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Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka hur 

ungdomars psykiska ohälsa ser ut. Detta undersöktes genom 

intervjuer med skolpersonal som har olika professioner på 

gymnasieskolor. Resultatet visar att psykisk ohälsa bland elever på 

skolorna är vanligt förekommande. Genom intervjuerna ses även en 

ökning bland elevers psykiska ohälsa.  Dagens samhälle uppbyggt 

på sociala medier ses som en av två stora bakomliggande faktorer 

till ökningen. Elevers uppväxt och hemförhållande ses som den 

andra stora faktorn som kan ligga till grund för vissa elevers 

psykiska ohälsa. Vi kan dra slutsatsen att den psykiska ohälsan ses 

som vanligt förekommande i gymnasieskolorna. Även 

självskadebeteende är något som skolpersonal ofta möter bland 

eleverna. Skolan kan vara en form av skyddsfaktor för dessa elever 

och skolan försöker arbeta individanpassat för att stötta eleven 

under skolgången. 
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INTRODUKTION 
 

I en rapport från Socialstyrelsen (2013a) kan man läsa att den psykiska ohälsan bland 

ungdomar ökar. Den ökar bland annat i ångestsjukdomar som sedan kan leda till ett 

självskadebeteende. Stain (2008) talar om att det finns en koppling mellan självmord och 

självskadehandling. Personer som skär sig, som är en av de vanligaste metoderna av 

självskadebeteende gör detta på grund av att det är ångestbefriande. Enligt en studie som 

gjordes i Australien och i sex europeiska länder där man frågat 30 000 ungdomar hur de 

skadat sig själva uppger 59 procent att de vid självskadebeteendet hade velat dö. 

Detta gjorde oss intresserade av att undersöka hur den psykiska ohälsan ser ut bland 

ungdomar specifikt ungdomar med ett självskadebeteende. Vi tänker att skolan är en 

social miljö där ungdomar tillbringar mycket tid. 

Vi vill undersöka detta område då vi som behandlingspedagoger troligtvis kommer att 

möta ungdomar eller unga vuxna med denna problematik. Vi anser det är viktigt att veta 

vad som görs på skolor för att hjälpa dessa ungdomar eller unga vuxna. Som blivande 

behandlingspedagog är det en viktig kunskap att veta hur hjälpen ser ut i dagsläget, dels 

för att få en ökad förståelse för problemet och för att kunna hjälpa dessa ungdomar. Detta 

är ett relevant ämne för att fördjupa kunskapen och förhoppningsvis få vetskap om hur 

samverkan med andra verksamheter ser ut. 

 

Bakgrund 

Här kommer vi att redovisa hur forskningen ser ut bland unga med en psykisk ohälsa och 

ett självskadebeteende. 

Psykisk ohälsa 

I en underlagsrapport från Socialstyrelsen (2013a) benämner man psykisk ohälsa olika 

beroende på sammanhanget. Psykisk ohälsa behöver inte betyda att man har en psykisk 

sjukdom. Psykisk ohälsa kan visa sig genom att man känner sig orolig eller nedstämd. 

Psykisk sjukdom kan till exempel vara depression eller schizofreni, som kan kännas igen 

av vården utifrån olika diagnoskriterier. Den psykiska ohälsan är vanligt förekommande 

i Sverige. I en enkätundersökning uppskattas att ca 20-40 procent av Sveriges befolkning 

upplever psykisk ohälsa. 5-10 procent uppskattas ha en svårare form och behöver 

psykiatrisk vård. Man kan se att det finns personer som mår psykiskt dåligt och skulle 

behöva behandling men aldrig tar hjälp eller uppmärksammas av vården. I Socialstyrelsen 

(2013a) skriver man att ett samband kan ses mellan upprepade negativa livshändelser och 

en psykisk ohälsa. Det är när vi gång på gång måste klara av negativa påfrestningar som 

risken för psykisk ohälsa ökar. 

Psykisk ohälsa bland unga 

Enligt en rapport av Socialstyrelsen (2013a) har det skett en kraftig ökning bland 

ungdomar med psykisk ohälsa. Detta gäller främst missbruk, depressioner och 

ångestsjukdomar. Den självrapporterade psykiska ohälsan hos ungdomar kan senare leda 

till psykisk sjukdom eller självmordsförsök. Psykisk ohälsa bland ungdomar ses som ett 
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växande folkhälsoproblem, där man inte säkert kan säga vad anledningen till detta 

problem är. Men eftersom man kan se en ökning i hela ungdomsgruppen och inte bara 

hos ungdomar i utsatthet eller som har en förälder med psykisk ohälsa kan skolan ha en 

stor del i detta. Det kan också finnas samhällsrelaterade faktorer som ökade krav på 

utbildning. Det är viktigt att man tidigt uppmärksammar detta, särskilt föräldrar, anhöriga 

och i elevhälsan. Den ökade psykiska ohälsan som unga har ska tas på allvar, då det annars 

kan bli ett stort folkhälsoproblem. SOU styrker i sin utredning Ungdomar, stress och 

psykisk ohälsa (2006b) att den psykiska ohälsan bland ungdomar har ökat. I 

undersökningar från Statistiska centralbyrån kommer man fram till att oro, ångest och 

ängslan har ökat stort. I undersökningarna kan man också se att trötthet, nedstämdhet och 

sömnsvårigheter har ökat mest i åldern 16-24 år.  

En undersökning om gymnasieungdomars erfarenhet av läkemedel visar att 5-7 procent 

har använt sig av värktabletter, sömnmedel eller ångestdämpande medicin dagligen. 

Undersökningen gjordes på gymnasieskolor i fyra olika städer. 78 procent av eleverna 

uppger att användandet av dessa läkemedel beror på att de känner sig stressade eller har 

oro och ångest (Stain 2008). 

Cederblad (2013) förklarar att ungas psykiska hälsa har undersökts under de senaste 30 

åren. Huvudslutsatserna från dessa undersökningar har resulterat i statistik som pekar på 

att psykiska problem bland unga har blivit vanligare under de senaste två decennierna. 

Cederblad (2013) berättar att denna slutsats blev ett stort medialt genomslag. Cederblad 

(2013) förklarar att det tillsattes en arbetsgrupp vars uppgift var att skapa en systematisk 

kunskapsöversikt med fokus på förändringar i den psykiska hälsan hos barn och 

ungdomar. Översikten skulle innefatta beskrivningar av olika aspekter på psykisk ohälsa 

samt positiv hälsa sedan år 1945. Arbetsgruppen fann dock efter omfattande 

litteraturundersökningar att ingen studie uppfyllde kriterierna. Ingen studie som 

undersöktes kunde bedöma hur svenska barns psykiska mående samt välbefinnande 

utvecklas över tid sedan 1945. Studier mellan 1945-1970-talet var inte tillförlitliga. 

Arbetsgruppen kunde dock se resultat som talade för en ökning bland internaliserade 

problem hos äldre tonårsflickor sedan 1980-talet. Den viktigaste slutsatsen med 

undersökningen, betonar dock arbetsgruppen, var att ungdomars psykiska ohälsa var 

ofullständigt utforskad i Sverige. Denna rapport väckte en debatt vid en konferens 2010 

om trender bland barns och ungdomars psykiska hälsa i Sverige. Vid konferensen 

bedömdes det att det skett en ökning från mitten av 1980- talet till mitten av 2000-talet 

av vissa typer av psykisk ohälsa hos ungdomar så som nedstämdhet och oro. Det kunde 

ses en fördubbling av andelen flickor med sådana problem. Panelen menade även att 

pojkarna följer flickornas statistik, dock anger färre killar än tjejer att de känner oro eller 

nedstämdhet. En annan anmärkningsvärd punkt som Cederblad (2013) tar upp är att det 

bland unga ser ut som att de inte följer den kurva som sker bland andra åldersgrupper när 

det gäller självmord. Det har kunnat ses en minskning i alla andra åldersgrupper förutom 

bland unga.  

Törnsén (2009) talar om att det finns alla möjliga tänkbara former av elevers ohälsa. Allt 

ifrån tal och skrivsvårigheter, särskolebehov och frånvaro till utanförskap, ätstörningar, 

flickor som skär sig och alkoholproblem eller sexuellt våld etcetera. Alla typer av ohälsa 

finns bland elever på skolorna. 
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Enligt Törnsén (2009) förklaras elevers problem med omgivningsfaktorer så som 

familjens socioekonomiska bakgrund, sömnsvårigheter, hemförhållanden eller 

samhällets krav. 

Samhällets påverkan på den psykiska ohälsan 

Sverige och de övriga nordiska länderna har ett bra välfärdssystem där elevvården och 

ungdomsmottagningarna är de mest utvecklade i världen. Men den psykiska ohälsan 

bland ungdomar i Sverige är hög i jämförelse med andra länder. En orsak kan vara den 

individualisering och moderna utvecklingen i Sverige som bidragit till ökat krav på 

ungdomar att göra rätt val. Livet är inte lika förutsägbart längre och alla val man gör är 

av stor betydelse för framtiden. 

I SOU (2006) har man undersökt ungdomars syn på stress, vilket kan leda till psykisk 

ohälsa. Ungdomarna uppger stress som något negativt och som vårt prestationssamhälle, 

som vi lever i idag, är en bidragande faktor till. Ungdomarna uppger att reklam och media 

är en stor del men skolan är också en stressframkallande faktor. Ungdomar känner stor 

stress och press över de val som måste göras. Man måste också prestera i skolan och få 

höga betyg för att få arbete i framtiden. Majoriteten av ungdomarna uppger att ekonomin 

är den största faktorn till stressen. Studenter får inte ihop ekonomin under studietiden och 

måste därför hitta extrajobb, vilket leder till mer stress och tidsbrist. Ungdomarna 

upplever också att mycket fritid går till att skriva hemuppgifter och man får då lägga 

fritidsaktiviteter åt sidan.  

Självskadebeteende 

 Overland (2010) skriver att avsiktlig självskada är: 

En handling som inte ledde till döden, men där personen gjorde minst 

något av följande: 

 Initierade handlingar (exempelvis att skära sig själv eller att hoppa 

från en höjd) i avsikt att skada sig själv 

 Tog läkemedel i en större mängd än föreskrivet eller mer än 

normal dos 

 Tog illegala substanser/narkotika i avsikt att skada sig själv 

 Svalde oätlig substans eller osmältbart föremål.  

  

Bjärehed (2008) talar om att historiskt har man sett att självskador dokumenterats genom 

hela mänsklighetens historia. Han förklarar också att det finns olika kulturella perspektiv 

inom detta, kulturella former av självskador har varit beteenden som utförts som riter eller 

religiösa sedvänjor. Idag i det västerländska samhället säger Bjärehed (2008) att 

självskadebeteende uppfattas som en avvikande form av ett beteende. Han tar även upp 

accepterade handlingar i det moderna samhället som exempel tatueringar och piercingar 

som utförs i dekorativa syften. Dessa handlingar anses inte som självskadebeteende.  Med 

ett självskadebeteende menar Bjärhed (2008) handlingar som att skära sig, bränna sig, slå 

sig själv eller avsiktligt orsaka direkta skador på sig själv på något annat sätt. Bjärhed 

(2012) menar att det är svårt att komma fram till en fullständig lista över metoder som 

används för att skada sig själv på. Det har framkommit former av självskadande beteende 
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som är dominanta och andra former av självskadande beteende som anses som icke-

typiska. Som icke-typiska former av självskadande beteende är bland annat att droppa 

syra på huden, infoga objekt under hud och naglar, bränna sig med eld, gnugga 

sandpapper på huden samt skrapa eller ta bort hud. Bjärhed (2008) förklarar att det 

diskuterats om hur undergrupper av självskadande beteende bör avgränsas samt 

förtydligar att det idag är uppenbart att skada sig och begå självmord skiljer sig åt. 

Däremot är det viktigt att notera att självmord och självmordsförsök är 

överrepresenterade hos de individerna med ett självskadande beteende enligt Bjärhed 

(2008). Stain (2008) skriver att det finns ett stort mörkertal bland personer som har ett 

självskadebeteende på grund av att det kan vara svårt att skilja på självskada och 

självmordsförsök och därför saknas det forskning om ungdomar med självskadebeteende.  

  

 Hos vilka individer förekommer självskadebeteende? 

Kerry Hill och Dallos (2012) förklarar att aktuell litteratur pekar på att det är vanligt i 

tonåren med självskador. I deras studie framkommer det även att de sex ungdomar som 

valde att delta i studien hade ett pågående självskadebeteende eller hade skadat sig själv 

under en period på sex månader och att de vanligaste förekommande metoderna var 

genom att skära sig och bränna sig. Detta bekräftar att de vanligaste metoderna för att 

skada sig själv är de som Bjärhed (2008) också talar om.  

Karolinska Institutets folkhälsoakademi (KFA 2011) genomförde en undersökning i 

uppdrag av Stockholms läns landsting om självskadebeteende och de bekräftar 

Socialstyrelsens (2013) information om att psykisk ohälsa ökat där med också att 

självskadebeteende ökat markant de senaste tio åren. (KFA 2011) talar också om att 

resultat som visat att individer uppväxta i socioekonomiskt utsatta familjer eller 

ungdomar med annan etnisk bakgrund än svensk kan vara särskilt riskutsatta. Dessutom 

finns ett ökat empiriskt stöd för att skolprestationernas kvalitet har en stor roll i 

sammanhanget.  

  

 Förklaringar till ett självskadebeteende 

KFA (2011) talar om att en förklaring till att unga människor skadar sig själva och får 

vårdas på sjukhus kan vara en upplevelse av att inte kunna möta samhällets ökade krav 

på prestationer hos individen. Att unga har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden kan 

också antas vara en förklaring till det ökade självskadebeteendet. Stain (2008) styrker 

detta till viss del, självskadebeteende har framför allt ökat hos unga kvinnor. En av 

förklaringarna kan vara vår moderna samhällutveckling som leder till att vi har svårare 

att skapa vår identitet när vi är unga, vilka vi är och vad vi vill göra i livet. Vi ska också 

vara självständiga och vara involverade och prestera inom flera områden i livet. Man har 

tappat gemenskap och den fysiska kontakten med människor som byts ut alltmer mot 

olika medier som chatter och SMS. Självskadebteende hos unga kvinnor kan därför vara 

ett sätt att hantera de krav och den ångest som detta leder till.  
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Psykisk ohälsa bland elever 

Stain (2008) skriver om skolans betydelse för ungdomar. Skolan är en arbetsplats där 

ungdomar spenderar mycket av sin tid. 80-90 procent uppger att de känner en trygg 

skolmiljö. Men det finns ungdomar som blir utsatta i skolan, mobbade och skolkar. Därför 

är det viktigt att skolan arbetar förebyggande och har kunskap om ungdomar, vet hur 

miljön kring ungomarna ser ut och har ett öppet samtal kring frågorna.  

 Elevhälsan 

Elevhälsan är enligt Skolverket (2012) ett nytt begrepp i skollagen. Elevhälsan ska arbeta 

hälsofrämjande och främst förebyggande. I elevhälsan ska det finnas tillgång till personal 

med specialpedagogisk kompetens, kurator, psykolog, skolläkare och skolsköterska. I 

elevhälsan har skolsköterskan, läkaren, psykologen och skolkuratorn sträng sekretess. 

Detta innebär att de inte får lämna ut någon information utan elevens samtycke om det 

inte står helt klart att eleven inte lider av informationen. Stain (2008) skriver också om 

elevhälsan som har en betydande roll för att förebygga psykisk ohälsa, mobbing och 

självdestruktivitet. Elever med självdestruktivt beteende uppger att de får ett bra stöd i 

sin samtalkontakt med till exempel kurator. Men problemet uppstår då man byter till 

gymnasiet eller annan skola och bryter sin samtalskontakt då dessa elever ofta är sårbara 

för seperationer. Men det finns också elever som har mycket negativa erfarenheter av 

elevhälsan. Eleverna uppger att de fått ett oprofessionellt bemötande och att de blivit 

lurade då kuratorer har ringt till föräldrarna bakom deras rygg. De är också rädda för att 

elevhälsan ska göra en anmälan till socialtjänsten och vill därför inte uppsöka elevhälsan. 

Törnsén (2009) talar om att elevhälsan främst fokuserar på elevers ohälsa och då på 

individnivå. Det hälsofrämjande och förebyggande arbete elevhälsan skall bedriva är i 

praktiken ett arbete som i huvudsak är ett åtgärdande. Ett arbete där insatserna är riktade 

på problemen som uppstår där målet är att lösa dem.  Socialstyrelsen talar även om de 

mål som finns för skolhälsovården som också definieras i skollagen. Ett övergripande mål 

är att vid hälsoundersökningar och hälsobesök tidigt identifiera problem och symptom 

hos elever som kan innebära att de är i behov av insatser. Säljö och Hjörne (2013) skriver 

om skolans ansvar att se till att alla elever är trygga och utvecklas. Samt att utveckla 

skolans arbete och skapa nya pedagogiska arbetsmetoder som passar alla elever. Skolan 

är en fast punkt för elever och de bekymmer som yttrar sig där kan ha sitt ursprung i till 

exempel hemmiljön. Därför är elevhälsan ett viktigt inslag i skolan när eleven inte mår 

bra. Elevhälsan handlade tidigare mer om den fysiska hälsan men det elevhälsoteam som 

finns idag arbetar även med den psykiska hälsan hos elever eftersom det blivit ett allt 

vanligare problem i samhället. Säljö och Hjörne (2013) tar upp vikten av att 

elevhälsoteamen är multiprofessionella. Med detta menar de att olika yrkesgrupper inom 

elevhälsoteamet ska bidra med sina kunskaper inom sitt kompetensområde. Detta ska i 

sin tur bidra till en ökad förståelse för elevens problem utifrån olika synsätt och 

perspektiv. 

Törnsén (2009) påpekar att elevhälsans organisation ser olika ut ur ett elev- och 

föräldraperspektiv. Intervjuerna Törnsén (2009) genomförde visar även detta, elever har 

olika tillgång beroende på vilken skola de går på. Törnsén (2009) talar i sin undersökning 

om att de flesta skolor hon intervjuade beskrev ärenden där skolan lyckats väl samt 

ärenden där de inte lyckats hjälpa elever med deras problem på grund av brist på resurser 

där det bland annat tagit för lång tid att få till gång till exempelvis psykolog. Törnsén 

(2009) förklarar att för de kommunala skolorna har nedskärningarna bidragit till att bara 
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erbjuda den elevhälsa som varit lagstadgad och att elevhälsan, enligt en rektor i Törnsén 

(2009) undersökning anser skolans elevhälsa som underdimensionerad. Rektorn menar 

att nedskärningar innebär att servicen för eleverna försämras, med andra ord har 

nedskärningar av elevhälsans personal fått konsekvenser för elevernas resultat anser flera 

av rektorerna i undersökningen 

 Elevhälsan och lärare 

Törnsén (2009) uttrycker i sin undersökning att elevhälsa redan börjar i klassrummet. 

Läraren är den person på skolor som ser eleverna i vardagen. I kontakten mellan lärare 

och elever kan många problem lösas eftersom att lärarens uppdrag bland annat handlar 

om lärande i form av kunskapsmål samt personlig utveckling. I klassrummet har läraren 

en möjlighet att identifiera elever som både utvecklas samt dem som inte utvecklas så de 

kan nå de nationella målen. 

 Samverkan  

Danermark (2005) skriver om den samverkan mellan människor som sker inom samma 

yrkesområde och där man har samma syfte, till exempel socialtjänst, skola och hälso- och 

sjukvård. Människan består av en helhet där den sociala, psykologiska och de biologiska 

delarna utgör en helhet. Därför är samverkan runt en person mycket viktig. Danermark 

(2005) skriver om 3 olika faktorer i samverkan. En av dessa faktorer är perspektiv. 

Samverkan kan bli ett problem då varje yrkesutövare arbetar utfrån sitt perspektiv. 

Utmaningen blir då att man har olika kunskaper inom ett område och varje yrkesgrupp 

kan arbeta utifrån olika teorier. Det andra är organisatoriska förhållanden. De anställda 

ingår i olika organisationer där det kan se olika ut. Olika organsationer är mer politiskt 

styrda än andra. Det kan också se olika ut beroende på vem som fattar besluten i 

organisationen. Detta kan leda till att man måste invänta klarteckan och arbetet med 

samverkan försenas. Regelverk är också en viktig faktor som påverkar samverkan. Lagar 

och förordningar bestämmer i vilken organisation ansvaren ska ligga och detta leder till 

att alla får olika roller. Till exempel självskadebeteende på skolor, där olika professioner 

inom skolan har olika grader av ansvar och arbetar utifrån de tre delar som Danermark 

(2005) tidigare tagit upp. Om dessa tre förutsättningar för samverkan finns men det leder 

inte till att samverkan fungerar så menar Danermark (2005) att fallet kan vara att 

personkemin mellan personer i samverksrgruppen helt enkelt inte fungerar. Olika faktorer 

påverkar samverkan olika mycket. Men det är ledningen som har ansvaret för att dessa 

förutsättningar ska finnas.   

Törnsén (2009) talar om att det externa samarbetet med övriga samhällsfunktioner är 

omfattande. Kontakter med ungdomsmottagning, BUP, läkare eller närpolis etcetera sköts 

oftast utav skolsköterskan, kuratorn eller rektorn på skolan. Ett problem som kan uppstå 

vid samverkan i de svårare elevärendena är att många inte har tid att mötas, samt uteblir 

från möten. Detta resulterar i att det tar lång tid innan problemet är löst samt att kraften i 

samverkan försvinner. 

Teoretiskt perspektiv 

I vår studie utgår vi ifrån ett teoretiskt perspektiv där man ser till något som kallas för risk 

och skyddsfaktorer. ”Enligt Andershed, Andershed & Söderholm Carpelan (2010) är 

riskfaktorer faktorer som egenskaper, förhållanden, processer eller händelser som ökar 

risken för ett utfall i ett visst beteende”. Andershed & Andershed (2010) talar om att en 
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riskfaktor ökar risken för ett visst beteende men menar samtidigt dock att det är svårt att 

tala för hur en riskfaktor direkt är orsakskopplad till beteendet eller ej.  

 Skyddsfaktorer 

”De skyddande faktorerna är faktorer som egenskaper, händelser, förhållanden eller 

processer som minskar risken för utfall i ett visst utfall” (Andershed & Andershed 

2010:29). En skyddande faktor fungerar som en buffert mot olika risker, med andra ord 

kan flera skyddande faktorer avgöra att den unge inte utvecklar olika typer av beteende 

som till exempel ett kriminellt beteende med mera. Andershed & Andershed (2010) talar 

också om att när man talar om risk och skyddsfaktorer bör man ta hänsyn till individens 

egenskaper och de samspel som sker mellan dem och dennes erfarenheter, förutsättningar 

och omständigheter i dennes miljö. Risk och skyddsfaktorer ligger på många olika nivåer 

bland annat hos individen, bland kamrater, familjen, lärare i skola och andra i 

närsamhället. I samhällets struktur, normer och funktioner samt även händelser och 

förändringar över tid. Freij (2006) förklarar att skyddande faktorer hos ett barn kan bland 

annat innebära att denne besitter en problemlösningsförmåga, en skolframgång, har ett 

gott självförtroende, har en förmåga till impuls och känslokontroll. Freij (2006) talar om 

att skyddande faktorer i familjen och närmiljön exempelvis kan vara att få separationer 

från vårdare, god övervakning och omvårdnad, en god relation mellan förälder och barn, 

möjlighet till fritidsintresse samt yttre stöd från grannar och lärare med mera. 

 Riskfaktorer 

Andershed och Andershed (2010) tar upp faktorer hos barnet och faktorer i den närmaste 

miljön där kontakten mellan föräldrarna och barnet samt uppfostringsmetoder kommer in 

i bilden. Många gånger behövs flera riskfaktorer för att risken för att utveckla ett visst 

beteende skall vara större. Med andra ord ju fler riskfaktorer som individen utsätts för ju 

större är risken att beteendet utvecklas samt gör det svårare för individen att ta sig ur 

beteendet.  

Brottsförebyggande rådet (2001) talar om att det finns vetskap om hur viktigt det är att 

uppmärksamma signaler hos barn som på något sett är normbrytande samt signaler att 

något i dennes familjeförhållande bryter från normerna. Barn med problem och 

svårigheter på flera områden samtidigt är utsatta för extra stora risker att utveckla 

normbrytande beteenden. Det finns kunskap om att i ett barns beteendemönster och 

personlighetsdrag utvecklas genom de samspel som sker mellan de biologiska 

förutsättningarna och i den fysiska och psykosociala närmiljön barnet växer upp i. Om en 

förälder har svårt att ge en god omsorg till barnet ökar risken för att barnet skall utveckla 

allvarliga psykosociala problem.  

Freij (2006) förklarar att risk och skyddsfaktorer är något som samspelar. Vid stora risker 

är de skyddande faktorerna extra viktiga för att på så sätt neutrailsera och förminska 

riskerna.  

 

Syfte och problemformulering 

Syftet med studien var att undersöka hur personalen på gymnasieskolor ser på den 

psykiska ohälsan, inräknat även självskadebeteende bland elever på skolorna och hur 

personalen arbetar med detta. 
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 Hur ser den psykiska ohälsan ut, samt självskadebeteende bland elverna? 

 Hur tänker skolpersonalen kring bakomliggande orsaker till elevers psykiska 

ohälsa? 

 Hur ser samverkan och samarbetet ut mellan skolpersonalen inom skolan, mellan 

skolpersonal och föräldrar samt mellan skolpersonalen och andra verksamheter? 

METOD 

Metodologiska utgångspunkter 

Under denna rubrik har vi beskrivit hermeneutik och kvalitativ intervju som är de 

metodologiska utgångspunkter vi valt. 

Hermeneutik 

Hyldgaard (2008) beskriver att humanvetenskaperna strävar efter att förstå och tolka och 

inte förklara fenomen eller problem. Det som skall förstås är människan och dennes 

uttryck. Människan är utrustad med ett inre bestående av meningar, känslor och 

dispositioner. Hyldgaard (2008) skriver om den hermeneutiska cirkeln. Människans 

tolkning påverkas av den självförståelse och förförståelsen vi har av den verklighet vi 

lever i. De förväntningar vi har på framtiden påverkas av vårt förflutna. Detta leder till att 

man rör sig i en ond cirkel, vilket hindrar oss i vårt skapande av ny kunskap. Bryman 

(2011) beskriver hur grunden i det hermeneutiska synsättet är i studier fokusera på att 

analysera reultatet från det material som samlats in för att få fram meningen utifrån 

intervjupersonens perspektiv. Brinkman och Kvale (2009) styrker detta. Det centrala är 

tolkningen av meningen och denna mening har ett samband med kontexten.   

Kvalitativ intervju 

Kvale och Brinkman (2009) skriver om den kvalitativa intervjun som ett sätt för 

intervjupersonen att genom samtal skaffa sig kunskap genom vetenskapliga grunder. 

Samt att tolka intervjupersonernas egna beskrivningar av sin verklighet. Enligt Bryman 

(2011) är intervjun den vanligaste metoden som man använder sig av i kvalitativ 

forskning. Bryman (2011) skriver i sin text om vad som kännetecknar en kvalitativ 

intervju. Intervjupersonerna kan intervjuas fler gånger och intervjufrågorna kan anpassas 

efter intervjupersonens svar. Det kan ställas följdfrågor till intervjupersonen och behöver 

inte gå i en viss ordningsföljd utan kan följas av intervjupersonens intresse. Det finns två 

huvudtyper av kvalitativa intervjuer som är ostrukturerad intervju och semistrukurerad 

intervju. Den ostrukturerade intervjun kan mer likna ett vanligt samtal där man tar upp 

vissa teman. Till exempel kan det handla om att intervjupersonen får svara fritt runt en 

fråga. I vår undersökning kommer vi använda oss av en semistrukturerad intervju. Här 

använder vi oss av en intervjuguide där vi har förbestämda teman vi vill tala om. Men 

tonvikten i dessa två olika intervjuer är intervjupersonens egen tolkning Bryman (2011).    

Planering och genomförande 

Här kommer vi att beskriva de urval, instrument och den analys vi har gjort och hur vi 

tänker kring våra val av dessa.  
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Urval 

Vi valde att utföra vår undersökning på två skolor som alla fanns i en mindre stad i 

Sverige.  Dessa två skolor är på gymnasienivå. Valet att utföra undersökningen på 

gymnasenivå grundade sig i att med de antal intervjuer vi hade skulle studiens 

tillförlitlighet öka då vi utförde fler intervjuer inom en begränsad åldersgrupp på 

gymnasienivå. Vi har valt att intervjua tillsammans 5 personer. Vi valde skolans värld 

som undersökningsplats då det passade bäst till vår forskningsfråga. De intervjupersoner 

vi valde ut ingår i elevhälsoteamet på skolorna eller är lärare. Eftersom elevhälsoteamet 

kan se olika ut på skolorna så tog vi tagit kontakt med rektorn eller chefen för 

elevhälsoteamet. Därefter fick vi kontakt med de personer som ansågs bäst lämpliga, 

grundat på tillgänglighet, erfarenhet samt intresse för området. Vi valde att intervjua olika 

professioner på skolorna. Detta urval grundades på att vi ville ha en helhetsbild över hur 

man arbetar i skolan med den psykiska ohälsan inklusive ungdomar med ett 

självskadebeteende. Vi var inte ute efter att jämföra olika yrkesroller eller hur en viss 

yrkesroll arbetar. Vi var intresserade av att undersöka hur man arbetar med psykisk ohälsa 

i skolan ur ett hehetperspektiv.    

 

Instrument & insamling 

För att samla ihop material till vår undersökning valde vi att utföra en semistrukturerad 

intervju. Enligt Bryman (2011) är detta en vanlig metod när man skriver en kvalitativ 

studie. Vi är då ute efter individens synsätt, upplevelse och tolkningar. Vid denna metod 

använder man sig av en intervjuguide där man på förhand har utformant relevanta frågor 

inom det ämne man är intresserad av samt utifrån de problemformuleringar man har 

(Bryman 2011). Vi läste in oss på ämnet för att kunna utforma en intervjugudie med 

relevanta frågor och för att få användning av denna kunskap och hitta givande följdfrågor. 

För att hitta bra följdfrågor krävdes det att vi lyssnade aktivt på vad intervjupersonen talar 

om och varför det sägs (Brinkman och Kvale 2009). 

Vi valde att utföra intervjuerna på den plats där intervjupersonen arbetar på grund av att 

det var praktiskt lämpligt för intervjupersonerna. Då man spelar in intervjun bidrar det till 

att man kan lyssna på intervjun flera gånger om för att inte missa något av vikt, och inte 

bara komma ihåg vad intervjupersonen säger utan hur det sägs. Intervjun spelades in på 

mobiltelefon och transkriberades för att få med alla uttrycksätt och för att inte missa 

viktigt information.  

Analys 

För att analysera det material vi fått skrevs de transkribrerade intervjuerna ut för att sedan 

sammanställa, jämföra och bearbeta informationen.  För att analysera vårt material vi fått 

in från intervjuerna använde vi oss av metoden meningskodande. Kvale och Brinkman 

(2009) förklarar denna kodning där man undersöker, kategoriserar och jämför materialet. 

Det första vi gjorde var att se över materialet för att hitta olika teman till resultatet. Vi 

använde oss då av överstrykningspennor i olika färger för att hitta gemensamma teman. 

Sedan jämförde vi och analyserade materialet som vi fått av var en av intervjupersonerna 

för att hitta likheter och olikheter. Efter detta bearbetade vi materialet för att hitta 

eventuellt en röd tråd i det material vi fått och skillnader i intervjupersonernas 

beskrivningar. Kvale och Brinkman (2009) skriver om den invändningen mot tolkningar 
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av intervjuer. Olika personer tolkar texter olika och att detta då inte är en vetenskaplig 

metod. Man är inte ute efter en objektiv sanning utan en tolkning. Vi upplever det som en 

fördel att vara två personer som medverkade vid intervjun då man kan tolka materialet vi 

fått in både på liknande sätt men också på olika sätt. 

Forskningsetiska överväganden 

Det finns fyra etiska principer som gäller för forskning i Sverige. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialietskravet och nyttjandekravet 

(Bryman 2011).  

Enligt informationskravet var det viktigt att den som deltog i en studie gör detta av 

frivillighet. Respondenten har rätt till att få all information som den behöver. Till exempel 

studiens upplägg, syfte och genomförande. Denna etiska princip har vi uppfyllt genom 

att skicka ut ett missivbrev där vi bland annat informerar om syftet med studien. Vi har 

också tagit emot telefonsamtal från intervjupersoner som hade frågor om hur intervjun 

kommer se ut. 

Enligt konfidentialitetskravet var det viktigt för oss att ge all information till de 

respondenter som vi intervjuade. Förutom att förklara vårt syfte var vi noga med att 

informera om att materialet är konfidentiellt och att resultatet endast kommer finnas med 

i vår studie. Efter transkriberingen raderades intervjuerna för att minska risken att 

obehöriga ska kunna lyssna på intrvjun ifall att mobilen kommer bort.  

Samtyckeskravet: Vi skickade ut ett missivbrev för att respondenten i god tid skulle få 

information om vad det innebär att vara med i studien och efter det bestämma om 

medverkan i studien.  

Nyttjandekravet: När man ska transkribera en intervju är det viktigt att man inte nämner 

de verkliga namnen om de nämns eller att man inte behåller den inspelade intervjun längre 

än nödvändigt. Respondenten ska ha möjlighet att avbryta sitt deltagande när den vill eller 

välja att avstå från att svara på en viss fråga. Bryman (2011). 

Trovärdighet och äkthet            

Det finns fyra delkriterier som Bryman (2011) skriver om när det gäller tillförlitlighet i 

kvantitativ forskning. Dessa är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att 

styrka och konfirmera. 

 

 Trovärdighet handlar om att forskningen ska ha utförts enligt regler och att man 

som forskare informerar respondenten om resultatet för att få bekräftat att detta 

stämmer överens med respondentens verklighet. Vi har noga lyssnat på intervjun 

och transkriberat för att få ett säkert resultat som stämmer överens med 

intervjupersonernas beskrivningar av den sociala verkligheten. Bryman (2011).    

 

 Överförbarhet handlar om att man i den kvalitativa studien som görs, är ute efter 

de täta och detaljerade beskrivningarna. Forskaren lägger fokus på att plocka upp 

det som intervjupersonerna beskriver. Alltså att eftersträva mer djup än bredd 

Bryman (2011). I vår undersökning har vi lyssnat på intervjupersonens egna 

bekrivning och fokuserat på detta när vi arbetat med informationen vi fått in. Med 

hjälp av vår semistrukturerade intervju har vi genom följdfrågor lyssnat in 
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intervjupersonen och gått i samma riktning som dem. De citat från 

intervjupersonerna som vi har använt oss av i resultatet bidrar till tydligheten i de 

djupa beskrivningarna.  

 

 Pålitligheten i en kvalitativ studie är viktig. Man måste kunna bevisa en 

tillförlitlighet i forskningsprocessen till exempel problemformulering, urval, 

intervjuutskrifter. Bryman (2011).  Detta gör vi genom att redovisa alla steg vi tar 

i forskningsprocessen.  Från det att vi tar kontakt med intervjupersonerna till de 

slutsatser och implikationer vi drar. 

 

 Möjlighet att styrka och konfirmera handlar om att de slutsatser vi drar inte har 

påverkats av våra personliga värderingar eller teoretiskt inriktning. Då vi är två 

personer som undersöker så minskar risken för detta.  

 

 Med möjlighet att styrka och konfirmera menas att man måste kunna 

säkerhetsställa att forskarens personliga värderingar inte påverkat slutsatsen och 

resultatet i studien Bryman (2011). 

Enligt Bryman (2011) så finns det ytterligare kriterier på äkthet. Att det i studien ska 

finnas en rättvis bild bland de åsikter och känslor som intervjupersonerna visar. 

Ontologisk autenticitet handlar om hur undersökningen medverkar till att de 

medverkande personerna får en bättre förståelse. Pedagogisk autenticitet om hur studien 

ger de medverkande en ökad förståelse om hur andra ser och upplever saker. Katalytisk 

autenticitet handlar om hur undersöknngen bidragit till att intervjupersonerna i vår studie 

förändrar sin situation. Det sista kriteriet är taktisk autenticitet. Har vår undersökning 

bidragit till att de medverkande fått ökat möjlighet till att vidta möjligheter.  

I vår studie har vi gett en rättvis bild bland alla intervjupersoner genom att vi traskriberade 

intervjun och såg över hela materialet. Och genom de inspelade intervjuerna har vi kunnat 

uppmärksamma intervjupersonernas beskrivningar på ett bra sätt. Genom att vi kommer 

skicka ut vår färdiga studie till alla medverkade i studien så tror vi att detta kan bidra till 

att få en bätte bild och förståelse för hur skolpersonal upplever den psykiska ohälsan bland 

eleverna.  

 

RESULTAT 
Här kommer en resultatpresentation av det material som vi har funnit relevant från våra 

intervjuer vi samlat in då vi intervjuat skolpersonal från gymnasieskolor. Vi har 

kategoriserat materialet i tre olika teman som är psykisk ohälsa, bakomliggande orsaker 

och samarbete och samverkan. 

Psykisk ohälsa  

Samtliga respondenter i vår undersökning talade för att psykisk ohälsa bland elever på 

skolorna är vanligt förekommande. Alla respondenterna oavsett profession mötte elever 

med psykisk ohälsa, för några var det något som ingick i det vardagliga arbetet. Alla 

former av psykisk ohälsa påträffas bland elever i skolorna även självskadebeteende. Våra 

intervjupersoner gav oss en bild av att det kan förekomma alla typer av psykisk ohälsa 
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bland eleverna så som allt ifrån utåtagerande beteende till självskadebeteende och elever 

med självmordstankar.  

 

“Och det skulle jag nog säga att det finns nästan ingen elev som går igenom tre år 

där man inte har samtal som handlar om psykisk ohälsa på olika sätt.” 

  

Hur psykiska ohälsa kan yttra sig 

Den psykiska ohälsan hos eleverna yttrar sig på många olika sätt. Oavsett profession hos 

personalen menade de att de möter elever med psykisk oshälsa. Vissa elever upplevs trötta 

och hängiga, dee är frånvarande och tillbakadragna. Vissa elever är mer risktagande och 

utsätter sig själva för fara som kan dras en koppling till ett självdestruktivt beteende som 

i sin tur kan utvecklas till ett självskadebeteende. En del elever kommer inte till skolan 

alls, medan andra befinner sig i skolan men struntar i att gå på lektionerna och “hänger” 

i skolans korridorer istället.  

 

Man ser det på eleverna dels märker man att de blir hängiga, de sover sämre, 

de kan få en del frånvaro men framför allt att det går till en viss punkt att de 

bryter ihop och börjar gråta och känner att jag är så stressad och att det är så 

mycket. 

     Vanliga tecken för psykisk ohälsa är så klart skolk, normbrytandebeteende. Att 

de är tillbakadragna, hemmasittande eller att de somatiserar sin sjukdom.. det 

är viktigt att se dessa tecken och frånga upp dessa elever så tidigt man kan för 

att hjälpa dem så mycket det går. 

 

Hur påträffas dessa elever? 

Skolan är en social plats för ungdomar. Det handlar inte bara om att studera utan att vara 

i ett sammanhang och hitta en samhörighet. För många ungdomar är skolan en 

skyddsfaktor och en arena för att minska risken att hamna utanför samhället. Samtliga 

respondenter är överens om att det är viktigt att hitta en vuxen som ser ungdomen och 

som den får förtroende för. 

 

I skolans värld handlar det om så många pusselbbitar. Men det viktigaste 

känner jag är att det finns en arena där varje elev känner sig sedd och hörd. 

Det är de viktigaste, att man ska våga, det är okej att göra misstag, det är 

okej att må dåligt vissa perioder. 

 

Ett vanligt sätt komma i kontakt med dessa elever som man tror mår psykiskt dåligt är 

genom att läraren eller elevens mentor signalerar till någon i elevhälsoteamet om 

problemet. I andra fall förekommer det att föräldrarna själva söker hjälp för deras barn 

eller att elevens psykiska ohälsa identifieras via hälsoundersökningar/hälsosamtal som 
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skolsjuksköterksan håller under gymnasietiden eller tidigare. Skolpersonal ser alltid 

allvarligt på frånvaro hos eleverna. Vid en högre frånvaro vill skolpersonalen undersöka 

orsakerna bakom frånvaron. Dessa orsaker är något som våra intervjupersoner talar om 

också kan nås via de hälsosamtal som eleverna erbjuds. Utöver hälsosamtalen erbjuds i 

vissa fall även elever kuratorskontakt. Ibland påträffar skolpersonal elever med vissa 

problem som bottnar i områden som inte rör den uppsökte skolpersonalens profession, 

därför slussas då elever till exempel direkt till kuratorn istället. Intervjupersonerna 

förklarar också att de även försöker vara individanpassade på så vis att om elever känner 

en bättre kontakt med till exempel skolsköterska än kuratorn uppmanas eleven att 

upprätthålla kontakten med sjuksköterskan. Eftersom att psykisk ohälsa kan yttra sig på 

många olika sätt kan elevernas behov vara allt ifrån att skapa struktur, en lugn miljö till 

kontinueliga samtalskontakter med till exempel skolsjuksköterskan eller kuratorn.  

 

Ja ibland kan det vara svårt att upptäcka om de skär sig tillexempel om de 

har en långärmad tröja eller så. I åttan har man hälsosamtal då man mäter, 

väger och kollar ryggen osv. då är det så att man får ta av sig lite mer och då 

kan man se mer av armarna. 

 

 Kontakten med eleven 

Respondenterna beskriver hur de försöker stötta eleven i vardagen och arbeta 

individanpassat med varje elev. Man erbjuder hälosamtal, och sedan har man styrke 

samtal men sin mentor. Man lägger då fokus på det som är bra i skolan och vad man har 

utvecklats i. Då uppmuntrar man att föräldrarna ska vara med på samtalet för att de ska 

få veta vad som händer kring eleven. All skolpersonal har ett ansvar att hjälpa och stötta 

eleven i skolan. Och i kontakten med eleven är det viktigt att man vågar se hela eleven 

och inte bara prestationen i skolan.  

 

Att hela tiden skilja prestationen från personen och det tror jag vi skulle 

kunna bli bättre på. I dagens samhälle är prestationen lika med värdet på 

personen. Där måste man hela tiden vara på hugget och särskilja det. Alla är 

fantastiska personer och indvider värda att älskas och så, prestationen är 

något annat. 

 

 Inga tydliga gränser 

Det finns inga tydliga regler eller gränser på när skolans arbete med psykisk ohälsa slutar. 

Det är svårt att veta vart gränsen går och när den psykiska ohälsan är så allvarlig att man 

måste uppmärksamma elevens psykiska ohälsa och gå vidare med det.  Detta kan framför 

allt bli ett dilemma för lärare och annan personal som har begränsad tid att lägga på varje 

individ. Det är också olika beroende på hur man ser på den roll man har. Är lärarens arbete 

bara att lära ut? Eller att se till elevens psykiska hälsa?  

 

Jag blev hans trygga punkt och vi fick signaler från hans hemkommun att han 

hade ett självskadebeteende. Jag lyckades få honom till att ta kontakt med en 
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psykolog så han fick hjälp där och kom sedan tillbaka till hösten och 

berättade att han haft samtal med henne och mådde mycket bättre. 

         Jag har en sådan elev som jag har följt som har överlevt trots frutansvärda 

förutsättningar och som inte klarar gymnasiet. Från att i stort sett aldrig vara 

här men som hade en dialog med mig hela tiden och som höll på med missbruk 

och självmordsförsök. Men som i idag har gift sig, lever ren och pluggar till 

behandlingsassistent. 

 

Bakomliggande orsaker 

Det har setts en ökning bland den psykiska ohälsan hos eleverna. Det är ett allt vanligare 

och vanligare förekommande bland eleverna och även en ökning bland killarna har setts. 

När det handlar om självskadebeteende så tycker man sg se detta men det kommer i 

perioder. Ätstörningar har man sett ökat både bland killar och tjejer på gymnasieskolor. 

Något alla talade om var att den psykiska ohälsan kunde se olika ut samt att det också 

kunde finnas många bakomliggande orsaker till deras måeende. Orsakerna till psykisk 

ohälsa kan vara många men det finns två tydliga grupper där psykisk ohälsa förekommer. 

Den ena gruppen är de elever som upplever stress och utsatthet. De påverkas dels av alla 

krav i skolan men också från media och sociala medier. Den andra gruppen är de elever 

som kommer ifrån olika påfrestande familjesituationer och hemförhållanden som i sin tur 

orsakat den psyiska ohälsan hos eleven. Den gruppen är en grupp av elever som mått 

dåligt under en längre tid. Många utav de eleverna mår dåligt redan innan de börjar 

gymnasiet och kan ha signalerat sitt måeende för skolpersonal en längre tid. Medan den 

första gruppen kanske aldrig mått dåligt tidigare. Men med en kombination utav all stress 

och krav eller utsatthet via sociala medier mått psykiskt dåligt under gymansietiden.  

 

Sociala medier  

 

Vi känner som sagt att det bli mer och mer. Och varför det har ökat förstår vi 

inte riktigt eftersom egentligen så har vi mycket mer stöd nu. Men ju mer det 

ökar materiellt, man ska vara uppkopplad och prestera, desto sämre mår 

ungdomarna. 

 

 Medias påverkan 

Intervjupersonerna är överens om att det är vanligt i dagens samhälle att alla ungdomar 

ska klara av allt och göra så mycket. Att när man är ung ska man dels prestera bra i skolan 

men också ha ett bra jobb och hinna att resa men samtidigt ha ett bra liv för övrigt. Alla 

dessa krav utifrån gör att eleverna känner en stor press för att prestera så bra de kan inom 

så många områden som till slut kan göra situationen ohållbar. Idag lever vi på ett annat 

sätt och använder sociala medier för att beskriva våra liv. Många gånger skrivs det endast 

om alla bra skeden i livet och för många elever kan detta ge en skev bild av verkligheten 

och ytterligare något kan försöka leva efter.  
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Att försöka få de här att förstå att det du gör med din värld är att slå ihop 

med alla andras världar till en värld som du väger mot din egen värld. Och 

det finns ingen människa som kan leva alla de där världarna man har som 

måttstock.  

 

 Utsatthet på nätet 

En grupp där psykisk ohälsa förekommer är hos elever där de känner krav utifrån, från 

samhället, från sociala medier från skolan och allt som händer runt omkring som de ska 

försöka leva upp till och klara av. Många gånger kan det inträffa något som gör att det till 

slut blir för mycket, för stressigt eller för mycket krav att eleven upplever kaos i sitt liv 

och detta visar sig i ett förvärrat psyksisk mående. Sociala medier har även öppnat en 

arena för mobbning och utsatthet.  

 

Mobbning är även när.. när man känner sig utsatt. Men det är också en 

medvetenhet och man försöker jobba med det. Men självklart är det mycket 

processer som händer när inte vuxna är med. Där är nätet en arena som 

vuxna är lite ovana vid. Så det är ständigt en balansgång. Vad händer på 

fritiden och vad hör skolan till. 

 

Många elever mår dåligt över något som skett på någon social media de använder sig av 

och det uppstår ett dilemma i att kunna dra ett tydligt streck vad som tillhör mobbning 

eller utsatthet i skolan eller vad som sker på fritiden eftersom att alla är tillgängliga dygnet 

runt på sociala medier. Det blir svårt för skolorna att veta vad som tillhör det sociala inom 

skolan eller på fritiden.  

 

Jag är så frustrerad över det, det är det här med sociala medierna och vad 

dem gör med människor, att det är så många som mår dåligt fast att de inte 

borde må dåligt.  

Då man kan fråga vad eleven vad du mår dåligt dåligt för och få kan det 

handla om att de har en blogg och fått påhopp för vad folk har skrivit och 

människor som har kommenterat på deras facebooksida, eller att man 

upplever att man blir utsatt. 

 

Trasiga hemförhållanden 

Det finns en annan grupp där den psykiska ohälsan är något som många elever haft med 

sig sedan lång tid kanske till och med innan de började på gymnasiet. Då är det vanligt 

att det psykiska måendet bottnar i trasiga hemförhållanden av olika slag. Det kan vara att 

elever som kommer från hem där det till exempel har förekommit olika former av ohälsa 

eller sjukdommar som påverkat måeendet. Hos vissa elever har det funnits 

familjemedlemmar med en psykiatrisk diagnos som påverkat den psykiska hälsan eller 

att eleven levt och växt upp bland missbruk och eller våld. Elever som länge mått dåligt 

och redan innan de börjar på gymnasiet har psykisk ohälsa är det något som eventuellt 
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upptäcks via en överläming om sker från grundskolan till gymnasiet. Med andra ord ser 

gymansiet i sådana fall ganska direkt dessa elever genom överlämningen från 

grundskolan. Överlämningen ger en bild av elevens psykiska måående. Det är också 

vanligt att allt ifrån ätstörningar till självskadebeteende eller annat självskadande 

beteende är något som förekommit redan innan eleven börjar på gymnasiet och i en del 

fall får gymnasieskolan vetskap även om det via överlämningen från grundskolan.   

 

När jag började jobba som lärare här blev jag chockad över hur många det 

var som hade missförhållande med sig hemifrån. Så det är en grupp. Sen är 

det den här gruppen där man inte kan förklara varför den här gruppen mår 

dåligt, utan snarare handlar det om det sociala. Man har höga krav på sig 

själv, man upplever stress över både yttre och inre krav.  

 

Samarbete och samverkan 

Skolpersonalens samarbete 

Samtliga respondenter är överens om att samarbetet mellan skolpersonalen är mycket 

viktigt. Skolpersonalen arbetar nära varandra mellan arbetslagen. Dessa kan vara lärarlag 

och elevhälsoteam. När en elev inte mår bra eller vid misstanke om att en elev inte mår 

bra tas detta upp och diskuteras i elevhälsoteamen eller i lärarlaget. Elevhälsoteamet kan 

genom en mentor till eleven få information att en elev inte mår bra psykiskt. Två 

respondenter berättar att att elevhälsoteamet och lärarlaget har möte en gång i veckan och 

om det då kommer upp att en elev mår psykiskt dåligt så diskuteras detta. När man som 

skolpersonal kommer i kontakt med en elev som mår dåligt försöker man skicka vidare 

denna elev till den profession inom skolan som har den rätta kompetensen. Men några 

respondenter föklarar också att om en elev skapat ett fötroende för en vuxen på skolan så 

kan man bedöma att denna kontakt är tillräcklig. 

 

Lärarna kan anmäla detta till elevhälsoteamet som möts en gång i veckan och 

mer om det behövs. Då tar vi upp ärendet om eleven och blickar bakåt för att 

se om vi har något sedan innan. 

 

Föräldrar 

Samarbetet mellan skolpersonal och föräldrar ser olika ut. Skolan är skyldig att ha kontakt 

med föräldern upp till 18 års ålder. Men beroende på profession så finns det ingen kontakt 

med elevens förälder om det inte hänt något speciellt. Samtliga respondenter säger att 

kontakten med föräldrarna oftast inte är några problem. Alla föräldrar vill sitt barns bästa. 

Många föräldrar tar själva kontakt med elevhälsoteamet om de är orolig för sin ungom. 

Några respondenter uppger att de haft bra mejlkontakt med elevens förälder. 

Intervjupersonerna beskriver att det är viktigt med ett gott samarbete mellan skolan och 

föräldrarna men också till och andra som är delaktiga när det gäller elevens mående.  
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På gymnasienivå så har jag inte kontakt med föräldrarna mer än om det är 

något speciellt som händer, annars pratar jag med eleverna själv. 

Oh-ja, särskilt när de är under 18. Men vi har inga större problem med det. 

Många av eleverna tillåter oss att kontakta vårdnadshavare även när de fyllt 

18. Men det är några som har sagt nej, nu vill jag klara mig själv. Men de 

kan man räkna på sin hands fingrar.  

 

Men det finns fall där kontakten med elevens förälder är problematisk. Då har man 

kontakt med någon kontaktperson till eleven. I andra fall så kan man ha kontakt med den 

ena föräldern till eleven då den andra inte är närvarande. 

 

Många tonåringar gör allt för att dölja att det inte fungerar hemma och hålla 

uppe den fasaden. Och därför kan det dröja en bit in på gymnasiet man man 

får en bild över hur det faktiskt är. 

Det andra när det handlar om den här pressen när man mår dåligt och så är 

det väldigt vanligt att de inte vill att vi ska ha kontakt med föräldrarna, det är 

också något som jag upplever som skrämmande.  

 

Samverkan mellan skola och andra verksamheter 

Då man misstänker att ett barn far illa så görs en anmälan från skolan och om eleven inte 

är myndig ringer mentor hem till föräldern. Annars så rekommenderar man att föräldern 

till ungdomen själv tar kontakt med Barn och ungdompsykiatrin. Det finns en delad 

mening om hur samarbetet mellan skola och socialtjänst eller Barn och 

Ungdomspsykiatrin samverkar. Överlag så fungerar den bra men kan bli bättre.  

 

Men jag tycker vi har ett bra samarbete och det underlättar också när de är 

så nära. Vi kan träffas där och ha möten och vi träffas även här 

Vi har ofta kontakt med barn och ungdomspsykiatrin för de är oftast 

inkopplade och man försöker få logistiken att fungera. Där finns det 

jättemycket att göra. Det skulle kunna bli så mycket bättre om man hittar 

den form som socialtjänst, Barn och ungdoms-psykiatri och skola kunna 

arbeta ihop och jag tror att det tar alldeles för lång tid innan de får hjälp. 

Under tiden hinner de brytas ner och många hamnar i ett missbruk eller 

självskadebeteende.  

 

Något som man ser som ett stort dilemma är när ungdomen har byggt upp en kontakt med 

Barn och ungdomspsykiatrin och sen fyller 18 år. Då skrivs de ut därifrån och måste själva 

ta kontakt med vuxen psykiatrin, vilket kan ta mycket lång tid. Om eleven inte mår 

tillräckligt bra för att orka söka hjälp eller inte är tillräckligt motiverad för att klara det på 

egen hand, vilket krävs vid 18 års ålder, är risken stor att eleven faller mellan stolarna. 

Dilemmat som uppstår då är att varken skolan, föräldrarna eller BUP är med och hjälper 

och stöttar eleven i dennes mående. Risken är att elevens psykiska mående förvärras och 
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eskalerar vilket även kan resultera i prestationerna i skolan och förvärra förutsättningarna 

för dennes framtid.  

 

Sammanfattning av resultatet 

Den psykiska ohälsan bland elever i gymnasieskolar har ökat enligt våra respondenter 

med ett undantag. Man kan se en ökning bland killar, samtidigt som självskadebeteende 

också har ökat men under de senaste åren miskat något. Man kan se två källor som bidragit 

till den psykiska ohälsan. Det ena är att man kommer från trasigt hemförhållande, och det 

andra handlar om den yttre pressen från media och de ökade kraven i skolan och från 

samhället. Även en bidragande del i den psyksika ohälsan är den utsatthet, påhopp och 

eller mobbning som många elever upplever via sociala medier.  Den psykiska ohälsan 

kan man se genom en ökad frånvaro, ångest och självskadebeteende eller någon annan 

typ av normbrytande beteende. 

 I skolan arbetar man förebyggande mot detta. Skolan erbjuder eleverna hälsosamtal och 

utvecklingssamtal och försöker uppmuntra till ett samarbete och en kontakt med elevens 

förälder. Det finns även ett samarbete med Barn och ungdomspsykiatrin och 

socialtjänsten vid sådana behov. Några av respondenterna tycker att det samarbetet är 

något att arbeta på och som skulle kunna bli mycket bättre. Det är viktigt att det finns 

skolpersonal som ser, stöttar och finns där för eleven men det finns ingen tydlig linje eller 

gräns vart skolans arbete slutar i elevens psykiska ohälsa. 

 

Teoretisk problematisering 

 Risk-och skyddsfaktorer  

Freij (2006) förklarar att risk - och skyddsfaktorer är olika faktorer som individen utsätts 

för. Vissa faktorer ger skydd medan andra faktorer ökar risken att individen utvecklar till 

exempel ett normbrytande beteende. Risk - och skyddsfaktorer samverkar med varandra 

och finns på alla typer av nivåer hos individen. Ju fler riskfaktorer individen utsätts för ju 

större är risken för att utveckla ett beteende som inte är bra för individen som kan resultera 

i till exempel kriminalitet. Ju fler skyddsfaktorer individen utsätts för ju mindre är risken 

för utfall i till exempel krimininellt beteende. Skydds-och riskfaktorer finns hos individen 

själv i form av egensksaper som till exempel impuls och känslokontroll, skolframgång 

och självförtroennde med mera. Andra faktorer kan även finnas i den familj och närmiljö 

som individen lever i. 

Freij (2006) förtydligar också att utsättas för olika livsövergångar och kritiska situationer 

i livet är något helt naturligt men hur individen klarar av dem beror mycket på vad som 

händer i närmiljön som barn. De kan bilda en god grund för en god händelseutveckling 

eller vara en del i en lång rad misslyckanden. Allt beror på hur hur livsövergångarna 

hanteras. Det finns forskning som tyder på att barn som är lätthanterliga löper en mindre 

risk att skapa negativa reaktioner i sin omgivning. Något som är genomgående i forskning 

är tonvikten av god skolgång. Inte bara för inlärning och sysselsättning utan Freij (2006) 

förklarar hur viktigt personalens roll i skolan är för barnen. De träffar barnen stora delar 
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av vardagarna och har en god möjlighet att förmedla kunskap och positiva 

livserfarenheter.  

En trygg vuxen 

I vår undersökning förstod vi verkligen hur viktig biten med skydds och riskfaktorer är 

för individen. Våra intervjupersoner betonade vikten av att eleverna har god kontakt med 

sina föräldrar under deras skolgång. Personalen tyckte det var vikigt att få föräldrarna så 

involverade i skolgången och elevens mående som möjligt. Personal uppmanade föräldrar 

till att komma på styrkesamtal, att ta kontakt vid oro eller upprätta kontakt vid till exempel 

psykisk ohälsa. Intervjupersonerna talade även om att de många gånger jobbar för att 

föräldrarna själva skall upprätta kontakt med andra instanser så som BUP eller liknande. 

Vid våra intervjuer talades det även om skolans roll och hur viktig personalen är för 

eleverna. De fungerar inte bara som lärare, kuratorer, rektorer, sjuksköterskor, 

skolspykologer eller specialpedagoger utan de fungerar även som trygga vuxna personer 

som eleverna får möjlighet att knyta an till. Sådana personer är extra viktiga hos barn som 

lever i en otrygg eller trasig hemmiljö med frånvarande föräldrar eller liknande. En trygg 

vuxen kan innebära en oerhört viktig skyddsfaktor som neutraliserar många av 

riskfakotrerna och som får eleven att klara hantera situationer eller moverkar eleven att 

utfalla i ett värre normbrytande beteende så som missbruk, kriminalitet eller liknande. 

Dessa vuxna kan även vara oerhört viktiga skyddande faktorer även för elever där stora 

normbrytande beteenden redan kan ses.  

Vi hade intervjupersoner som talade för hur viktig deras roll under arbetslivet varit för 

någon specifik elev som då hade det otroligt jobbigt med psykisk ohälsa och missbruk 

men som idag mår bra och klarat livet bra.  

Vi har förstått hur invecklat detta med skydds och riskfaktorer är, att de finns på många 

nivåer, hos individen men också i miljön runt om. Vi har också förstått hur viktig roll 

skolpersonalen har för elever och att de kan fungera som skyddsfaktorer i elevernas liv.  

 

DISKUSSION 
Vi är nöjda över de material vi fick via intervjuerna vi gjorde. Att vara intervjuare har 

varit en bra lärdom för oss och intressant att träffa skolpersonalen och får en bild över hur 

olika professioner i skolvärlden beskriver sitt arbete. Under rubriken diskussion följer två 

avsnitt metoddiskussion och resultatdiskussion. 

Metoddiskussion 

Hermeneutik 

Vår studie vilar på en hermeneutisk utgångspunkt. Vi valde denna utgångspunkt eftersom 

det passade bäst till vårt syfte. Vårt syfte var att undersöka hur skolpersonalen på 

gymnasieskolor ser på den psykiska ohälsan, och därmed självskadebeteende bland elever 

på skolorna samt hur skolpersonalen arbetar med detta. För att arbeta fram ett resultat i 

vår studie tyckte vi att denna utgångspunkt passade bäst. Genom att tolka och förstå 

skolpersonalens beskrivningar av sin verklighet och sedan analysera detta har vi fått fram 
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ett material att arbeta med. Vi är mycket nöjda med detta val då det för oss varit mycket 

intressant att höra intervjupersonernas beskrivningar ur deras perspektiv och verklighet.  

 Kvalitativ studie 

När vi bestämt oss för att en studie med en hermeneutisk utgångspunkt valde vi att 

genomföra en kvalitativ studie. Orsaken till detta var att få djupare och detaljerade 

beskrivningar från intervjupersonerna och för att vi hade ett intresse av det personliga 

mötet. 

Vi valde att utföra semistrukturerade intervjuer. Detta val gjorde vi för att 

intervjupersonerna skulle kunna svara öppet på våra frågor och på eventuella följdfrågor. 

Samtidigt ville vi ha en intervjuguide med strukturerade frågor. Vi är nöjda med vår 

intervjuguide. Men hade vid vissa tillfällen svårt att följa den helt, då intervjupersonen 

hade mycket som den ville ha sagt och svaren på frågorna upplevdes vara förberedda. Vi 

tycker att vi fick ett material från våra intervjupersoner som vi kunde arbeta med. I vissa 

fall känner vi att intervjupersonen blev överraskad av en del frågor eller inte kunde svara 

på frågan. Detta kunde vi löst genom att ge en mer detaljerad information av vår 

intervjuguide. Samtidigt så fanns risken för att få planerade svar, vilket vi också kände 

att vid vissa intervjutillfällen fick. I efterhand tänker vi att vi skulle ha gjort en pilotstudie 

innan istället för att bara testa intervjufrågorna på varandra.  

Vi kan se en stor skillnad på den första intervjun vi genomförde och på den sista intervjun 

som genomfördes. Detta kan bero på att vi efter varje intervju fick med oss nya kunskaper 

och erfarenheter av att genomföra en intervju. Detta ledde till att vi kunde ställa fler och 

givande följdfrågor som i sin tur gav oss ett längre och utvecklande svar från våra 

intervjupersoner. 

När vi gjorde vårt urval bland personal på skolorna var vår tanke att intervjua både 

personal från elevhälsan och skolpersonal. Detta resulterade i att vi intervjuade flera 

professioner från samma skola och var därför tvungna att tänka på konfidentialitetskravet 

när vi utformade resultatet. Det positiva med detta val var att vi fick en bredare bild av 

hur skolan arbetar med psykisk ohälsa. 

 

Resultatdiskussion 

Ökning av psykisk ohälsa och självskadebeteende  

I vår undersökning talades det om att psykisk ohälsa är vanligt förekommande bland 

elever, att det är något som ökar och ökar påstod även en del utav respondenterna.  Detta 

påvisas även i vår tidigare källa Socialstyrelsen (2013). När vi intervjuade personerna och 

talade om hur psykisk ohälsa i form av att elever har ett självskadebeteende var många 

intervjupersoner överens om att det verkar vara något som går i omgångar. 

Intervjupersonerna talade om att för några år sedan var det vanligt förekommande med 

självskadebeteende, särskilt på en utav skolorna som vi undersökte. Bilden av 

självskadebeteende bland eleverna som intervjupersonen gav oss var att det då förekom i 

nästan varje klass. Det blev nästan som ett beteende som ungdomarna sins emellan 

rekommenderande som självhjälp och på så vis spred det sig som en löpeld bland eleverna 

i de olika klasserna. Även andra respondenter talade för att just självskadebeteende bland 
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eleverna verkade gå i omgångar. Detta väcker tankar hos oss att ett självskadebeteende 

verkar kunna ”smitta” till andra. Att när elever som mår psykiskt dåligt och känner till 

exempel ångest och börjar skada sig själva eller behandla sig själva med ett destruktivt 

eller riskfullt beteende får andra som mår dåligt att ta efter deras beteende. 

Intervjupersonerna talar också för att självskadebeteende just är ett sådant beteende som 

när fler mår psykiskt dåligt och är i varandras närvaro så anammar de och tar efter 

varandras beteende.  Med andra ord är det något som ökar och blir vanligare. Sedan 

sinsemellan individerna när det väl eskalerat och brutit ut hos någon eller några elever är 

risken stor att fler som mår psykiskt dåligt tar efter beteendet och börjar skada sig själva.  

Skolpersonalens roll och perspektiv  

Vi förstod via våra intervjupersoner att all personal inom skolorna kommer i kontakt med 

elever med psykisk ohälsa i någon form. Alla var överens om att gränsdragningen för vad 

som ingår i skolans uppgift eller utanför skolans uppgift att hjälpa eleverna med är svår 

att dra. Stain (2008) talar även om hur viktig skolan är för elever mående. Att skolans 

uppgift många gånger handlar om förebyggande arbete för att möta och hjälpa elever som 

mår dåligt. Vi förstod i vår undersökning att det heller inte finns några tydliga markörer 

över vad skolans direkta uppgift är, utan många gånger måste individuella bedömningar 

göras. De flesta verkade överens över att samarbete med andra aktörer så som BUP och 

socialtjänsten är bra men kan utvecklas och bli ett ännu bättre system för. Samarbetet 

mellan olika aktörer talar även Törnsén (2009) för är något som är omfattande och ibland 

kan orsaka problem med långa väntetider med mera.  Något annat vi upptäckte och la 

märke till vid intervjuerna var att det verkar vara så att ju närmre man som skolpersonal 

arbetar med eleverna ju tydligare bild har man utav deras problem och där med psykiska 

måående. Törnsén (2009) påvisar även att mycket hjälp till elever kan ges i det dagliga 

mötet med till exempel lärare. Vi la märke till vid våra intervjuer att skolpersonal som 

möter dem till vardags i deras dagliga arbete talade för att också ha mött till exempel fler 

där de verkligen sett skärsår efter ett självskadebeteende. Det vi funderat över i vår 

undersökning är om det kan vara så att man ser på problemet olika utefter vilken yrkesroll 

man har och hur man träffar och ser på problematiken. I sådana fall skulle det innebära 

att har man en mer övergripande yrkessroll har man också en mer övergripande bild av 

problemområdet. Har man en yrkesroll där det sker ett dåligt möte och arbete med dessa 

elever har man också en sådan bild av problemet.  

Media 

Media är ytterligare en faktor som vi fått till oss via intervjupersonerna som kan ha en 

stor betydelse i ungdomarnas mående. Detta fann vi även i vår tidigare källa SOU (2006) 

där de tar upp hur stressen är bland ungdomarna i dagens prestationssamhälle. Via 

intervjuerna fick vi fram att många ungdomar verkar känna stressen över att ständigt vara 

tillgängliga via deras telefoner och internet. Vi tror att detta ökar kraven utifrån ytterligare 

och skapar fler problem för ungdomarna som i sin tur leder till svåra problem som kan 

yttra sig i psykisk ohälsa. Att ständigt försöka hålla en positiv fasad utåt på social medier, 

att vara bra, att göra bra ifrån sig, att se bra ut, att leva bra och vara lycklig och göra massa 

roliga saker och sedan jämföra det med vad alla andra gör har vi fått en uppfattning om 

resulterar i att vissa mår dåligt. Vi tror att det ger en skev bild av hur verkligheten ser ut. 

Även alla budskap som media sänder ut om hur alla ska vara och se ut via reklam och 

liknande tänker vi skapar ytterligare press på dessa elever och kan orsaka att dem mår 

ännu sämre. Vi tänker att detta samhällsfenomen som är just nu är något som vi i dagens 
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samhälle inte vant oss eller lärt oss att leva i ännu. Innan vi lärt oss hantera sådana saker 

tror vi att det kommer att fortsätta skapa problem för oss och många gånger ligga till 

grunden för människors psyiska mående.   

Dilemmat  

Vi upptäckte i vår undersökning ett dilemma, något som sker vid 18 års ålder. Samtliga 

intervjupersoner talade för hur svårt saarbetet med både föräldrar, BUP samt 

socialtjänsten blir när eleverna fyller 18 år. När de fyller 18 år har inte skolan längre 

någon skyldighet att kontakta föräldrar vid problem med eller hos en elev. Eleven har då 

blivit myndig och anses som självständig. Även elever med redan upprättad kontakt på 

BUP faller mellan stolarna när de fyller 18 år då de då istället skall söka hjälp inom vuxen-

psykiatrin. Väntetiden är lång och dessutom läggs ansvaret helt på eleven att söka hjälp 

och ta ansvar för detta. Vi tänker att det borde finnas ett bättre sätt att hjälpa dessa elever, 

att det inte borde behöva finnas elever som faller mellan stolarna på grund av att dee fyllt 

18 år och blivit myndiga. Vi menar att det är otroligt olyckligt att systemet skall behöva 

fungera på det viset.  

Undantag  

Våra resultat verkade stämma bra överens med varandra i sin helhet dock fanns det ett 

undantag bland intervjupersonerna som uppfattat att psykisk ohälsa faktiskt inte ökat. 

Detta väckte många frågetecken för oss och vi har funderat mycket på varför personen 

uppfattade problematiken sådan. Vi började fundera på om det bara var slumpmässigt 

resultat att det faktiskt just på den skolan hos den personalen inte ökat något så att 

intervjupersonen lagt märke till detta. Vi ställde oss också frågan om det kan bero på hur 

ofta personen möter människor med psykisk ohälsa, om profession har någon betydelse i 

resultatet eller i arbetet denne bedriver. Vi känner att detta resultat fortfarande är lite 

otydligt och svårtolkat men det ger oss också en bild av att just detta område som rör 

elevers psykiska ohälsa är ett svårt område. Ett stort och svårt område att förstå och ett 

område som är svårt att få en helt klar och tydlig bild över.  Genom Cederblad (2013) 

förstår man även hur komplicerat och svårt det är skapa en sann och tydlig bild av 

ungdomars psykiska ohälsa ser ut och vi tänker att den bilden förtydligas även i vårt 

resultat. Att även vi har hittat olika uppfattningar kring området, liksom det Cederblad 

(2013) talar om. 

 

Slutsatser  

Studiens problemformulering har gett oss relevanta svar och därmed är studiens syfte 

uppfyllt. I detta stycke kommer vi beröra våra slutsater som vi dragit kring vår 

problemformulering.  

 Hur ser den psykiska ohälsan ut, samt självskadebeteende bland eleverna? 

Genom undersökningen kan vi dra slutsatsen genom våra intervjupersoner att oavsett 

profession som skolpersonal på gymnasieskolor möter de elever med olika typer av 

psykisk ohälsa. Den psykiska ohälsan är alltså vanligt förekommande bland elever på 

gymnasienivå. För skolpersonalen ingår det i deras vardagliga arbete att möta elever som 

mår dåligt och intervjupersonerna talade om att psykisk ohälsa förekommer i alla olika 
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typer, allt ifrån utåtagerande beteende till så svår psykisk ohälsa som självskadebeteende 

samt självmordstankar. Vissa elever ser skolpersonalen mer som frånvarande och 

tillbakadragna. Elever som har ett normbrytande beteende är viktiga att uppmärksamma 

i tid. En del elever ser man är mer risktagande och utsätter sig för fara medan andra elever 

befinner sig i skolan men är frånvarande på lektionerna och istället ”hänger” i skolans 

korridorer. Det är vanligt att eleverna får kontakt och hjälp vid psykisk ohälsa genom 

skolans förebyggande insatser så som hälsoundersökningar/hälsosamtal med mera. I vissa 

fall signalerar även föräldrar eller elevens mentor till elevhälsoteamet vid misstanke om 

elevens psykiska måeende.  

 

 Hur tänker skolpersonalen kring bakomliggande orsaker till elevers psykiska 

ohälsa? 

 

Enligt intervjupersonerna kan man se två tydliga grupper där psykisk ohälsa förekommer. 

Den ena gruppen kan man koppla till elever som kommer ifrån påfrestande 

familjesituationer med till exempel missbruk, våld, ohälsa eller diganoser. Med andra ord 

en grupp elever där den psykiska ohälsan bottnar i dennes trasiga hemförhållanden av 

olika slag. Den andra gruppen kan man dra kopplingar till att orsakerna till den pyskiska 

ohälsan bottnar i stressen och kraven som eleverna känner. Krav utifrån både i skola, 

samhället och media, hur man ska vara eller vad man ska uppnå samt en grupp där 

utsatthet via sociala medier ses som bidragande orsak till den psykiska ohälsan. 

Intervjupersonerna talade om hur vanligt det är att elever får påhopp och blir utsatta för 

till exempel mobbning på sociala medier eller bloggar på internet.  

 

 Hur ser samverkan och samarbetet ut mellan skolpersonalen inom skolan, mellan 

skolpersonal och föräldrar samt mellan skolpersonalen och andra verksamheter? 

 

Samarbetet mellan skolpersonalen är viktigt i arbetet mot den psykiska ohälsan bland 

eleverna. Lärarlaget och elevhälsoteamet arbetar tätt ihop och de olika professionerna 

samarbetar med varandra. Men beroende på vilken profession personalen på skolan har 

arbetar man olika med elevens psykiska ohälsa. Lärare arbetar dagligen med eleven och 

kan uppmärksamma den psykiska ohälsan i klassrummet. Elevhälsoteamet möter eleven 

vid den form av psykisk ohälsa där en samtalskontakt behövs, exempelvis med en kurator 

eller skolpsykolog. Därför är det viktigt med ett kontinuerligt samarbete mellan 

skolpersonalen. Skolpersonalen uppmuntrar alltid till ett samarbete med elevens förälder. 

Lärare har skyldighet att ha kontakt med målsam då eleven är under 18. Detta ses som 

något stort problem. Då det kan uppstå problem är när elevens föräldrar inte är närvarande 

eller att eleven känner stress och press över sin skolsituation och inte vill att föräldrarna 

ska veta om detta. Det är inte något som är vanligt men förekommer i vissa fall. 

Samverkan mellan skola och andra verksamheter som till exempel BUP och socialtjänst 

är viktig vid den psykiska ohälsan. Detta fungerar i de flesta fall bra men kan bli betydligt 

bättre. Vi kan dra slutsatsen att skolpersonalen upplever det som ett problem då eleven 

eleven fyller 18 och samtalskontakten med BUP försvinner och väntetiden till 

vuxenpsykiatrin blir för lång. 
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Implikationer 

Studien har uppmärksammat hur viktig arena skolan blir för elever med psykisk ohälsa. 

Skolan blir en plats där eleven kan finna och knyta kontakt med en trygg vuxen person 

som i sin tur också utöver skolan i sig kan bli en skyddande faktor för eleven. Vi ser 

vikten av ett tidigt bemötande med dessa elever där psykisk ohälsa förekommer därmed 

uppmärksamma dennes mående. Vi betonar vikten av ett inidvidanpassat arbete med 

eleverna för att minska risken att förbise elever med psykisk ohälsa i någon form. 

Involvering med föräldrar och andra aktörer så som BUP och socialtjänst är ytterligare en 

viktig del i detta område. Ur ett behandlingspedagogiskt perspektiv är det viktigt att ett 

gott samarbete förekommer oavsett instans då vi som behandlingspedagoger kommer att 

komma i kontakt med dessa elever, troligvis oavsett arbetsplats. Genom studien har vi 

sett vikten av att skapa förtroendeingivande kontakter med ungdomarna. Vi ser vår 

skyldighet att uppmärksamma elever med ett normbrytande beteende i god tid, i och med 

att det kan göra stora skillnader i hur beteendet utvecklas och likså elevens framtid. Denna 

studie har gjort oss mer förberedda inför vårt behandlingspedagogiska yrke och gett oss 

en tydlig bild över elevers psykiska mående och hur skolans arbete kan se ut med dessa 

elever.  
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Vi är två studenter som läser inom programmet ”Pedagogik med inriktning mot ungdoms- 

och missbruksvård” 180 p, vid Linnéuniversitetet, Växjö. 

 

Vi kontaktar er med anledning av det examensarbete vi planerar att skriva. 

 

Vår undersökning rör hur den psykiska ohälsan ser ut bland elever och hur ni arbetar med 

detta.  

 

När det gäller detta anser vi att er kunskap och erfarenhet skulle vara mycket intressant 

att få ta del av och på så sätt få en fördjupning av våra kunskaper inom ämnet.  

 

För att kunna göra det önskar vi intervjua en personal från elevhälsoteamet samt en lärare 

som arbetar på skolan.  

 

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

och som har lägst magisterexamen. Kursansvarig som har det yttersta ansvaret har 

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

både vad det gäller uppsatsens innehåll och etiska aspekter. 

 

  

 

 

Med vänlig hälsning  
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Handledare: Inger Holm 

Examinator: Margareta Ekberg 

Kursansvarig: Mats Anderberg och Mikael Dahlberg 

 

  

  

  

  

 Missiv till deltagare i studien Arbetstitel 

 

Inom all samhällsvetenskaplig forskning finns det etiska riktlinjer. De vi använder oss av 

är de som presenterats av Vetenskapsrådet.  För att göra allt vi kan för att ditt deltagande 

i vår studie ska vara etiskt riktigt vill vi visa dig dessa riktlinjer och hur vi ser på dem. 

 

Informationskravet – innebär att du som deltagare ska vara fullt införstådd med studiens 

syfte och tekniken för datainsamling. Det innebär också att du ska veta vilka vi är, vilken 

utbildning vi tillhör och var du kan nå oss. Dessutom innebär det att du ska veta att ditt 

deltagande är helt frivilligt och att du när som helst kan bestämma dig för att inte delta 

längre. 

 

Samtyckeskravet – innebär att allt ditt deltagande bygger på ditt samtycke. Är det något 

du inte gillar så diskuterar vi det och finner nya alternativ. Eller så kan du avsluta ditt 

deltagande i studien. 

 

Konfidentialitetskravet – innebär att ingen, förutom vi, kommer att kunna förstå att det 

är just du som deltagit i studien och delgett oss dina erfarenheter. 

 

Nyttjandekravet – innebär att du ska vara helt införstådd i vad studien/uppsatsen 

kommer att användas till. Dessutom har du rätt att läsa det färdiga resultatet innan det 

publiceras. Du kommer att få ett exemplar av uppsatsen om du vill. 

 

Vi hoppas att du med detta känner dig lugn och är motiverad att delta i vår studie. För oss 

är det särskilt viktigt att du vill dela med dig av dina erfarenheter till oss - då det är just 

dem vi intresserar oss för. 
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Intervjuguide 

 

Elevhälsoteamet 

Psykisk ohälsa 

 Ser ni generellt psykisk ohälsa bland elever på skolan? 

 Hur ser den psykiska ohälsan ut hos de elever som ni träffar? 

 Hur ser kontakten ut mellan elevhälsan och dessa elever? 

 Vad kan elevhälsan ge för insatser? 

 Hur ser det förebyggande arbetet ut mot psykisk ohälsa på skolan? 

Självskadebeteende 

 Träffar ni på elever med ett självskadebeteende och hur vanligt är det?  

 Hur yttrar sig självskadebeteendet? 

 Vad har elevhälsan för beredskap för elever med ett självskadebeteende? 

Samverkan 

 Hur ser samarbetet ut mellan personalen på skolan, tillexempel lärare och 

elevhälsopersonal? 

 Hur ser kontakten med elevens förälder ut? 

 Hur ser samverkan och sekretessen ut mellan skola- socialtjänst och skola- 

BUP? 

Lärare och rektor 

Psykisk ohälsa 

 Ser ni generellt psykisk ohälsa bland elever på skolan? 

 Hur yttrar sig psykisk ohälsa hos elever du träffar? 

 Vad gör du om du misstänker att en elev har en psykisk ohälsa? 

 

Självskadebeteende 

 Har du träffat på elever eller misstänkt att en elev har ett självskadebeteende? 

 Hur bemöter du detta? 



 

 

 

 

Samverkan lärare 

 Hur ser samarbetet ut mellan lärare och elevhälsopersonal på skolan? 

 Hur ser kontaktet ut mellan skolpersonal och föräldrar till elever som har någon 

form av psykisk ohälsa? 

 

Samverkan rektor 

 Hur ser samarbetet ut mellan dig som rektor, lärarna och elevhälsan ut? 

 Vad kan du göra i din roll som skolledare för att förhindra psykisk ohälsa bland 

eleverna? 

 

 

 

 

 

 

 


