
ohälsa i och utanför skolan. Skolbaserade hälsoaktörer kan främja ett partnerskap med            
andra samhällshälsoaktörer genom att arbeta tillsammans för att minska psykisk          
ohälsa.   
 
I en artikel som beskriver förhållandena i USA (Allison m.fl, 2014) så är även här               
skolsköterskorna de aktörer i skolan som jobbar med att identifiera elevernas psykiska            
ohälsa. Det nämns att man tidigt bör identifiera elevernas psykiska ohälsa eftersom det             
annars kan leda till problematisk beteende i skolan, svårigheter med studierna eller            
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högre frånvaro. För att identifiera elevernas psykiska ohälsa använder sig skolan av            
hälsoformulär där eleverna får svara på frågor om främst ångest och depression.            
Skolsköterskorna sitter tillsammans med eleven och kan hjälpa dem att förstå frågorna i             
enkäten ifall de behöver hjälp. Därefter sammanställer och granskar skolsköterskorna          
resultatet tillsammans med eleverna och kontaktar sedan föräldrarna beroende på          
resultat. Skolsköterskorna ansåg att med hjälp av dessa undersökningar så öppnades en            
möjlighet att få prata med eleverna och föräldrarna på ett djupare och mer personligt              
plan samt att komma in på allvarliga problem. Forskarna nämner också att de finns              
skolterapeuter på skolan som ser till att elever får rätt vård när eleven behöver en mer                
intensiv behandling än vad som kan ges av skolan. 
  
Ovan nämns det att skolsköterskor arbetar tillsammans med kuratorer för att fånga upp             
de ungdomar som lider av psykisk ohälsa. Carlson & Kees (2013) beskriver i en studie               
gjord i USA, att det i högre grad handlar om kuratorns roll i skolan. Forskarna beskriver                
att kuratorerna främst arbetar med att identifiera de ungdomar i skolan som lider av              
psykisk ohälsa och ser till att ungdomarna får vård. De beskriver att kuratorerna är              
villiga att arbeta med andra tvärvetenskapliga team för att bättre kunna bemöta den             
psykiska ohälsan hos ungdomar och förbättra deras psykiska hälsa. 
 
 
5.5 Insatser i skolan  
De skolbaserade hälsoaktörerna i Mangat Bains & Diallo (2016) är de som arbetar med              
ingripande vid krissituationer, individbaserad behandling, rådgivning för missbruk,        
behandling för inlärningssvårigheter samt att de hanterar läkemedel. Dina & Pajalic           
(2014) beskriver mer utförligt olika slags insatser som skolsköterskorna använder sig av            
i skolan för att minska den psykiska ohälsan. De använder sig av hälsosamtal med              
eleverna där skolsköterskorna beskriver att eleverna får chans att uttrycka sina känslor            
relaterat till klasskamrater, lärare, familj och så vidare. De har också motivational            
interviewing (MI-samtal) där skolsköterskorna försöker främja en positiv och hälsosam          
livsstil hos eleverna. Ibland har de även familjerådgivning då de vill att föräldrarna ska              
vara involverade i sina barns psykiska hälsa och välmående. Ett annat verktyg            
skolsköterskorna använder sig av är att försöka skapa tillit till eleverna för att de ska               
känna sig trygga, på så sätt lade de märke till att eleverna lättare kunde prata om sin oro. 

  
I litteraturen kan det utläsas att flera forskare skriver om gruppbaserade insatser (Dina             
& Pajalic, 2014; Das m.fl., 2016; Green m.fl., 2013). Dina & Pajalic (2014) skriver att               
skolsköterskorna arbetar med att försöka bekräfta elevernas självförtroende och påvisar          
att genom att arbeta i grupp så stärks deras självförtroende. I grupperna brukar de ha               
olika värderingsövningar där eleverna får stå upp för sina egna åsikter framför andra.             
Dessa övningar brukar leda in på känsliga bekymmer som eleverna har vilket de sedan              
får prata om och diskutera, detta anser skolsköterskorna kan stärka elevernas           
självförtroende och självkänsla. Gruppbaserade insatser i skolan anser även Das m.fl           
(2016) kan vara bra mot depression och ångest samt att det har en positiv inverkan på                
ungdomars sociala och emotionella välmående. I gruppen lyfts det hinder för inlärning            
som kommer ifrån sociala, känslomässiga och beteendemässiga svårigheter på ett          
inkluderande och stödjande sätt. I artikeln Green m.fl. (2013) beskriver forskarna också            
olika hjälpmedel för psykisk ohälsa i skolan där de också nämner gruppsamtal som en              
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insats men även individuell rådgivning och familjerådgivning. Vidare skriver Green          
m.fl. (2013) om andra insatser som finns i skolan såsom förebyggande insatser för             
psykisk ohälsa. De har exempelvis förebyggande insatser för våld och missbruk samt            
undersökningar om psykisk ohälsa som kan underlätta en tidig identifiering av psykisk            
ohälsa och vilket kan öka medvetenheten kring ämnet. 
  
Dina & Pajalic (2014) skriver ovan om olika övningar i grupp som kan öka elevernas               
självförtroende, detta skriver även Das m.fl. (2016) att kreativa aktiviteter såsom musik,            
dans, teater och konst också kan leda till olika beteendeförändringar såsom ökat            
självförtroende och självkänsla. Forskarna skriver även att genom kreativa aktiviteter så           
kan eleverna få en ökad kunskap inom området samt att fysiska aktiviteter oftast är              
positivt för välmåendet. I artikeln beskriver forskarna att det också finns insatser i             
klassrummen där de upplyser och ökar medvetenheten hos eleverna om självmord           
relaterat till psykisk ohälsa. Das m.fl. (2016) skriver att det även finns digitala             
plattformar som insatser för psykisk ohälsa, forskarna belyser att datorbaserade insatser           
oftast är billigare än en vanlig behandling. Ett exempel på en datorbaserad insats är              
KBT och resultatet visar sig ha en positiv effekt på ungdomar som har ångest och               
depression. Ungdomar som använder dessa datorbaserade insatser är vanligtvis nöjda          
med behandlingen. 
 
 

6 Teoretiska utgångspunkter 

Vi har, i vår studie, valt att använda oss av två olika teorier för att förstå resultatet. Det 
första perspektivet är Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell som innefattar 
skolgången. Det andra perspektivet som används i studien utgår från socialpedagogisk 
teori. Detta perspektiv har valts för att förstå personalens upplevelser av sitt arbete med 
ungdomar. 
 
6.1 Bronfenbrenner 
Johansson (2018) beskriver Bronfenbrenners teori och utgångspunkten är att människan          
utvecklas i kulturella sammanhang och i relation till sina sociala system. Han anser att              
människan utvecklas i kulturella sammanhang och i relation till sociala system. Han            
beskriver olika nivåer av denna utvecklingen, att barnet först påverkas av sin närmaste             
miljö såsom i skolan, familj och närområde men att den i sin tur påverkas av den                
institutionella miljön som barnet verkar inom och som i sin tur påverkas av olika              
samhällssystem. Dessa beskriver Bronfenbrenner som mikro-, meso-, exo och         
makrosystem. Mikrosystemet innebär små olika system i samhället exempelvis familj,          
skola och arbete där det centrala i systemet är aktiviteter, sociala relationer och roller.              
Det minsta systemet i mikrosystemet är dyaden vilket innebär att systemet endast består             
av två personer. När man studerar dyader läggs fokus på hur den ene påverkas av den                
andras handlingar och beteende. Mesosystemet innefattar flera olika mikrosystem det          
vill säga de närmiljöerna individen befinner sig i. Närmiljöerna i mesosystemet har en             
påverkan på varandra, det som har hänt i ena mikrosystemet påverkar hur individen             
agerar och reagerar i ett annat mikrosystem. Exempelvis kan en individ ha varit med om               
något i hemmet och sedan tar med sig händelsen till skolan. Fokuset är fortfarande              
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detsamma som i mikrosystemet roller, aktiviteter och sociala relationer men ett större            
fokus läggs på vad som händer mellan närmiljöerna. Exosystemet handlar om hur            
samhället och andra faktorer utanför närmiljön påverkar närmiljöns utformning och          
möjligheter för individen i samhället. Fokuset i exosystemet är hur dessa           
samhällsinstitutioner påverkar aktiviteterna, rollerna och sociala relationerna i mikro-         
och mesosystemen. Makrosystemet är politiska beslut som i slutändan påverkar oss som            
individer exempelvis i förskolan och i skolan (Andersson, 1980). 
 
Individens ålder är det som styr vilka närmiljöer och relationer som hen har och det är i                 
sin tur relationerna som individen är en del av som påverkar utvecklingen. Genom att              
människan successivt tar del av hur olika system fungerar påverkar det individen och             
det sker en utveckling hos människan. Däremot kan barnet också påverkas av            
oförutsägbara händelser i livet såsom skilsmässor eller trauman vilket inverkar på           
barnets utveckling. Inom de olika nivåerna skapas det system av värderingar, normer            
och attityder. Dessa system är till för att kunna lägga fokus på hur de enskilda nivåerna                
ser ut, hur de skiljer sig åt och vad de har gemensamt (Johansson, 2018). 
 
Eftersom studiens övergripande syfte handlar om hur gymnasieskolor arbetar med          
psykisk ohälsa i skolmiljön så kan skolan som helhet kan kopplas till alla nivåer i               
Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell, därför anser vi att denna teorin är          
relevant för vårt forskningsproblem. Som nämndes ovan ingår skolan i ett barns            
mikronivå och mesonivån innefattar många olika mikrosystem exempelvis skolan,         
familj och vänner. Beroende på vad som händer i en individs mikrosystem påverkar det              
hens beteende. Exonivån är miljöer som individen själv inte kan påverka och delta i,              
exempelvis skolans personalsituation. Makronivån är politiska beslut som exempelvis         
skolpolitik. Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell kommer i studien att        
kopplas till begreppet insatser. Hur ser de insatser som erbjuds i gymnasieskolan ut på              
de olika nivåerna och hur följer skolorna de riktlinjer som utformats från            
makrosystemet. Med hjälp av Bronfenbrenners teori kan en koppling ske om hur de             
olika nivåerna påverkar elever i skolan och deras psykiska mående. Eftersom           
mikronivån beskrivs som barnets närmiljö så omfattar det gymnasieskolan. Elever på           
gymnasiet utvecklas i ett samspel med sina kamrater och skolpersonal samt påverkas av             
hur skolmiljön ser ut. Har de en dålig relation till sina kamrater och skolpersonalen eller               
en skolmiljö där de vantrivs är risken högre att de utvecklar psykisk ohälsa (Johansson,              
2018 & Hwang & Nilsson, 2019). 
 
Paulsen (2018) skriver att kärnan i Bronfenbrenners teori är att faktorer i alla system              
påverkar de dagliga aktiviteterna barnet deltar i, vilka personer de möter och vilka             
relationer de får till dessa personer. Relationer, aktiviteter och roller är byggstenarna i             
barns utveckling. Paulsen anser att människor utvecklas i en helhet och erfarenheter gör             
dem till dem de är samt att mötet med världen avgör om de blir inkluderade eller                
exkluderade i samhället. Därför är det viktigt att som socialpedagog ha en bred kunskap              
samt förståelse om vad som främjar eller hämmar barns utveckling. Kunskapen om            
vilka åtgärder som kan komma att användas för att hjälpa och stötta de barn som               
riskerar att bli exkluderande eller redan är det. Som socialpedagog kan man genom en              
helhetförståelse få reda på hur allt mellan att barn är unika till hur olika kulturer och                
sociala förhållanden påverkar hur ett barns utveckling artar sig och är avgörande om de              
blir exkluderade eller inte. Paulsen beskriver hur socialpedagoger vill arbeta på           
individnivå, gruppnivå eller ibland i samarbete med andra arenor. Men ibland vill vi             
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flytta oss till makronivån för att ändra på samhälleliga och kulturella villkor. Det finns              
en vilja att försöka utveckla och genomföra åtgärder som omfattar alla nivåer.            
Författaren anser att det finns åtgärder och behandlingar som ger positiva resultat men             
som sedan inte håller i sig när barnet igen återgår till sin närmiljö där problemet från                
början uppstod. Har man en helhetsförståelse för hur de olika systemen fungerar är det              
enklare att hjälpa individen då man vet hur man ska åtgärda och följa upp befintliga               
problem samt hur man ska förebygga nya. 
 
Efter att ha tagit del av tidigare forskning kan man utläsa att det krävs att de olika                 
nivåerna i utvecklingsekologiska teorin har ett gott samspel för att gymnasieskolor runt            
om i Sverige ska kunna erbjuda en god miljö. För att detta ska fungera så måste besluten                 
som tas på makronivå genomsyra varje nivå och i slutändan berör dem elever som lider               
av psykisk ohälsa samt hur man ska arbeta med förebyggande insatser. Det kan             
exempelvis vara ett politisk beslut (makronivån) som säger att man ska lägga resurser             
på elevers psykiska hälsa. Användandet av dessa resurser är sedan upp till skolan             
(exonivån) att se till så att det finns en fullständig elevhälsa med sjuksköterskor,             
socialpedagoger, kuratorer, psykologer med mera. Elevhälsan ska i sin tur arbeta med            
förebyggande insatser och vanliga insatser för att motverka psykisk hälsa (mikronivån           
och mesonivån) (Andersson, 1980). 
 
6.2 Socialpedagogik som teori 
Von Wright diskuterar vad en teori egentligen är och anser att en teori oftast brukar               
bestå av en rad olika begrepp samt olika satser som på ett systematiskt sätt kopplar ihop                
begreppen. Några av de begreppen som kommer att användas i studien är delaktighet             
och meningsfullhet. Vidare kommer termen eskatologi användas och kopplas till          
begreppet psykisk ohälsa och behandling (Molin och Bolin, 2018). Cederlund &           
Berglund (2017) tar upp begreppet delaktighet som ett mycket centralt begrepp inom            
socialpedagogiken. Delaktighet innebär hur människor uppfattas av andra och hur den           
uppfattningen kan komma att påverka den enskildes utveckling, normer och värderingar           
som finns inom olika gemenskaper. Författarna beskriver även begreppet         
meningsfullhet som individens värdering av att påbörja en förändring av hens           
livssituation. Med andra ord kan det beskrivas som förutsättning för motivation samt att             
förändringsarbetets olika delar måste förstås i relation till målet för individen. Den            
socialpedagogiska teorin kan kopplas ihop med vår studie på så sätt att vi använder oss               
utav denna teorin för att förstå de intervjupersoner som deltar i studien samt när vi               
analyserar vårt insamlade material. 
 
Professorn Juha Hämäläinen anser att socialpedagogiken handlar om att skapa en           
medvetenhet hos människor om möjligheterna att påverka sitt egna öde och sitt liv. Han              
menar alltså att socialpedagogiken kan ses som ett funktionellt system med tre            
essentiella områden, vetenskap, utbildning och praktik och dessa är alla beroende av            
varandra. Områdena benämns som handlingsdimensioner och är tänkta att beröra frågor           
inom det socialpedagogiska arbetet. Inom socialt arbete använder man sig av en egen             
teoriutveckling som kommer från teorier från andra discipliner exempelvis kan det vara            
samhällsarbete, antropologi, ekologi, juridik, pedagogik, sociologi med mera. Den         
vetenskapliga tillhörigheten varierar beroende på var man befinner sig globalt beroende           
på lokala och regionala förutsättningar. Sent 1800-tal lyfte den tyske socialfilosofen och           
pedagogen Paul Natorp socialpedagogiken i den bemärkelsen att den rör frågor som            
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mobilisering, integration och frigörelse. Den socialpedagogiska tänkare Madsen delar         
liknande tankar som Paul Natorp och anser att socialpedagogiken beroende på hur            
samhället ser ut har olika betydelser när det kommer till vilka kulturella, sociala och              
pedagogiska nödsituationer som finns. Det centrala inom socialpedagogiken är         
relationen mellan individ och samhälle och socialpedagogiken behöver nödvändigtvis         
inte vara en uppsättning med färdiga verktyg utan snarare ett sätt att tänka (Molin och               
Bolin, 2018).  
 
Kyriacou (2009) skriver att det finns fem dimensioner av socialpedagogik inom skolan            
som till viss del är överlappande och dessa dimensioner är vård och välfärd,             
inkludering, socialisering, akademiskt stöd och social utbildning. Den första         
dimensionen är vård och välfärd vilket avser barnets hälsa och vård samt fysiska och              
psykiska välbefinnande. Denna dimension innefattar även att tillgodose barns         
hälsobehov, se till att eleven bor i en trygg och säker miljö med andra ord att eleven blir                  
tillräckligt omhändertagen. Inkludering menar han innebär att säkerställa att alla elever           
ska känna sig involverade i samhället och i skolan. Till en början användes denna              
dimension till att hänvisa till hur elever med speciella utbildningsbehov skulle kunna            
delta fullt ut i skolan. Idag används inkludering även till elever som riskerar att känna               
sig åsidosatta från skolan av många olika skäl exempelvis ursprung, kön, social klass,             
funktionsvariation med mera. Socialisering avser att göra det möjligt för unga att agera             
med vad som anses vara normer och förväntningar beträffande attityder, beteende och            
värderingar i samhället. Detta kommer att innebära en hjälp för elever att motstå             
grupptryck och oönskat beteende såsom mobbning, missbruk och brottslighet.         
Akademiskt stöd innebär att erbjuda stöd gällande kunskap och förståelse till elever som             
riskerar att inte uppnå den minimala kompetensnivån i läskunnighet och räkning som            
behövs för att delta på ett adekvat sätt i vuxenlivet. Denna dimension gäller även de               
personliga och sociala omständigheterna som elever kan inneha exempelvis psykisk          
ohälsa, offer för övergrepp eller engagemang i kriminell aktivitet. Den femte och sista             
dimensionen social utbildning avser till elevens framsteg beträffande kunskap och          
förståelse i den pastorala läroplanen. Den pastorala läroplanen handlar om den unges            
personliga och sociala utveckling och välbefinnande. Läroplanen täcker aspekter som          
hur man ska uppträda mot andra, moralisk utbildning, sexundervisning, medborgarskap,          
karriärplanering och hälsoutbildning. 
 
I antologin om socialpedagogisk handling i teori och praktik beskriver Åberg (2018) ett             
begrepp, eskatologi som har sitt ursprung i teologi. Begreppet ses som användbart i             
föreliggande arbete då det skapar möjligheter för en god framtid, framtidssyn och            
förändringsmöjligheter ur ett socialpedagogiskt perspektiv. Enligt författaren studerade        
socialpedagogen Windisch hur människor beskriver förutsättningar om att förstå         
framtiden, om vilka vi är och vart vi är på väg. Det som framkom var att människor                 
antingen kan se dåtid respektive framtid som god. Detta innebär att vissa ser det              
förflutna som “de gyllene åren” att möjligheterna till en god framtid är förbi medan              
andra ser framtiden som en möjlighet till förändring. Framtiden kan uppfattas som            
diffus och skrämmande vilket för tankarna tillbaka till “de gyllene åren”. Eskatologin            
kan kopplas till att människan är i behov av att känna ett hopp för framtiden. Eftersom                
eskatologin innebär möjligheterna till en god framtid så behövs en förändring i ett tidigt              
skede i människans liv för att kunna känna ett hopp för framtiden. Inom eskatologin,              
menar man, att ett hopp kan vara det som gör människan fri från det som har orsakat ens                  
lidande. 
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Eskatologin har konkretiserats det socialpedagogiska arbetet vilket innebär att man har           
hämtat flera metoder och anpassat det till olika behandlingssituationer. De används i            
samtal för att försöka motivera till en förändring samt skapa en drivkraft hos individen              
för att förändra situationen som hen befinner sig i.  
 

7 Metod 

I detta avsnitt beskrivs de metodologiska utgångspunkterna för den bedrivna studien.           
Studien innefattar en hermeneutisk kunskapsteori, en kvalitativ ansats med         
semistrukturerade intervjuer. I avsnittet beskrivs också kvalitetskriterier samt hur vi          
förhållit oss till dessa metodologiska utgångspunkter. 
 
7.1 Metodologiska utgångspunkter 
 
7.1.1 Vetenskapstradition 
Syftet med studien är att öka kunskapen om hur elevhälsan på gymnasieskolan arbetar             
med psykisk ohälsa samt vilka faktorer som kan leda till utveckling av psykisk ohälsa              
bland elever. Det epistemologiska perspektivet som studien utgår ifrån är hermeneutik,           
vilket passar undersökningen bäst med tanke på studiens syfte. Genom att ta del av              
intervjupersonernas förståelser och erfarenheter av psykisk ohälsa kan vi sedan tolka           
detta för att komma fram till en så sann tolkning som möjligt. Det kan sägas att grunden                 
eller utgångspunkten för hermeneutik är att forskarens avsikt är att hitta och redovisa             
vad den som exempelvis intervjuas har för uppfattning och perspektiv angående ett            
specifikt problemområde. Hermeneutiken står för förståelse och tolkning i en kvalitativ           
metod och att man genom språket kan förstå, känna och uppfatta objektets känslor och              
uppfattning angående vad som sker. Forskarens kunskap tillsammans med dennes          
tankar, förståelse, känslor och intryck är ett viktigt verktyg i arbetet för att kunna förstå               
ett problem/problemområde och på ett korrekt sätt kunna tolka forskningsobjektet. Patel           
och Davidsson (2011) skriver i Forskningsmetodikens grunder att det inte finns någon            
bestämd utgångspunkt eller slutpunkt för den hermeneutiska tolkningsakten. Text,         
tolkning, förståelse, ny textproduktion, ny tolkning och ny förståelse, allt detta är delar i              
en helhet som ständigt växer och utvecklas och är genuint mänskliga. Ett annat sätt att               
förklara hermeneutiken på är att kunskap och förståelse ständigt förändras. Det händer            
hela tiden nya saker, det kommer ny information, så man kan inte återgå till det som en                 
gång var. Vad som dock förändras är att förståelsen kan bli djupare (spiralens går nedåt)               
men den kan även hitta ny inspirerande information (spiralen går uppåt). Denna process            
är som att röra sig mellan en inre reflekterande- och en yttre prövande dialog som               
utvecklas av den individuella förståelsen över uppfattningen om vad som händer och            
sker, oftast kallas detta för den hermeneutiska spiralen (Thurén, 2019, Bryman, 2011 &             
Patel & Davidson, 2011). 
 
7.1.2 Forskningsansats 
Vi anser att en kvalitativ ansats är passande med vårt valda problemområde då tolkning              
och djupare förståelse är det centrala i vår studie. Den kvalitativa metoden belyser             
människor och deras sociala mående. För att kunna få social kunskap måste forskaren se              
och känna vad som sker hos den/de som ska studeras och få tillgång till deras               
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uppfattningar, åsikter och upplevelser ”se världen genom deras ögon”. I en kvalitativ            
undersökning är den kontextuella förståelsen av det sociala beteendet viktigt. Här           
inkluderas också värderingar, beteende och den specifika miljön där undersökningen          
genomförs. Deskriptiva detaljer skapar kontexten för det som ska studeras. Det är också             
av stor vikt att utföra kvalitativ forskning i olika miljöer för att uppfatta innebörden av               
den beskrivna kontexten och hur den inverkar på beteenden och tankeverksamhet.           
Kvalitativ forskning kan i korthet definieras på följande sätt: ord, deltagarens           
uppfattning, närhet, processinriktad, ostrukturerad, kontextuell förståelse, rika och        
fylliga data, mikroinriktning, mening och naturliga miljöer. När svar önskas angående,           
varför har det blivit så här? Hur kan hjälp ges på bästa sätt? Bör verktyg som verbala                 
analysmetoder användas och då är det en kvalitativ metod som ger bäst resultat             
(Bryman, 2011 & Patel & Davidson, 2011). 

Inom den kvalitativa metoden används ofta intervjuer för att samla in material till             
studien. Vanligtvis används semistrukturerade eller ostrukturerade intervjuer vilket        
betyder att de intervjuade får reflektera över skeende som härleder till eller blir följden              
av en händelse/mående. Den kvalitativa metoden använder sig också av att formulera            
generella och inte specifika frågeställningar på grund av att undersökningen inte ska            
begränsas eller på något sätt härledas till förväntade svar. Kvalitativa forskare väljer att             
använda sig av mindre strukturerade, sensitiva och empatiska tillvägagångssätt i sina           
intervjuer och genom detta skapa utrymme för att kunna ändra inriktning och fokus             
under undersökningens gång. För att få information utifrån de frågeställningar som ska            
användas är närheten till intervjupersonerna ett steg i rätt riktning. Till skillnad från den              
kvantitativa metoden som använder sig av siffror utgår den kvalitativa metoden av ord             
som beskriver känslor, miljö, uppfattning, vänner, sammanhang med mera. Med hjälp           
av öppna frågor och en mindre strukturerad forskningsform ges den intervjuade           
utrymme att med egna ord beskriva och informera om hur gymnasieelevers hälsa och             
mående uppfattas och om miljön är en påverkande faktor. Den beskrivna sociala            
verkligheten i skolmiljön, elevers perspektiv på sin situation och hälsa, empirisk           
information från de intervjuade och empati från intervjuaren är till hjälp för att sätta sig               
in i problematiken som kan uppstå i skolmiljön. Detta underlättar för           
sammanställningen av slutsatsen i undersökningen (Bryman, 2011). 
 
7.1.3 Planering 
För att få bästa resultat angående gymnasieelevers psykiska hälsa så var inte valet svårt              
mellan en kvalitativ och kvantitativ metod. En kvantitativ metod hade bestått av enkäter             
med mer specificerade ja och nej frågor som sedan sammanställts i diagram och blivit              
till siffror, medan den kvalitativa metoden innebar en forskning där verktygen bestod av             
viktiga ingredienser som känsla, lyhördhet, tolkning och förståelse. Istället för ja och nej             
frågor så bestod denna metod av semistrukturerade intervjuer där de intervjuade fick            
svara på öppna frågor som baserades på specifika teman vilket betydde att de fick ett               
mindre antal frågor där de fick utveckla sina svar mer ingående. Dessutom kunde deras              
kroppsspråk och mimik också tolkas och som i sin tur gav tystlåtna svar. En              
intervjuguide utformades efter de teoretiska valen i studien. Vi utgick från att ohälsa kan              
påverkas av de olika nivåerna i Bronfenbrenners ekologiska teori samt en           
socialpedagogisk teori som ger oss ökad förståelse för arbetssättet som          
intervjupersonerna använder för att identifiera och hantera psykisk ohälsa hos          
gymnasieelever. Under planeringen kom vi i gruppen fram till att intervjuerna skulle            
spelas och transkriberas. Detta på grund av att det är svårt att ta in allt som sägs under                  
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en intervju. När man efteråt kunde lyssna på intervjuerna och analysera dem i text så               
uppmärksammas sådant som framkommer mellan raderna, som annars hade kunnat          
missats men som fortfarande var väsentligt (Bryman, 2011). 

En annan förberedelse inför de kvalitativa intervjuerna bestod av utskick av ett mail till              
elevhälsan på gymnasieskolor där en kort presentation där namnen på oss som ska göra              
intervjuerna presenteras vilket program vid universitetet vi tillhör och varför vi önskade            
göra intervjuerna. De som svarade på våra mail och valde att delta i vår forskning som                
intervjupersoner fick ett missiv (bilaga 2) skickat till sig innan intervjun eller            
överlämnades vid intervjutillfället innan intervjun startade för ett godkännande.         
Innehållet i missivet bestod av vetenskapsrådets etiska krav vilka är informationskravet,           
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Patel & Davidsson, 2011        
& Kvale & Brinkmann, 2014). 
 
7.1.4 Förberedelser och genomförande 
Eftersom det är de kvalitativa intervjuerna som ligger till grund för sammanställningar            
och slutsatser så det var av stor vikt att göra noggranna förberedelser. Innehållet i              
intervjuerna komponerades men även begränsades det vill säga att teman i intervjuerna            
bestämdes, mängden frågor och frågornas innehåll sammanställdes. Det var av stor vikt            
att det inte blev för många frågor. Det var inte mängden frågor som avgjorde att               
resultaten på intervjuerna blev till belåtenhet utan det var hur frågorna ställdes.            
Intervjuerna bestod av öppna frågor vilket innebar att de intervjuade själva i stor             
utsträckning kunde besvara varje fråga på ett mer utvecklande sätt. 

Något annat som beaktades var hur frågorna skulle formuleras och hur de kunde tolkas              
av de intervjuade. Det gällde att redan innan intervjuerna fördjupa sig kunskapsmässigt            
angående det valda problemområdet så frågorna blev korrekt formulerade och så att det             
inte skulle uppstå missförstånd. Vad som också var viktigt var att frågorna            
konstruerades så de kunde ställas till vilken profession som helst. I de intervjuerna som              
gjorts har frågorna tolkats på samma sätt oavsett om den intervjuade var skolsköterska,             
kurator eller någon annan inom elevhälsan. Samtidigt låg fokus på att frågorna            
inbringade så mycket information som möjligt angående de ungas psykiska mående           
under gymnasietiden, detta för att få så öppna frågor som möjligt vilket ledde till att               
frågorna bearbetades noggrant. Vi ställde frågorna till varandra innan första intervjun           
för att upptäcka eventuella konstigheter. En pilotintervju hade varit önskvärd men tyvärr            
hade vi svårt nog att få tag på intervjupersoner med den kompetens som vi              
efterfrågade.   

För att få så ingående information som möjligt i intervjuerna var det även viktigt att den                
som intervjuade kände sig trygg med sin uppgift. En intervju är inte bara en intervju,               
utan detta är ett verktyg som efter en intervju ska ge klarhet och belysa ett specifikt                
område, och om den som håller i intervjun inte känner sig bekväm med situationen              
påverkar det även det slutliga resultatet. Med hjälp av trygghet som utstrålas och             
kunskap över det valda området från intervjupersonen frambringades givande         
information från de intervjuade. 

Resultaten från intervjuerna inbringade bra information, detta berodde på att de som            
utförde intervjuerna kunde koncentrera sig på intervjuunderlaget och på         
intervjupersonerna. Detta kunde utföras på bästa sätt genom att låta intervjuerna spelas            
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in, dock behövde den intervjuade godkänna en ljudinspelning innan intervjun kunde           
påbörjas. En ljudinspelning är bra ur det syftet att den kan lyssnas på flera gånger så                
inga missförstånd uppstår ur resultatet. 

När de ljudinspelade intervjuerna gjordes var det fler än en som stod för intervjuerna.              
Fördelen blev att den som höll i själva intervjun kunde koncentrerar sig på de              
förbestämda temaområden, frågorna och den som intervjuades, resterande personer         
gjorde anteckningar under intervjuernas gång utifall att det uppstod något som var            
oklart. När detta skedde skapades följdfrågor som ställdes i slutet på intervjuerna. Detta             
skapade en helhet och trovärdighet angående slut resultaten på intervjuerna. 

7.1.5 Urval 
Urvalet i studien har varit målinriktad vilket innebär att vi i första hand valt enheter               
exempelvis individer, organisationer, dokument och avdelningar som är kopplade till          
forskningsfrågorna. Eftersom studien handlar om att belysa erfarenheter från         
elevhälsans arbete med psykisk ohälsa på gymnasieskolan avseende identifiering,         
insatser och förutsättningar har vi intervjuat personal som arbetar på både kommunala            
gymnasieskolor men också friskolor. De som vi intervjuat jobbar inom skolans           
elevhälsa och dessa professioner är två skolsköterskor, en kurator och en socialpedagog            
som består av både män och kvinnor. Anledningen till att vi valde dessa grupper              
grundar sig i att ur den litteratur vi tagit del av så framkommer det att det är dessa                  
grupper som arbetar med elevernas psykiska hälsa på gymnasieskolor (Bryman, 2011). 
 
7.1.6 Instrument 
Ett viktigt instrument som använts i denna studie är en intervjuguide (bilaga 1). En              
beskrivning av detta instrument är att den är som en minneslista till de som ska               
genomföra intervjuerna. Innehållet i denna guide är viktiga teman och öppna frågor. Det             
är av stor vikt att frågorna är välformulerade eftersom informationen från dessa frågor             
ska generera i kunskap som i detta fall handlar om gymnasieelevers psykiska mående,             
vad som är påverkande faktorer till detta och på vilket sätt hjälp på bästa sätt kan ges till                  
de elever som upplever psykisk ohälsa. 

För att skapa en intervjuguide på bästa sätt är det viktigt att den innehåller specifika               
delar. Dessa är till för att skapa ordning i de utvalda teman så att frågorna får ett bra flyt                   
under intervjun och se till att frågorna ställs på ett korrekt sätt. Det är även viktigt att                 
anpassa det använda språket under intervjun, så det passar till de som intervjuas.             
Ledande frågor bör undvikas och istället bör frågor som ger information och            
bakgrundsfakta om den intervjuade ställas. Utöver detta är det också viktigt med de             
praktiska detaljerna som exempelvis består av att bekanta sig med den miljö som de              
intervjuade arbetar i, vilket kan underlätta för att korrekt kunna tolka svaren som             
kommer att ges under intervjun. Det är viktigt att kontrollera de aktuella            
inspelningsverktygen så de är fullt fungerande och se till att intervjun utförs i en miljö               
som är lugn så att alla inblandade kan behålla sin koncentration utan avbrott. Efter varje               
intervju ska det även noteras hur intervjun gick, i vilken miljö den utfördes, om              
exempelvis nya idéer tillkom under intervjun. Detta tillämpades i den framställda           
intervjuguiden vilket i sin tur påverkat intervjuernas resultat på ett positivt sätt. Vilket             
genererade till bra och grundlig information angående den psykiska ohälsan på           
gymnasieskolor (Bryman, 2011).  
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7.1.7 Material och datainsamling 
Som nämndes ovan har vi använt oss av intervjuer som kommer utgöra grunden i vår               
datainsamling samt tidigare forskning som är relevant för vårt ämne. Bryman (2011)            
nämner två typer av intervjuer som kan användas; ostrukturerad intervju och           
semistrukturerad intervju. Vår studie utgår ifrån semistrukturerade intervjuer som         
innebär att intervjuerna utgår från förhållandevis specifika teman. 

Intervjuerna har spelats in och sedan transkriberats för att bearbeta den data som vi              
tillhandahållit. Detta tillvägagångssätt bidrar till att förbättra vårt minne och så att de             
omedvetna tolkningarna som kan hända under en intervju kan kontrolleras. Den som            
genomförde intervjun antecknade inte eftersom det kan leda till att man missar viktig             
information och inte aktivt lyssnar på vad respondenten säger och det kan bli svårt att               
ställa följdfrågor. Däremot fördes anteckningar av resterande medlemmar i gruppen. För           
att tolka och analysera innehållet som framkom i intervjuerna användes en kvalitativ            
innehållsanalys. Kvalitativ innehållsanalys innebär att man söker efter bakomliggande         
teman i materialet som ska analyseras. De teman som framkommer illustreras ofta i             
form av korta citat från intervjuerna (Bryman, 2011). 

 
7.1.8 Bearbetning och analys av insamlad empiri 
Till en början i denna process bestämdes vilken metod som skulle användas och beslutet              
landade på en kvalitativ forskningsmetod och efter det fastställdes de frågeställningar           
som blev grunden och utgångspunkten till detta arbete. Intervjuguiden kompletterades          
under arbetets gång med fler frågor för att få relevant information. Arbetet fortsatte med              
att efter varje intervju så transkriberades de och därefter lästes intervjuerna upprepade            
gånger för att i detalj kunna sammanställa den information som framkommit. Efter            
varje intervju växte ett specifikt mönster fram som påvisade att den psykiska ohälsan             
såg likadan ut oavsett vilken gymnasieskola och elevhälsa som stod i fokus. Även             
specifika teman skapades här, dessa är gymnasieskolans identifieringsarbete av psykisk          
ohälsa, elevhälsans arbete, hinder och de vanligaste orsakerna till psykisk ohälsa.           
Relativt snart sågs en mättnad i intervjuerna och en slutlig sammanställning påbörjades.            
Den insamlade empirin sammanställdes och analyserades och redan efter de första           
intervjuerna kunde ett mönster skådas. Resultatet från intervjuerna kontrat med den           
forskning som framtagits angående de specifika frågeställningarna till detta arbete är           
likvärdiga, vilket betyder att den framtagna empirin som studerades för att få den             
kunskap som behövdes innan intervjuerna påbörjades indikerade på samma resultat som           
intervjuerna gav (Bryman, 2011).  
 
7.1.9 Kvalitetskriterier 
För att bedöma kvaliteten i kvalitativ forskning används begreppen tillförlitlighet och           
äkthet. Tillförlitlighet består av fyra olika delkriterier; trovärdighet, överförbarhet,         
pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. Trovärdighet innebär att man kan             
tolka den sociala verkligheten genom många olika beskrivningar och det är           
trovärdigheten i beskrivningen som avgör hur acceptabel den är hos andra människor.            
För att skapa en trovärdighet i studien är det viktigt att den utförs i enlighet med de                 
forskningsregler som finns och att de medverkande i studien bekräftar resultatet så att             
våra uppfattningar stämmer överens med deras verklighet. Det centrala i begreppet           
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överförbarhet är om det resultatet man kommer fram till i studien kan överföras till en               
annan kontext eller situation, eller i samma kontext vid en senare tidpunkt. För att              
studien ska få en hög grad av överförbarhet behövs en innehållsrik redogörelse så att              
andra personer kan ta del av resultaten och överföra det till en annan kontext. Därför är                
det viktigt att vi genomför djupa intervjuer för att få fram så mycket material som               
möjligt samt att det redovisas utförligt och detaljerat så att resultatet i studien ska kunna               
överföras till en annan kontext. För att studien ska ha hög grad av pålitlighet så är det                 
viktigt att det görs en fullständig och tillgänglig beskrivning av studiens           
forskningsprocess. För att kunna styrka och konfirmera studiens utförande och slutsatser           
behöver man vara så objektiv som möjligt och se till att inte våra egna värderingar och                
studiens teoretiska grund påverkar studien (Bryman, 2011).  
 
7.1.10 Forskningsetiska aspekter 
I uppsatsen har vi följt Vetenskapsrådets etiska krav, vilka är: 

Samtyckeskravet: Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin            
medverkan. 

Konfidentialitetskravet: Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer ska ges           
största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna ska förvaras på ett sådant sätt att            
obehöriga inte kan ta del av dem. Frågan om konfidentialitet har ett nära samband med               
frågan om offentlighet och sekretess. 

Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för          
forskningsändamål.  

Enligt informationskravet ska dessa kunna läsas i ett Missiv som skickas till de som ska               
intervjuas innan mötet, eller lämnas över för godkännande vid mötet innan intervjun            
påbörjas. Forskare ska informera de av forskningen berörda om den aktuella forsknings            
uppgiftens syfte. (Patel & Davidsson, 2011 & Kvale & Brinkmann, 2014). 

Vårt sätt att arbeta och utföra intervjuerna inkluderar Vetenskapsrådets etiska krav.           
Dessa krav hade de intervjuade tagit del av och godkänt innan intervjuerna påbörjades             
och genomfördes. Vi hade också delgivit de intervjuade information angående vårt syfte            
med vår studie och varför detta var ett intressant ämne för oss. Och precis som det                
framgick i missivet till de intervjuade så kunde de känna sig trygga med att personliga               
uppgifter aldrig skulle kunna läsas av andra på grund av att det inte fanns sådan               
information nedskrivet som skulle kunna hittas av någon utanför detta arbete.           
Intervjuerna spelades in, därefter transkriberades alla intervjuer och i denna          
transkribering byttes namn på personer och skolor ut till professions benämningar med            
siffror. Alla som intervjuades hade också hela tiden valet att avbryta intervjun, men alla              
valde att fullfölja intervjuerna. Under våra fyra intervjuer hände inget oväntat som hade             
kunnat tolkas som etisk överträdelse, utan allt gick som planerat och som vi önskat och               
den viktigaste informationen som vi fick har kunnat omvandlas till ett resultat med             
kvalitet.          

Ett dilemma som kan uppkomma under en forskningsprocess är om det framkommer            
information om allvarliga incidenter som misshandel, felbehandling, barnmisshandel,        
drogmissbruk eller annat kriminellt beteende. På grund av tystnadsplikt gentemot den           
intervjuade kan ingen anmälan göras men inget av detta ansågs vara en risk i vår studie.                
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Däremot skulle andra svårigheter kunna uppstå som vi var beredda på att hantera. Enligt              
Kvale & Brinkmann (2014) kan svårigheter uppstå under en kvalitativ undersökning,           
dessa kan vara att intervjun plötsligt kan ta en oväntad vändning och berör känsliga              
saker som gör den intervjuade upprörd. Frågan är om forskaren ska fullfölja intervjun i              
en terapeutisk anda och få viktig information med risk för en etisk överträdelse, eller så               
ska intervjun drastiskt avslutas och intervjuaren får därmed framstå som kall och            
distanserad. Forskarens roll angående värdefrågor, etiska riktlinjer och etiska teorier kan           
hjälpa forskaren att göra val där etiska och vetenskapliga intressen vägs mot varandra.             
Men i sista hand är det forskarens integritet – kunskap, erfarenhet, hederlighet och             
rättrådighet som är den avgörande faktorn. Vidare framkommer det också att på grund             
av de etiska krav som ställs på forskaren ska det som forskaren publicera uppnå hög               
vetenskaplig kvalitet (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

8 Resultat 

Bearbetning av vårt resultat har gett oss några övergripande ämnen som diskuterades            
under intervjuerna. Gymnasieskolans identifieringsarbete av psykisk ohälsa, elevhälsans        
arbete, hinder, samt de vanligaste orsakerna till psykisk ohälsa. Intervjuerna är gjorda            
enskilt med fyra intervjupersoner från olika gymnasieskolor, två skolsköterskor, en          
kurator och en socialpedagog. 
 
8.1 Gymnasieskolans identifieringsarbetet av psykisk ohälsa 
Intervjupersonerna på de olika gymnasieskolornas elevhälsa beskriver hur de         
identifierar de elever som lider av psykisk ohälsa. Överlag såg identifieringsarbetet           
snarlikt ut på de olika gymnasieskolorna men det fanns även skillnader i arbetet.             
Gemensamt för gymnasieskolornas elevhälsoteam i identifieringsarbetet är att        
samarbetet och kontakten med lärarna är god vilket gör det mer effektivt att fånga upp               
de elever som mår dåligt. 
 

“Jag har också lärare som kontaktar mig flera gånger i veckan på grund av              
att läraren eller mentorn uppmärksammat att det hänt något med en elev.            
Eleven är kanske inte alls lika öppen eller glad, det handlar om hög             
frånvaro.” (Skolsköterska 1) 

 
Skolsköterska 1 beskriver att eftersom lärarna på skolan befinner sig nära eleverna            
under skoldagen så är det en större chans att de kan se om en elev inte är lika öppen,                   
glad eller engagerad som de brukar vara. Lärarna kontaktar då elevhälsan och gör en              
bedömning om eleven antingen behöver prata med någon eller behöver extra stöd med             
sina studier. Kontakten kan ske direkt då läraren söker upp någon i elevhälsan, det kan               
även ringa och skicka ett mejl eller så tas det upp på personalmöten där både lärare och                 
elevhälsan deltar. I intervjun med kuratorn framkom det att eleverna själva tar kontakt             
med läraren om det känner att de behöver stöd eller hjälp. Kuratorn tar aldrig själv den                
initiala kontakten med eleven utan låter läraren ha det första samtalet då hen är närmare               
eleven. I denna kontakt mellan lärare och elev ska läraren fråga om hen vill prata med                
någon inom elevhälsan.  
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“Lärarna använder vi väldigt mycket det är nästintill alltid därifrån ärendet           
aktualiseras för EHT-teamet där vi bedömer om det är till mig de ska eller              
är det en speciallärare de ska till. Jag ser att den här eleven mår lite kasst                
jag ber läraren fråga om eleven vill ha en kontakt med mig för att jag tar                
nästintill aldrig den initiala kontakten utan dom ska komma till mig isåfall.            
Får jag ett okej därifrån att ja eleven vill prata med dig då kan jag ta                
elevens telefonnummer och göra det här på ett smidigt sätt och smsa ska vi              
ses nästa onsdag liksom. Jag försöker hålla det så identitetskränkande som           
möjligt så jag går aldrig in i lektionssalar och hämtar dom utan lärare får              
skicka ut dom.” (Kurator) 

 
Skolsköterska 1 berättar i intervjun ett annat sätt att identifiera den psykiska ohälsan hos              
elever, med hjälp av hälsoformulär. Det är formulär som delas ut till eleverna i              
klassrummen som tar cirka tio minuter att fylla i, formulären berör frågor om elevernas              
psykiska och fysiska mående. Dessa brukar delas ut vid terminsstart och hjälper            
skolsköterskan att få reda på elevernas sjukdomshistorik, exempelvis ångest,         
nedstämdhet, stress eller sömnsvårigheter. Eleverna får kryssa i om hur de trivs i skolan,              
hur deras sociala situation ser ut samt frågor om mobbning och utfrysning.  

 
 “Ja. Egentligen så börjar jag med att vid terminsstart när de nya eleverna             

kommer går jag ut och presenterar mig första veckan i varje klass och             
informerar om hur de når mig och mina arbetstider. Sen får de fylla i ett               
första hälsoformulär där jag får deras kontaktuppgifter och i det får de            
också kryssa om de önskar tidig kontakt med mig. Här informerar de mig             
om lite sjukdomshistorik, exempelvis sömnsvårigheter, ångest, nedstämdhet,       
stress, om de har kontakt med socialtjänst och så vidare.” (Skolsköterska 1) 

 
I formulären finns det också frågor som berör elevernas fysiska hälsa, såsom motion,             
matvanor eller fritidsaktiviteter då elevhälsan ser mönster hur de sistnämnda ämnena           
kan påverka elevernas psykiska hälsa. Det ställs även frågor om alkohol-och           
tobaksvanor samt om droganvändning, eleverna kan även kryssa i ifall de vill ha tidig              
kontakt med någon i elevhälsan. Skolsköterskan får genom dessa formulär en hyfsad            
förståelse om elevernas situation och det blir ett underlag för senare samtal där de              
tillsammans med eleven går igenom svaren. Vid större gymnasieskolor med många           
elever är det viktigt att kunna prioritera de elever som är i störst behov av samtal och                 
stöd, däremot ser skolsköterskan till att de blandar elever som ska komma in för samtal               
för att inte göra det för uppenbart vilka som behöver extra stöd. Detta var ett vanligt                
förekommande för gymnasieskolor att identifiera elevers psykiska och fysiska mående.          
Skolsköterska 2 beskriver hur hälsoformulären fungerar som en kartläggning för          
elevhälsan för att kunna prioritera de elever som behöver hjälp. 

 
“Så detta är ett sätt för mig att kartlägga och kunna prioritera det är ju               

genom dessa hälsosamtalen. Det jag brukar börja med är faktiskt vid           
terminsstart går jag ut i klasserna och presenterar mig.” (Skolsköterska 2) 

 
Socialpedagogen berättar i intervjun att hen identifierar den psykiska ohälsan genom att            
vara ute bland eleverna på deras rast. Där kan hen tydligare se elevernas             
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umgängeskretsar och på så sätt om någon drar dig undan eller blir utfryst. Genom att               
befinna sig bland eleverna så sker naturliga samtal där eleverna lättare kan öppna upp              
sig vilket leder till att socialpedagogen kan få ta del av elevernas mående.  

 
“Min uppgift är ju mycket att mingla runt och vara ute i klasserna. Det kan ju                

också vara så att någon har sagt till mig ”du håller lite koll på den här                
eleven”. Jag har ju många elever som jag träffar som behöver extra            
stöttning och så, och sen fångar jag ju också upp mycket när du minglar              
runt.” (Socialpedagog) 

 
Ibland kan socialpedagogen behöva hoppa in och vikariera för en lärare och även där              
finns det en chans att kunna identifiera elevers psykiska mående. Socialpedagogen           
berättar hur skolan har gjort en utvärdering av hur många elever som lider av psykisk               
ohälsa bland ettorna. Det var 28 elever av 165 som själva anser att de själva lider av                 
någon slags psykisk ohälsa. Socialpedagogen anser att de psykiska besvären är högre           
hos ettorna då de har med sig problematiken från högstadiet. När det börjar nya elever               
på gymnasiet så är det ny personal som ska identifiera elevers hälsa och             
förhoppningsvis berättar eleverna vidare deras tillstånd till den nya elevhälsan på           
gymnasieskolan. 

 

8.2 Elevhälsans arbete 
 
8.2.1 Samtal 
I intervjuerna framkom det att alla elevhälsoteam i gymnasieskolorna använder sig av            
något slags samtalsstöd för elever som mår dåligt. Samtalen kan se olika ut beroende på               
problematik men den kuratorn försöker först skapa sig en helhetsbild av eleven och             
definiera problematiken antingen genom en manualbaserad bedömning eller en         
bedömning utifrån erfarenhet.  

Kuratorn berättar att om det finns tecken på en tydlig depression brukar samtalen beröra              
hemförhållanden men är det en djup och mer allvarlig depression brukar eleven skickas             
vidare till BUP (barn-och ungdomspsykiatrin) eller att kuratorn följer med eleven dit.            
Kuratorn kan också hjälpa eleven med att få samtalstid på andra verksamheter såsom             
ungdomsmottagningar, vårdcentraler eller barn-och ungdomshälsan. Både skolsköterska       
1 och kuratorn nämner att de stödjande samtal som sker i skolmiljön brukar äga rum i                
deras arbetsrum men i socialpedagogens fall så sker de oftast ute bland eleverna,             
exempelvis på rasterna. Där kan samtalen beröra allt mellan elevernas problematik till            
livssituation eller vardag. För att kontakta eleverna och kalla dem på samtal använder             
socialpedagogen sig av ett chattsystem, där kan eleverna och personalen på skolan            
kontakta varandra vid behov. Skolsköterska 1 nämner att hen ber lärarna skicka            
eleverna från klassrummet till elevhälsan när det är dags för samtal eller så kan sms och                
mail skickas. Hen vill att kontakten med eleverna ska vara så konfidentiell som möjligt              
så att ingen elev känner sig utpekad. 
 

 “Det är klart att 165 samtal inte tar så jättelång tid, men det betyder ju               
också att om jag träffar X som inte mår bra så släpper jag inte X sen, utan                 
det betyder ju att jag har regelbunden uppföljning och samtal med hen. Jag             
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blandar både nya hälsosamtal, uppföljningssamtal och drop-in samtal.”        
(Skolsköterska 1)  

 
“Vi har ett chattsystem som heter teams, där man når alla elever, så nästan              

alltid har jag fått meddelande utav någon som skrivit sent på kvällen eller             
på natten att kan jag komma i morgon? så jag svara på meddelande först,              
kolla sedan mailen.”(Socialpedagog) 

 
8.2.2 Styrdokument  
Både skolsköterska 2 och kuratorn berättar att de arbetar utifrån skollagens           
styrdokument samt de riktlinjer som finns gällande hur elevhälsan ska utformas.           
Kuratorn nämner att dessa dokument finns att hitta på internet och varje skola anpassar              
dessa dokument så att de ska fungera på deras skola. Vidare beskriver kuratorn att              
dokumenten i högsta grad avhandlar det generella arbetet som rör elevhälsan och inte så              
ingående information gällande de olika professionerna. Kuratorn upplever att hens roll           
kan ses som diffus då hen anser att det inte står tydligt hur man ska bedriva individuella                 
samtal och vad det finns för evidens gällande detta. Hen får inte göra en behandling men                
om det kallas för stödjande insatser så är det okej att genomföra insatsen fast den är                
densamma.  

 
“Vi har ju styrdokument när det gäller elevhälsa likadant när det gäller            

trygghetsarbetet som vi har upplagt på nätet som vem som helst kan se, och              
sen måste vi ju skriva ner allting, journaler, journalföring. Sen har vi ju vår              
anmälningsplikt såklart.” (Skolsköterska 2) 

 
“Det är bara skollagen, det ska finns eh-team men allting runt det här hur              

man bedriver individuella samtal, vilken evidens jag behöver i grunden om           
jag får att gå in o stödja samtal. Får jag gå och utföra en behandling? Nja,               
får jag utföra en behandling och kalla det stödjande samtal, ja, för att det              
inte finns beskrivet någonstans, det är diffust och upp till kurator till kultur             
att hantera. Sen har vi såklart ytterligare dokument som vi behöver förhålla            
oss till som kanske mer går in på hur elevhälsoteam ska fungera på ett              
strukturellt sätt. allt det är ganska enkelt att förhålla sig till utan det är de               
här individuella direkt en till en samtalen, prioriterad ordning hur man ska            
förhålla sig till detta står ingenting om, ser enkelt ut på pappret men             
verkligheten är något annat.” (Kurator) 

 
8.2.3 Samarbeten  
För att eleverna ska få den bästa möjliga hjälpen med sin psykiska ohälsa kan skolan               
samarbeta med andra verksamheter när skolans stöd eller resurser inte räcker till.            
Gemensamt för intervjupersoner var att de alla har någon slags kontakt med BUP samt              
vuxenpsykiatrin då vissa elever är över 18 år.  

 
Kuratorn berättar att om eleverna inte själva går via vårdcentralen för att få prata med               
en psykolog så har de en direktkontakt med BUP för att kunna hjälpa eleverna så snabbt                
och enkelt som möjligt. Däremot används denna vid mer akuta ärenden exempelvis vid             
suicidhot. Om ärendet inte är lika akut så kontaktar elevhälsan föräldrarna som då får              
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hjälpa sitt barn att ta det vidare via vårdcentralen och söka egen remiss. Skolsköterska 1               
har en god telefonkontakt med BUP, de kan ringa och fråga hur det är med en specifik                 
elev och om elevhälsan har möjlighet att ta några extra samtal/besök med en elev i               
mellan besöken på BUP. Detta för att vissa elever kan känna sig mer bekväma att prata                
med någon personal inom elevhälsan än med deras BUP-kontakt. Därav har           
skolsköterska 1 och BUP en god kontakt och efter samtycke från eleven kan elevhälsan              
och BUP bolla idéer om hur elevens situation ska lösas på bästa sätt. I vissa fall kan hen                  
skicka remisser till BUP om det är så att eleven inte har en BUP-kontakt och de anses                 
att det behövs.  

 
“BUP ringer ju ofta till mig och frågar hur det är här med en specifik elev                

eller så frågar de om jag kan ta några extra besök i mellan besöken på BUP                
med eleven. Jag ringer ju oftast till BUP efter att jag fått samtycke då, det               
kan ju vara både för att jag träffat en elev som har en BUP-kontakt men               
som inte tycker att den fungerar, då brukar jag fråga om det är okej att jag                
ringer och bollar och se hur vi kan om vi kan hjälpas åt på något sätt. Det                 
säger de alltid ja till. Jag skickar också remisser till BUP om det är så att                
eleven inte har en BUP-kontakt och jag anser att det behövs.”           
(Skolsköterska 1) 

 
“Vi har haft tre-fyra ärenden där /.../ det har legat suicidhot och ganska             

allvarlig problematik som är väldigt akut och då har jag kunnat gå in med              
den kopplingen.” (Kurator) 

 
Kontakten med socialtjänsten skiljer sig från de olika gymnasieskolorna som          
intervjuades. Skolsköterska 1 har en god kontakt med socialtjänsten där de via telefon             
diskuterar om hur båda parterna kan stötta eleven på bästa sätt samt där de informerar               
varandra om elevens tillstånd. Skolsköterskan beskriver att en elev kan ha både en             
socialtjänst-kontakt och en BUP-kontakt vilket innebär att så kallade SIP-möten          
(samordnad individuell plan) kan hållas tillsammans med alla inblandade. Där tas de            
reda på vad skolan kan göra för att hjälpa till så att elevens situation ska bli så bra som                   
möjlig. Kuratorn beskriver kontakten med socialtjänsten som bristande men att den           
heller inte behövs. Hen anser att när hen gör en orosanmälan så tappar hen all insyn i                 
ärendet då det tas över av socialtjänsten. Kuratorn berättar även att hen har en kontakt               
med utbildningsförvaltningen där de hjälper rektorn med ansökningar om tilläggsbelopp          
för de elever som behöver extra assistans. Det är inget uttalat samarbete då de sällan får                
gehör från utbildningsförvaltningen om deras ansökningar.  

 
 “Kommun och socialtjänst trodde jag att vi skulle ha ett bättre samarbete än             

vad vi har /.../ jag vet inte om det är därför att jag inte har pushat på det                  
men vi har inte egentligen något behov av det skulle jag säga. Utan det blir               
enskilda ärenden /.../ där vi behöver gå in och då blir det ofta en              
orosanmälan och efter det tappar jag ju all insyn i ärendet iallafall. Så vi              
har någon slags kontakt men inte speciellt aktiv.” (Kurator 3) 
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8.3 Hinder 
 
8.3.1 Sekretess 
På de olika gymnasieskolorna uppstår det ibland svårigheter för elevhälsan i arbetet med             
den psykiska ohälsan. Flera av professionerna som intervjuas nämner hur sekretessen i            
deras arbete kan vara ett hinder. Socialpedagogen berättar att har eleven fyllt 18 år kan               
inte elevhälsan ringa hem till elevens föräldrar och meddela att deras barn mår dåligt              
eller berätta det för någon annan. Detta kan yttra sig på så sätt att föräldrarna inte blir                 
medvetna om att deras barn faktiskt mår dåligt i skolan då eleven kan sjukanmäla sig               
själv. På grund av sekretessen får inte någon i elevhälsan kontakta föräldrarna angående             
detta. Skolsköterska 2 anser att sekretessen är ett problem i arbetet med eleverna. Om en               
elev berättar att hen brukar droger eller att hen mår psykisk dåligt så skapar det givetvis                
en oro hos personalen. Detta innebär att skolsköterskan måste göra en orosanmälan            
vilket kan leda till att eleven uppfattar det som att hen bryter förtroendet vilket kan               
skapa problem i deras relation. Kuratorn berättar att när de gör en orosanmälan för en               
elev som fyllt 18 år så försvinner incitamentet för socialtjänsten att gå in och göra               
någonting och det blir helt plötsligt frivilligt. Kuratorn menar på att hen tappar mycket              
av sin befogenhet att faktiskt hjälpa till. Men o andra sidan anser socialpedagogen att              
sekretessen är ett skydd för den enskilde eleven och som inte kan plockas bort. 

“Ja men sekretessen är ju rätt jobbig ibland, men den är ju som den är. Den 
kan man ju inte ändra på, det är ju sekretess. Men det är klart som sjutton 
att man kan bli frustrerad på sekretessen ibland, och framförallt om jag har 
en elev som har fyllt 18, som mår så jädra dåligt och jag får inte ringa hem 
och berätta det, och jag får inte berätta det för någon annan heller. Och 
föräldrarna kan ju tro att dom är i skolan och allt är bra, men dom mår så 
jädrans dåligt och är inte här och ringer och sjukanmäler sig själva, och 
man bara vet att man inte får säga någonting. Så klart att det blir jobbigt i 
dom lägena, en man kan ju inte plocka bort sekretessen heller. Det är ju 
skydd för den enskilde.” (Socialpedagog) 

 
8.3.2 Resurser 
De resurser som finns på gymnasieskolorna är något som vissa intervjupersoner           
uttrycker som ett hinder i arbetet mot psykisk ohälsa. Kuratorn beskriver hur det inte              
finns samma resurser som det gör på grundskolor vilket innebär att kuratorn bara arbetar              
20%. Både skolsköterska 1 och 2 arbetar 50%. Kuratorn beskriver att på hens skola så               
leder detta till att de måste göra fler ned prioriteringar och istället fokusera på de akuta                
ärendena. Kuratorn anser detta som jobbigt och hens största skräck är om de skulle              
bortprioritera en elev och sedan få ett suicidbesked. Skolsköterska 1 berättar mer om hur              
resurserna är ett hinder. Det finns en möjlighet att träffa andra skolsköterskor på             
skolsköterskor-dagar som hålls i Stockholm, Göteborg och Malmö, där de kan få            
vägledning samt byta erfarenheter med varandra. Skolsköterskan har inte fått möjlighet           
att vara med på dessa möten då skolan valt att inte lägga sina resurser på att hen ska få                   
åka, detta anser skolsköterskan är tråkigt och orättvist. Hen beskriver att nedskärningen            
av arbetstiden på skolorna är ett tecken på att det inte finns tillräckligt med resurser.               
Kuratorn nämner också att hen arbetar mer än vad hen ska, exempelvis på helger och               
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kvällar. Däremot vill hen så gärna hjälpa så många elever som möjligt då hen anser att                
den psykiska ohälsan är hög på skolorna.  

 
“Det sista som är ett tydligt problem är att vi inte har samma resurser i               

gymnasiet som i grundskolan särdeles min tjänst är på 20%.” (Kurator)  

 
“Men jag träffar ju dom andra skolsköterskorna som jobbar på friskola, men            

det är ju ingen som jobbar så många procent och det är inte så att vi bjudit                 
in andra som BUP och Socialtjänst och så, men vi träffas ju ändå. Och sen               
är det ju skolsköterskor-dagar en gång i månaden som är i Malmö,            
Göteborg eller Stockholm då, och där träffar man alla skolsköterskor och           
får vägledning och byter erfarenheter med varandra. Så det är klart att jag             
vet ju vilka som jobbar på dom andra gymnasieskolorna och jag kan ju             
ringa och bolla med dom också. Vi alla har ju nästan samma bakgrund. Jag              
har ju jobbat med dom någon gång i livet och jag har ju också varit och gått                 
bredvid på XXX till exempel med skolsköterskorna där när jag började, men            
det handlar ju om att jag måste vara aktiv i den kontakten. Jag skulle ju inte                
kunna få någon information till mig annars.” (Skolsköterska 1)  

 
Kuratorn är orolig för att missa elever som mår psykiskt dåligt då de efter högstadiet               
kommit till en ny skola. Elevernas problematik hänger ofta med från högstadiet och det              
är ovanligt att den försvinner på en sommar. Den nya elevhälsan vet sällan om deras               
problematik, speciellt inte om eleverna väljer en stor gymnasieskola med många elever.            
Då kan eleverna lättare vara anonyma och hålla sig undan, på så sätt blir det svårare för                 
personalen att identifiera dessa elevers psykiska ohälsa vilket också kan ses som ett             
hinder i identifieringsarbetet. 

 

8.4 Vanligaste orsakerna till psykisk ohälsa 
Det finns en rad olika orsaker till varför elever på gymnasiet lider av psykisk ohälsa.               
Flera av intervjupersoner från de olika skolorna berättade hur stress är en vanlig orsak              
till att de mår dåligt. Socialpedagogen anser att både stress och press är de vanligaste               
orsakerna till psykisk hälsa men som kan grunda sig i flera olika faktorer. Hen berättar               
att den kan komma hemifrån, från föräldrar som pushar sina barn för hårt. Eller att den                
grundar sig i elevernas idrottsaktiviteter som är kopplade till skolan, där kan det finnas              
en press på eleverna att prestera och göra bra ifrån sig. 
 

“Många beskriver ju ändå att det bottnar i stress. Det kan vara något hemma,              
det kan vara mycket stress i allt tycker jag. Kanske att man har en idrott, för                
här har ju många en idrottsprofil.” (Socialpedagog) 

 
“Jag tänker att mycket bottnar i stress men att faktorerna till stressen kan             

vara väldigt olika och individuellt men stress är svårt att generalisera.”           
(Skolsköterska 2) 
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Vidare berättar skolsköterska 1 i intervjun hur sociala medier är en orsak till stressen.              
Applikationer där man kan se vad ens kompisar befinner sig eller där kompisar laddar              
upp bilder på vad de gör kan bidra till stress. En stress som uppstår då man vill vara                  
med på allt och inte missa något, eller att man inte blir inbjuden av ens kompisar och då                  
undrar varför man inte får vara med. Skolsköterska 2 anser att internet och applikationer              
bidrar till olika ideal som eleverna strävar efter, ideal som egentligen är ouppnåeliga för              
många. Hen nämner att tjejer till viss del påverkas av utseendefixeringen som följer med              
sociala medier. Medan killar är hen lite mer osäker på vilken koppling sociala medier              
har till deras psykiska ohälsa och att hen inte gjort tillräckligt många analyser för att               
kunna dra en slutsats. Vidare anser hen att det som smartphones ger oss tillträde till               
bidrar till att elever tappar fokus och påverkar deras skolgång.  
 

“Vi har sociala medier, jag tycker att sociala medier är fantastiskt för det gör              
ju att många faktiskt når vänner på ett helt annat sätt, samtidigt blir det              
otroligt stressande för andra.” (Skolsköterska 1) 

 
“Ja det tror jag nog delvis för många. Det är många som sätter höga krav på                

sig själv vi lever i ett samhälle idag som är väldigt influerat av sociala              
medier och där påverkan av kända personer, offentliga människor och så           
kallade influencers är väldigt hög på dagen ungdomar. Detta leder till en            
hög press att man måste se ut på ett visst sätt och äta det här vilket leder till                  
att många har svårt att leva upp till det.” (Skolsköterska 2) 

 
Specialpedagogen berättar att hen kan se att den allmänna tröttheten bland elever            
påverkar deras studier på så sätt att de inte orkar hänga med i skolan, vilket i sin tur kan                   
vara en fara för deras framtid om de inte lyckas med deras studier. Socialpedagogen              
berättar att eleverna själva har berättat att deras telefoner påverkar deras sömn och att              
det är svårt att lägga ifrån sig den för att de är rädda för att missa någonting. Kuratorn                  
nämner att på sin skola så är det många elever som lider av neuropsykiatrisk              
problematik och hen kan se ett samband mellan dessa elever och psykisk ohälsa samt att               
dessa elever har en större risk att utveckla psykisk ohälsa.  
 

”Det är just den här allmänna tröttheten jag tycker är jättevanlig bland            
elever, att dom inte orkar helt enkelt.” (Socialpedagog) 

 
Kuratorn uppgav att det på hens gymnasieskola finns en grupp som lider av             
depressioner, ätstörningar och missbruk som är reell och som hen anser har blivit större              
än vad den har varit tidigare. Hen kan inte se en tydlig koppling till skolan utan snarare                 
att skolan kan vara en trygg plats för dessa elever. Problematiken är snarare kopplad till               
dysfunktionella familjer där elevens relation till vårdnadshavarna är bristande. Kuratorn          
beskriver att antal elever med diagnostiserade depressioner har ökat och i vissa fall har              
denna depression lett till att elever tappat hoppet om livet vilket har påverkat deras              
beteende i skolan samt deras studier.   
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9 Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras en teoretisk analys av resultatet samt studiens metodologiska 
utgångspunkter. Avslutningsvis görs en diskussion av studiens resultat i jämförelse med 
tidigare forskning. 
 
9.1 Teoretisk analys 
Johansson (2018) skriver om en teori utvecklad av Bronfenbrenner där han anser att             
människan utvecklas i kulturella sammanhang och i relation till sociala system. Han            
beskriver olika nivåer av denna utvecklingen, att barnet först påverkas av sin närmaste             
miljö såsom i skolan, familj och närområde men att den i sin tur påverkas av den                
institutionella miljön som barnet verkar inom och som i sin tur påverkas av olika              
samhällssystem. Dessa beskriver Bronfenbrenner som mikro-, meso-, exo och         
makrosystem. För att gymnasieskolor ska kunna ge sina elever den hjälp som behövs för              
att förebygga och motverka psykisk ohälsa så krävs det att de som är involverade i               
makrosystemet, exempelvis politiker ska lägga tillräckligt med resurser på detta.          
Intervjupersonerna berättade att deras tjänster ligger på 20-50% vilket kan ses som            
otillräckligt för att arbeta mot den psykiska ohälsan på gymnasiet. Detta framkom även i              
svaren vi fick, att elevhälsan upplevde att deras arbetstid inte räcker till och måste              
bortprioritera vissa ärenden på grund av detta. Det är upp till skolan (exonivån) att              
fördela resurserna på så sätt att de har en fullständig elevhälsa vilket står skrivet i               
Skollagens (2010:800) andra kapitel § 25. Utåt sett kan det se bra ut men i slutändan är                 
det fördelningen av arbetstiden inom elevhälsan som är det väsentliga i arbetet mot             
psykisk ohälsa.  
 
Som vi beskrev i avsnittet teoretiska utgångspunkter så genomsyrar hela          
Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell skolan. Därför sågs det som ett         
självklart val att använda denna teoretiska utgångspunkt och därmed koppla till olika            
insatser inom varje nivå. I resultatet framkommer det att elevhälsan erbjuder stödsamtal            
med de elever som är i behov av det samt att de samarbetar med andra verksamheter vid                 
behov. Stödsamtalen är en insats som sker på mikro- och mesonivå på så sätt att               
eleverna utvecklas i samspel med skolpersonalen. Skulle sedan elevhälsan göra          
bedömningen att eleven behöver ytterligare stöd och hjälp skickas ärendet vidare till            
andra verksamheter exempelvis BUP och socialtjänsten. Denna insatsen som skolan          
erbjuder kan kopplas till exonivån då exonivån handlar om hur samhället och andra             
faktorer utanför närmiljön påverkar närmiljöns utformning och möjligheter för         
individen i samhället. Insatserna som skolan erbjuder kommer från beslut fattade i            
makrosystemet vilket visar på att det krävs ett gott samspel mellan de olika nivåerna för               
att kunna stödja och hjälpa de elever som mår dåligt. Intervjupersonerna berättade även             
om att de upplever sekretessen som ett hinder i deras arbete med eleverna. Sekretessen              
är inget som intervjupersonerna kan styra över utan det är ett beslut som tagits på               
makronivå och intervjupersonerna får arbeta utefter riktlinjerna som de är. Sekretessen           
fungerar som ett skydd för eleverna vilket även intervjupersonerna bekräftar men det            
skapar fortfarande en frustration (Andersson, 1980; Johansson, 2018; & Hwang &           
Nilsson, 2019).  
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Kyriacou (2009) skriver om de fem dimensionerna av socialpedagogik inom skolan som            
är vård och välfärd, inkludering, socialisering, akademiskt stöd och social utbildning.           
Vård och välfärds dimensionen kan kopplas ihop med det som tre av intervjupersonerna             
sa angående hälsoformulären som delas ut vid terminsstart. Med hjälp av formulären            
kan elevhälsan göra en kartläggning över elevernas psykiska och fysiska mående för att             
se om eleverna blir tillräckligt omhändertagna likt det Kyriacou skriver. Inkludering,           
socialisering, akademiskt stöd och social utbildning dimensionerna är inte något som           
intervjupersonerna tar upp i intervjuerna. Detta kan innebära att skolan inte arbetar på             
ett socialpedagogiskt sätt i skolan eller att frågorna som ställdes inte gav            
intervjupersonerna möjlighet till att prata om detta. Socialpedagogen är en relativt ny            
roll i skolan och det var endast en av respondenterna som hade en form av               
socialpedagogisk roll på skolan. Resterande intervjupersoner arbetar har andra         
professioner inom elevhälsan, vilket kan vara anledningen till att detta inte framkom i             
vårt resultat.  

 
Åberg (2018) nämner begreppet eskatologi som är användbart i det föreliggande arbetet,            
det skapar möjligheter för en god framtid, framtidssyn och förändringsmöjligheter. I           
resultatet berättar intervjupersonerna om deras arbete med eleverna och hur de gör allt i              
sin makt för att hjälpa de elever som lider av psykisk ohälsa trots få resurser. Målet för                 
elevhälsan är därför det som eskatologin beskrivs som, att försöka skapa möjligheter så             
att eleverna får en god framtid. Vilket även kan kopplas ihop med begreppet             
meningsfullhet som Cederlund & Berglund (2017) skriver om. Meningsfullhet innebär          
individens värderingar till att påbörja en förändring och individens motivation till att            
genomgå en förändring. Lider en elev av psykisk ohälsa måste hen genomgå en             
förändring för att kunna skapa sig möjligheten för en god framtid. Det är alltså viktigt               
för eleverna att elevhälsan berättar om hur det finns hopp om en god framtid så eleverna                
efter skoltiden ska kunna etablera sig i vuxen och arbetslivet. 

 
Delaktighet är ett centralt begrepp inom socialpedagogiken som Cederlund & Berglund           
(2017) tar upp. Begreppet delaktighet och det intervjupersonerna tar upp angående           
sociala medier och dess påverkan kan man utläsa ett samband mellan. Eleverna känner             
sig stressade att det missar något som händer samt att eleverna strävar efter att uppnå               
ideal som är ouppnåeliga för många. Delaktighet innebär hur människor uppfattas av            
andra och hur andras uppfattning kan komma att påverka individens utveckling, normer            
och värderingar i de olika gemenskaperna. På sociala medier blir elever ständigt            
uppdatera om de senaste trenderna, om vad som är populärt just nu, vilket skapar              
normer om hur man ska se ut och bete sig för att andra människor ska tycka om en.  
 
 

9.2 Metoddiskussion 
När denna studie påbörjades valde vi att undersöka hur det är ser ut med den psykiska                
ohälsan hos gymnasieelever. Intresset till denna kandidatuppsats bygger på en          
litteraturstudie som gjordes förra året. Där samlade vi in fakta om barn och ungas              
mående på grundskolan. Den mesta empirin kom från USA och nu ville vi ta reda på                
hur det såg ut i Sverige och i stället för grundskolan ville vi använda denna studie till att                  
samla in fakta angående psykisk ohälsa hos gymnasieelever. Utifrån förra årets           
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litteraturstudie skapades nya teman, syfte och frågeställningar. Här gjordes valet också           
att använda sig av en kvalitativ metod och intervjuer med olika professioner inom             
elevhälsan. Intervjuerna genomfördes vid fyra olika tillfällen. Det var enskilda          
intervjuer med en socialpedagog och två skolsköterskor och en kurator. De intervjuade            
jobbar inom elevhälsan på både privata och kommunala gymnasieskolor i södra Sverige. 
 
9.2.1 Tolkningsbearbetning 
Hermeneutiken var viktig när intervjuerna gjordes på grund av att de som intervjuade             
fick med hjälp av förståelse och empati sätta sig in i problemet på plats med               
professioner som arbetar med gymnasieungdomarna varje dag. Därigenom skapade de          
sig förståelse för problemet och kände de olika professionernas inlevelse i problemen            
som kan uppstå runt dessa elever. Valet stod mellan en kvalitativ- och en kvantitativ              
metod och valet blev med tanke på syfte och frågeställningar en kvalitativ metod. Om vi               
skulle varit intresserade av att jämföra olika skolor med varandra så skulle en             
kvantitativ studie varit mer lämplig, eller om vi velat se vilken utbredning som             
förekommer av psykisk ohälsa hos elever. Med hjälp av teman och frågeställningar            
skapades sedan frågor som var till underlag under intervjuerna. Dock var det inte så              
enkelt att få olika professioner på olika gymnasium att ställa upp på en intervju.              
Förfrågningar skickades ut till elevhälsan på olika gymnasieskolor, sammanlagt         
skickades 150 mail till professioner inom detta område, dock var gensvaret extremt            
svagt då endast 4 svarade. De som hörde av sig tyckte att det var ett intressant och                 
aktuellt område vi valt i vår studie och de ville gärna bidra med deras kunskap som de                 
besitter. 
 
9.2.2 Analysbearbetning 
De som valde att bli intervjuade fick ett missiv utskickat till sig. Detta Missiv innehöll               
bland annat vetenskapsrådets etiska krav där informationskravet, samtyckeskravet,        
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet ingick. I de semistrukturerade intervjuer som         
gjordes användes samma teman och öppna frågor (intervjuguide) under alla intervjuer.           
Genom att intervjuerna utfördes på plats kunde även kroppsspråket på de intervjuade            
tolkas, mimiken och kroppsrörelser kompletterade i tysthet de sagda orden.           
Intervjuerna spelades in för att i efterhand kunna transkriberas, detta för att intervjuerna             
skulle kunna bearbetas i efterhand och lyssnas på igen så att inget blev fel eller               
missbedöms. Dessutom är det en hjälp för att kunna koncentrera sig under intervjuerna             
på vad som sades där och samtidigt kunna uppfatta allt som händer under en intervju det                
vill säga känslor som glädje, ilska, inspiration, tröttsamhet, energi, orkeslöshet,          
bitterhet, uppgivenhet, med andra ord allt som kommer med varje specifik profession            
och som inte kan förmedlas muntligt. Att intervjuerna utfördes på plats var både positivt              
och negativt. Det positiva med att befinna sig på plats är att se skolorna som               
gymnasieeleverna spenderar större tiden av dagen på. Detta ger en bättre förståelse för             
både positiva och negativa känslor och upplevelser eleverna bär på, och dessutom känna             
av intervjupersonernas känslor medan de besvarade de öppna frågorna som ställdes           
gjorde att intervjuerna kändes mer trovärdiga och äkta. De flesta som intervjuades var             
förberedda och tog sig den tiden som behövdes för att besvara de frågor som vi önskade                
att få svar på. Men det fanns ett tillfälle när den intervjuade kändes obekväm med               
situationen, det var stökigt runt omkring det vill säga det var högljutt utanför rummet vi               
satt i och den intervjuade hade inte stängt av sin telefon så den ringde och intervjun                
avbröts ett par gånger. Hela situationen kändes stressande, här hade det varit bättre att              
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innan skicka ett mail med frågor som hen hade kunna besvara i lugn och ro när hen hade                  
kunnat avsätta tid till det. En intervju tog i snitt cirka 40 minuter vilket kändes lagom.  
 
9.2.3 Objektivitet  
När vi sammanställt arbetet och det var dags att bedöma äkthet och tillförlitlighet var              
det svåraste momentet att vara objektiv, det är lätt att man råkar påverka studien genom               
att man som individ uppfattar och känner av olika energier under intervjuerna och sedan              
göra en sammanfattning som grundar sig på dessa känslor. I detta momentet var det bra               
att vi var en grupp och inte gjorde denna studien enskild utan vi var tre som gjorde detta                  
arbete tillsammans och på så sätt minimeras risken betydligt att inblandning av            
personliga känslor och tankar blandas med fakta. Det är av stor vikt att gå igenom hela               
moments delen steg för steg för att kunna avgöra om allt gjorts efter forskningsreglerna              
(hittas i metoddelen). Vår bedömning är att i detta arbete går det att identifiera              
trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet men även att styrka och konfirmera (Bryman,          
2011). 
 
9.2.4 Etiska reflektioner 
För att överhuvudtaget kunna använda sig av en kvalitativ metod ska den etiska             
reflektionen främst sättas i första rum. Etik grundar sig i att visa respekt, empati och               
förståelse för andra människor, men det behövs också förnuft och tänkande. Det är i              
möten med andra människor som ansvar och tillit skapas. I våra intervjuer använde vi              
oss av dessa egenskaper så de som blev intervjuade kunde slappna av och känna sig               
trygga med att vi förstod dem, även om det som sades under intervjuerna skulle              
redovisas så skulle den enskilda individen känna sig trygg i att förbli anonym. Vi har               
hållit oss konsekventa till vår teori och teman i intervjuguiden. Vilket har gjort att vi har                
haft en struktur att förhålla oss till som hjälpt oss i arbetet med resultatet. Samtidigt kan                
denna struktur göra att vi har missat andra teman och synsätt. 
 
9.3 Resultatdiskussion 
I detta avsnitt diskuteras de huvudrubriker som utgör resultatdelen. Vidare kommer           
även den insamlade empirin diskuteras och kopplas till den tidigare forskning som finns             
inom området. Det material som samlats in anser vi vara tillräckligt för att besvara              
studiens syfte och frågeställningar. 
 
9.3.1 Identifiering och samarbete med andra verksamheter 
I resultatet går det att utläsa att lärarna är betydelsefulla i identifieringsarbetet mot             
elevers psykiska ohälsa eftersom de spenderar mycket tid med eleverna. Upplever           
lärarna att en elev inte mår bra så kontaktar de någon i elevhälsan, oftast kuratorn eller                
skolsköterskan. Vilket bekräftas av Dina & Pajalic (2014) som skriver att det oftast är              
lärare i skolan som hör av sig till skolsköterskan om en elev inte mår bra. Efter att                 
elevhälsan fått informationen från lärarna så tar de ärendet vidare och har ett samtal med               
eleven som det berör. I detta samtal gör elevhälsan en bedömning om eleven behöver              
ytterligare stöd eller behandling, om så är fallet får eleven besöka andra verksamheter             
såsom BUP eller socialtjänsten. Det framkom i resultatet att det finns ett uttalat             
samarbete mellan gymnasieskolorna med BUP och socialtjänsten. Även detta resultat          
stämmer överens med tidigare forskning, Carlson & Kees (2013) och Dina & Pajalic             
(2014) beskriver hur elevhälsan hjälper ungdomarna att få vård och är då villiga att              
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samarbeta med andra tvärvetenskapliga team för att förbättra elevernas psykiska hälsa           
både i och utanför skolan. Det som går att utläsa av detta är att ett gott samarbete mellan                  
elevhälsa och lärare är en betydande faktor för att underlätta identifieringen av elevers             
psykiska ohälsa. Likaså är arbetet med utomstående verksamheter viktigt för att           
eleverna ska kunna få tillgång till rätt stöd och behandling.  

 
Ett annat resultat som framkom var att somliga gymnasieskolor använder sig av ett             
hälsoformulär för att identifiera psykisk ohälsa som delas ut vid terminsstart. I detta             
formulär ska eleverna skatta sitt psykiska och fysiska mående utifrån förbestämda           
frågor. Frågorna berör områden gällande sjukdomshistorik, ångest, stress, nedstämdhet,         
sömnsvårigheter, matvanor, motion, alkoholvanor, droganvändning, mobbning och       
utfrysning. På så sätt kan elevhälsan kartlägga elevernas hälsa och därefter kontakta de             
elever som anses behöva stöd. Allison m.fl (2014) beskriver skolans identifieringsarbete           
i USA där man också använder sig av hälsoformulär som främst är inriktade på frågor               
om ångest och depression. Efter att eleverna har svarat på frågorna sammanställer och             
granskar skolsköterskan resultaten tillsammans med eleven och kontaktar sedan         
föräldrarna beroende på resultat. Eftersom formulären ger en översiktlig bild av           
eleverna så ger det möjlighet för elevhälsan att identifiera och komma i kontakt med              
elever som mår dåligt. 

 

9.3.2 Elevhälsans arbete 
Elevhälsan på gymnasieskolorna använder sig av någon form av samtalsstöd för elever            
som mår dåligt. Samtalen ser olika ut beroende på problematik men huvudsakligen vill             
elevhälsan skapa sig en helhetsbild av eleven och genom en manualbaserad bedömning            
eller en bedömning utifrån erfarenhet definiera problematiken hos eleven. Hur          
individuella samtal ska genomföras uppfattade en av respondenterna som diffust då de            
inte finns några riktlinjer att följa. Eftersom gymnasieskolorna inte får genomföra någon            
behandling så kan elevhälsan hjälpa eleven att få samtalstid på andra verksamheter,            
exempelvis ungdomsmottagningar, vårdcentral eller barn-och ungdomshälsan. Vårt       
resultat stämmer delvis överens med den tidigare forskning som vi tagit del av. Dina &               
Pajalic (2014) skriver att man använder sig av samtal där elever får chans att uttrycka               
sina känslor relaterat till klasskamrater, lärare, familj och så vidare. Skillnaderna som            
går att utläsa är att i forskningen vi har tagit del av så finns det uttalade samtalsmetoder,                 
exempelvis MI-samtal som man använder sig av. I vårt resultat framkom det att det inte               
finns några bestämda samtalsmetoder utan samtalen är till för att få ett underlag som ger               
elevhälsan möjlighet att ta ärendet vidare till andra verksamheter.  

 
I tidigare forskning beskrivs betydelsen av gruppbaserade insatser. Dina & Pajalic           
(2014) nämner hur skolsköterskor arbetar med olika värderingsövningar i grupp där           
syftet är att stärka elevers självförtroende och självkänsla. Gruppbaserade insatser i           
skolan anser även Das m.fl (2016) kan vara bra mot depression och ångest samt att det                
har en positiv inverkan på ungdomars sociala och emotionella välmående. Green m.fl            
(2013) beskriver också att gruppsamtal används som insats för att förebygga psykisk            
ohälsa. Detta är inget som framkom i resultatet utan snarare tvärtom, i resultatet             
framkommer det att fokus ligger på individen och individuella insatser. Elevhälsan           
beskriver hur de vill att eleverna inte ska känna sig utpekade när de ska besöka               
elevhälsan därför är konfidentialiteten viktig. På så sätt kontaktas eleverna via           
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chattsystem, sms, mail eller att lärarna får skicka dem till elevhälsan. Skolor arbetar             
alltså olika vilket inte behöver betyda att de ena sättet är bättre än det andra. 

 
9.3.3 Hinder 
Det framkommer i den tidigare forskningen (Dina & Pajalic, 2014) vilka svårigheter            
skolsköterskorna upplever i sitt arbete med den psykiska ohälsan. Främst att föräldrarna            
inte alltid visar förståelse och förnekar att deras barn mår dåligt. Det är på så sätt jobbigt                 
för skolsköterskorna att ringa hem till vårdnadshavarna och berätta om elevens           
situation. I resultatet finner elevhälsan det istället jobbigt att inte kunna ringa hem på              
grund av sekretessen och att föräldrarna då inte får reda på att deras barn mår dåligt. I                 
resultatet framkommer det i hög grad hur elevhälsan uppfattar sekretessen som           
problematisk vilket inte tas upp i den tidigare forskning som vi tagit del av. Detta kan                
bero på att en del studier är gjorda utomlands där sekretessen ser annorlunda ut men i                
svenska gymnasieskolor ses det mer som ett problem än en tillgång. 

 
I resultatet kan man utläsa att tidsbristen är ett hinder för elevhälsan, vilket i sin tur                
beror på de resurser som finns. Vissa av intervjupersonerna arbetar endast 20% eller             
50%, detta beskriver elevhälsan som jobbigt då de måste bortprioritera elever och            
istället prioritera de akuta ärendena. Däremot vill elevhälsan hjälpa så många elever            
som möjligt vilket leder till att de arbetar på övertid, såsom helger och kvällar. Detta               
stämmer överens med den tidigare forskningen, Dina & Pajalic (2014) beskriver           
skolsköterskornas frustration kring att inte kunna göra en stor och snabb förändring            
direkt eller att tiden inte räcker till för att hjälpa alla, att de känner sig otillräckliga.                
Detta innebär att både personal och elever blir lidande, personalen får jobba övertid utan              
att få betalt och elever blir bortprioriterade då de inte mår “tillräckligt” dåligt för att bli                
omhändertagna. Det finns då en risk att man missar elever som mår psykisk dåligt då               
man inte lagt tillräckligt med tid på att ta reda på elevens situation 

 
9.3.4 Vanligaste orsakerna till psykisk ohälsa 
Gemensamt för alla intervjupersoner är hur stress är en faktor till att elever mår dåligt.               
Detta stämmer även överens med vad den tidigare forskningen belyser, hur           
gymnasieelever blir stressade av att de förväntas ta ansvar över sin egen skolgång men              
också att de prestationskrav som ställs i skolan skapar och upprätthåller stress (SOU             
2006:77). En intervjuperson nämner hur stressen kan komma ifrån den press som sätts             
på eleverna. Pressen kan grunda sig i flera olika faktorer, den kan komma hemifrån, från               
föräldrar som pushar sina barn för hårt eller från idrottsaktiviteter som är kopplade till              
skolan där eleverna känner press på att prestera och göra bra ifrån sig. Detta stämmer               
överens med det som skrivs i avsnittet bakgrund där Folkhälsomyndigheten (2018)           
nämner att de krav som är kopplade till skolan är huvudanledningen till varför             
ungdomar känner sig stressade. Det kan även vara från de prestationskrav som skolan             
innefattar på en vardaglig basis. Något som även Hiltunen (2017) stryker med sin             
avhandling. Det som framkommer i avhandlingen är att mer än hälften av de intervjuade              
eleverna har stressymptom som oro, ängslan, nedstämdhet, huvudvärk, ont i magen men            
även problem med nattsömnen. Hiltunen beskriver gymnasieelevernas egna tankar om          
varför ohälsan är så utspridd. Det som framkommit är elevernas egna men även andras              
(exempelvis familjens och lärarnas) förväntningar angående skolprestationer.  
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Eleverna beskriver en ohållbar skolsituation där de själva är huvudpersonen, antingen           
läser de för mycket på grund av att de alltid vill visa och göra sitt bästa och därav få                   
erhålla så bra betyg som möjligt. Eller så beskriver de sig själva som dumma i huvudet                
för de förstår inte hur de ska lösa olika skoluppgifter, och resurser saknas för att dessa                
elever ska ges den hjälp de behöver för att nå sina kunskapsmål. Men det finns även en                 
grupp som mår dåligt för att de hela tiden skjuter upp sina läxor och inlämningar och                
där motivation till skolan saknas, detta leder bara till katastrof. Dock är inte detta det               
största problemet till psykisk ohälsa hos gymnasieelever enligt Hiltunen. Elevernas egen           
självskattning till psykisk ohälsa sätter status relationer och relationer till jämnåriga som            
de största orsakerna till detta allvarliga tillstånd. Om de inte har de nyaste prylarna, de               
trendigaste kläderna, ser snygga ut hela tiden och tillhör den populära kretsen, och             
dessutom presterar på topp i skolan så är statusen lika med noll. Hiltunen beskriver detta               
som en daglig kamp för eleverna där de tvingas visa upp en perfekt fasad och en social                 
status för att få tillåtelse att få en godkänd identitet av sin omgivning och detta stressar                
och pressar dessa ungdomar och är den största orsaken till uppkomsten av psykisk             
ohälsa. Detta stämmer bra överens med intervjupersonernas, där fokus var på stress som             
den vanligaste faktorn till psykisk ohälsa. Men det ska också tilläggas att i annan              
tidigare forskningen vi har tagit del av så tas det upp andra vanliga faktorer, exempelvis               
barn som växer upp i utsatta områden, fattigdom, våld och brottslighet (Bains & Diallo,              
2016; Folkhälsomyndigheten, 2018; Allison m.fl., 2014). Detta kan varken bekräftas          
eller dementeras efter vår studies resultat då vi inte fick ta del av information angående               
detta.  

 
På den ena skolan beskriver en intervjuperson att det finns en grupp elever som lider av                
depression, ätstörningar och missbruksproblematik som är reell. Elevhälsan anser att          
denna grupp har blivit större än vad den har varit tidigare. Denna problematik anser hen               
inte har en tydlig koppling till skolan utan snarare att skolan kan fungera som en trygg                
plats för dessa elever och att problematiken istället är kopplad till dysfunktionella            
familjer. Forskarna Bains & Diallo (2016) bekräftar det som intervjupersonen säger, att            
depression är en av den vanligaste faktorn bland ungdomar som söker hjälp för sin              
psykiska ohälsa. Nijs m.fl. (2013) skriver att skolmiljön är en avgörande faktor till             
ungdomars psykiska hälsa. Känner elever sig trygga och säkra i skolan så kan det              
exempelvis förbättra deras självkänsla och självbild. Eftersom elever tillbringar en stor           
del av sin tid i skolan är detta viktigt för att minska risken att utveckla psykisk ohälsa.                 
Detta kan innebär att om en skola har en trygg miljö så kan den vara en skyddsfaktor för                  
eleverna vilket bekräftar det som intervjupersonen säger.  
 
Intervjupersonerna berättar hur sociala medier är en av orsakerna till att elever känner             
sig stressade. Applikationer där man kan se var kompisar befinner sig eller där kompisar              
laddar upp bilder på vad de gör kan bidra till stress. Sociala medier kan även bidra till                 
olika ideal som eleverna strävar efter som är ouppnåeliga för många. Dessutom kan             
mobiltelefoner göra så att elever tappar fokus från studierna vilket påverkar deras            
skolgång. Eleverna har själva berättat att deras telefoner påverkar deras sömn vilket            
även elevhälsan kunde bekräftat då den allmänna tröttheten på skolan har ökat. Det             
ovannämnda stämmer överens med det som Folkhälsomyndigheten (2018) skriver, att          
utvecklingen av den digitala tekniken och internetbaserade tjänster kan vara en           
bidragande faktor till elevers psykiska ohälsa. Vidare skriver Folkhälsomyndigheten att          
ungdomars ökade användning av mobiltelefoner har bidragit till stress, sömnsvårigheter          
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och depression. I och med det som Folkhälsomyndigheten skriver sammantaget med           
intervjupersonernas utsagor så kan mobiltelefoner och det de ger vara en orsak till             
psykisk ohälsa.  
 

10 Slutsatser 

Under studiens arbete har vi utgått ifrån dessa tre frågeställningar (1) Vilka faktorer kan              
leda till psykisk ohälsa hos elever och hur identifieras dessa? (2) Hur beskriver             
professionella sitt arbete med dessa elever? (3) Vilka hinder upplever professionella i            
sitt arbete? 

Samtliga intervjupersoner beskrev hur stress, press och sociala medier var de vanligaste            
faktorerna till psykisk ohälsa. Stressen och pressen kan komma både hemifrån där            
föräldrar pushar sina barn för hårt och från skolan. Sociala medier orsakar stress bland              
eleverna på så sätt att kompisarna laddar upp bilder på vad det gör och vilka de är med.                  
Stressen infinner sig då att man vill vara med på allt och inte missa något och om man                  
inte blir inbjuden kan det leda till eleven undrar varför hen inte får vara med.               
Applikationer som bidrar till olika ideal som eleverna strävar efter leder till en             
utseendefixering som har en negativ påverkan på elevers psykiska hälsa berättade           
intervjupersonerna. Smartphones i sin helhet ansåg även en del intervjupersoner var en            
bidragande faktor till den allmänna tröttheten på skolan. Eleverna har själva berättat att             
deras telefoner påverkar deras sömn och att det är svårt att lägga ifrån sig den för att de                  
är rädda att missa något. Detta leder i sin tur att eleverna är trötta och tappar fokus under                  
skoldagen vilket påverkar deras studier.  

Gemensamt i identifieringsarbetet på skolorna var att elevhälsan använder sig av lärarna            
för att fånga upp de elever som mår dåligt. Lärarna befinner sig nära eleverna under               
skoldagen så chansen är större att de kan se om en elev inte är lika öppen, glad eller                  
engagerad. Lärarna kontaktar då elevhälsan som sedan tar kontakt med eleven. Detta            
innebär att samarbetet och kontakten mellan lärare och elevhälsan måste vara god för att              
effektivt fånga upp de elever som mår dåligt. Ett annat sätt som används för att               
identifiera psykisk ohälsa bland eleverna på några skolor är ett hälsoformulär. Eleverna            
får själva skatta sitt psykiska och fysiska mående och med hjälp av dessa kan elevhälsan               
få reda på elevernas sjukdomshistorik, ångest, nedstämdhet, stress eller         
sömnsvårigheter. Elevhälsan kallar sedan i de elever som inte mår så bra och håller ett               
samtal med dem.  

Intervjupersonerna beskriver hur de arbetar med elever som har psykisk ohälsa. Samtal,            
styrdokument och samarbeten är teman som tas upp. Gemensamt för intervjupersonerna           
är att de alla använder sig av något slags samtalsstöd för de elever som mår dåligt.                
Samtalen kan dock se olika ut och äga rum på olika platser beroende på gymnasieskola.               
De kan ske inne på elevhälsan rum eller ute bland eleverna på exempelvis rasterna.              
Samtalen kan beröra ämnen som elevernas problematik, vardag och livssituation.          
Genom dessa samtal kan elevhälsan skapa sig en helhetsbild av eleven och på så sätt               
definiera problematiken, antingen genom en manualbaserad bedömning eller en         
bedömning utifrån erfarenhet. Dessutom kan elevhälsan skicka eleven vidare till andra           
verksamheter som erbjuder samtalsstöd, såsom ungdomsmottagningar, vårdcentraler       
eller barn-och ungdomshälsan.  
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Elevhälsan arbetar utifrån styrdokument från skollagen som finns på internet, där           
beskrivs riktlinjer gällande hur elevhälsan ska utformas. Dessa riktlinjer berör dock det            
generella arbetet kring elevhälsan och inte specifikt hur varje profession i elevhälsan ska             
arbeta. På så sätt upplever några av intervjupersonerna deras roll som diffus.  

I de olika gymnasieskolorna har de samarbeten med andra verksamheter så att eleverna             
ska få bästa möjliga hjälp när skolornas stöd eller resurser inte räcker till. Alla har               
kontakt med BUP men som används på olika sätt. En intervjuperson beskriver hur den              
kontakten används vi mer akuta ärenden, såsom suicidhot. Medan andra har mer            
regelbunden kontakt med BUP där de bland annat kan bolla ideér om elevers situation.              
Skolorna har även kontakt med socialtjänsten men kontakten används olika mycket på            
skolorna.  

De hinder som intervjupersonerna nämner som de mest centrala i arbetet mot psykisk             
ohälsa är sekretessen och resurserna. Sekretessen blir ett hinder när eleverna fyllt 18 år              
då elevhälsan inte längre får kontakta elevens föräldrar. Ett annat problem med            
sekretessen kan vara att om elevhälsan känner att de måste göra en orosanmälan så kan               
det leda till att eleven tappar förtroendet för elevhälsan. Ett annat hinder som             
intervjupersonerna nämner är de bristande resurserna som leder till att vissa           
professioner inom elevhälsan har nedskurna arbetstider såsom 20-50%. Detta leder till           
att de inte har tid till att hjälpa alla elever och får istället prioritera de mer akuta                 
ärendena. De finns även gånger då elevhälsan arbetar på övertid för att hinna med så               
mycket som möjligt.  

 
 

11 Socialpedagogiska implikationer 

Socialpedagogikens kunskapsområden är lärande, förändringsprocess och      
identitetsutveckling som är sammanflätade processer och förekommer i olika         
sammanhang (Cederlund & Berglund, 2017). Vi bedömer att vår studie innehåller           
förståelse för dessa delar. Socialpedagogik eftersträvar att socialisera eleverna i skolan           
och i samhället i övrigt, vilket elevhälsans personal beskriver utifrån de intervjuerna            
som genomförts. 
  
Studien kan även koppla elevhälsans arbete med elever som lider av psykisk ohälsa till              
socialpedagogik genom att som framtida socialpedagog är det möjligt att man arbetar            
med ungdomar som lider av psykisk ohälsa. Det är därför viktigt att ha kunskap inom               
detta område, både hur skolan arbetar mot psykisk ohälsa samt hur pass vanligt             
förekommande det är. 
  
För vidare forskning skulle det vara intressant och viktigt att få ta del av ungas egna                
skattning av psykisk ohälsa samt att få reda på vilka insatser eleverna ansåg vara              
hjälpsamma i arbetet mot psykisk ohälsa. Vad anser eleverna att elevhälsan kan göra             
annorlunda i arbetet, vad är bra och vad är mindre bra? Vi anser att detta behövs för att                  
belysa ämnet ytterligare då psykisk ohälsa bland skolungdomar är vanligt          
förekommande och det hade varit intressant att få ta del av vad eleverna själva känner               
kring detta område. Det skulle även varit intressant att studera individer som har lidit av               
psykisk ohälsa under deras skolgång för att ta del av deras tankar och funderingar om               
hur deras väg till ett bättre psykisk mående såg ut.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide 
Informera om: 
⦁ Presentation av forskningsetiska överväganden 
⦁ Anonymitet  (alla uppgifter är sekretessbelagda) 
⦁ Om önskemål finns bifogas intervjun skriftligt till intervjupersonen 
⦁ Godkännande av inspelning av intervjun 
⦁ Intervjupersonen kan när som helst under intervjun avbryta eller hoppa över 
frågor 
 
Arbetetsfrågeställningar: 
Hur identifieras faktorer hos elever med psykisk ohälsa? 
 
Hur beskriver professionella sitt arbete med dessa elever? 
 
Vilka möjligheter och hinder upplever professionella i sitt arbete? 
 
Vilka faktorer på gymnasieskolan kan leda till att elever utvecklar psykisk ohälsa? 
 
Bakgrundfrågor:  
Hur kommer det sig att du har hamnat här och hur har vägen hit sett ut?  
Kan du berätta om din yrkesroll?  
 

Förekomsten av psykisk ohälsa: 
Hur ser den psykiska hälsan ut hos eleverna på er skola, anser du? 
 
Har det ökat eller minskat under de senaste åren?  
⦁ Vad anser du det beror på? 
 
Faktorer:  
Vilka orsaker till psykisk ohälsa anser ni är vanligast?  
⦁ Varför?  
Är det något mer som påverkar?  
⦁ Vad? 
Hur ser du på en förbättring av skolmiljön? 
  
 
Identifiering: 
Hur upptäcker ni att en elev mår dåligt? 
⦁  Vad händer sen? 
 
Förbättring av identifieringen av elevers psykiska hälsa? 
⦁ På vilket sätt kan det se ut? 
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Frågor utifrån skollagen, exempelvis hur gymnasiet förhåller sig till riktlinjerna från 
skollagen (Kommer senare vid mer kunskap inom området). 
 
Vilka styrdokument arbetar du utifrån? Efterföljs det? Av vem? 
 
Hur upplever du styrdokumenten? (Positivit? Brister den?) 
 
Stöd: 
Vad erbjuder ni för stöd och behandling för de som mår dåligt?  
   
Sker det någon uppföljning under och efter behandlingen?  
⦁ Om ja, hur ser den ut?  
 
Finns det någon kontakt med elevens föräldrar? 
⦁ Om ja, hur ser kontakten ut? 
 
Samarbeten:  
Hur ser samarbetet ut mellan elevhälsan, mentorerna och övrig personal? 
 
 Finns det några samarbeten med andra professioner utanför verksamheten? 
⦁ Om ja, kan du beskriva hur de ser ut?  
⦁ Om nej, varför? 
 
Hur ser samarbetet ut mellan elev och mentor/personal på skolan?  
 
Övriga frågor: 
Hur arbetar ni med elever som lider av psykisk ohälsa?  
Vad har ni för verktyg eller metoder för att kartlägga elevers psykiska hälsa?  
Hur dokumenteras elevhälsans arbete med elever med psykisk ohälsa?  
Vad ser ni för svårigheter i arbetet med elever med psykisk ohälsa?  
Vad ser ni för möjlighet att lyckas i arbetet med elever med psykisk ohälsa? 
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Bilaga 2 Missiv 
Hej! 
 
 
Vi är tre studenter som läser inom programmet ”Socialpedagogik, inriktning ungdoms- 
och missbruksvård” 180 p, vid Linnéuniversitetet, Växjö. 
 
 
Vi kontaktar er med anledning av den C-uppsats vi planerar att skriva. 
 
 
Vårt intresse rör psykisk ohälsa på gymnasiet och skolans arbete med elevers psykiska 
hälsa. 
 
 
När det gäller detta anser vi att er kunskap/erfarenhet skulle vara mycket värdefull att få 
ta del av. 
 
 
För att få göra detta vill vi genomföra en intervju med dig. 
 
 
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. 
 
 
Har du några frågor kan vi nås både på mail eller på telefon. Är detta något du vill ställa 
upp på skickas en missiv samt en intervjuguide.  
 
 
 
Med vänlig hälsning  
Alexander Johansson 
Mobil: 0734040018 
Mail: johansson.alexander1618@gmail.com 
Sarah Åberg  
Mobil: 0707333452  
Mail: sarah_aberg@hotmail.com 
Lillemor Frisk  
Mobil: 0763188712 
Mail: frisklillemor@hotmail.com 
 
 
Handledare: Katarina Olausson 
Examinator: Mats Anderberg och Mikael Dahlberg 
Kursansvarig: Mats Anderberg 
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