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Abstrakt 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur lärare kunde identifiera och stötta elever 

med psykiska störnignar, med en särskild tonvikt på affektiva störningar. Studien 

utgjordes av semi – strukturerade intervjuer och innefattade fem lärare från gymnasium 

i södra Sverige samt Mellansverige. Intervjuerna analyserades utifrån en induktiv 

tematisk analys. Under analysen framkom tre teman; Att se eleverna, Förhållande till 

eleverna och Åtgärder. Dessa visade att lärare kunde identifiera elever som mår dåligt 

till viss mån, men att stora skolor kunde försvåra denna process. Studien visade även att 

huvudansvaret för en elev som mår dåligt ligger på mentorerna, samt att det finns en 

risk att dessa mentorer tog på sig en psykologroll. Slutligen visade resultatet att de 

åtgärder som görs för elever med psykisk ohälsa inbegriper att ändra examinationsform 

för att underlätta för eleven samt att hjälpa eleven till professionell hjälp, ofta i form av 

elevvårdsteam. Slutsatsen av studien visade att det behövs mer resurser inom 

elevhälsovården för att lärarna ska kunna få hjälp och stöd att handskas med psykiskt 

sköra elever, samt att mindre skolor som satsar på elevhälsan är det optimala för elever 

med psykiska störningar; dock kräver det senare ytterligare forskning.  
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Introduktion 

Nationalencyklopedin (2015) definierar en psykisk störning som ”ett tillstånd 

känntecknat av avvikelser i upplevelser i och beteenden”. Föreliggande studie kommer 

att lägga tonvikt vid affektiva störningar, som vidare definieras av ”en ändrad 

grundstämning” (Nationalencyklopedin, 2015). Denna grundstämning kan antingen vara 

höjd (som i fallet för mani) eller sänkt, som i fallet med depression.  

 

Depression hos unga kan obehandlad leda till kroniska eller återkommande problem i 

vuxen ålder (Trudgen & Lawn, 2012). I denna studie definieras depression som en 

psykisk störning som domineras av sänkt grundstämning i enlighet med 

Nationalencyklopedin (2015). Forskning visar att risken att drabbas av depression eller 

ångestsyndrom i vuxen ålder är nästan tredubbelt så stor för de som lidit av depression i 

ungdomen, vilket i sin tur kan leda till fysiologiska problem som varar långt efter 

tillfrisknandet från depressionen (Lewinsohn, Zinbarg, Seeley, Lewinsohn & Sack, 

1997; Pine, Cohen, Gurley, Brook & Ma, 1998; Grof, 2010). Tidig identifikation och 

behandling av mentala sjukdomar hos ungdomar leder istället till en märkbar förbättring 

i tillfrisknandet (Patel, Fisher, Hetrick & McGorry, 2007).  

 

Socialt stöd har i studier visat sig kunna förhindra depressiva symptom - dock hjälper 

olika relationer olika mycket i att stävja depression (Pössel, Rudasill, Sawyer, Spence & 

Bjerg, 2013). Lärare spelar en viktig roll i sina elevers liv. Trudgen och Lawn (2012) 

skriver att det finns en stor sannolikhet att lärare är de vuxna som känner eleverna bäst 

efter deras föräldrar. Det är därför av intresse att undersöka lärarens roll som eventuellt 

socialt stöd för en elev med psykisk ohälsa. Det är även intressant ur en lärares 

synpunkt att se till så att eleverna håller sig vid god psykisk hälsa, då ångest och 

depression kan förhindra att elever lär sig. Dessa sjukdomar står enligt forskning i 

korrelation med frånvaro och avhopp från skolan (Von Emeringen, Mancini & 

Farvolden, 2003). Syftet med föreliggande studie är därför att undersöka hur läraren kan 

identifiera och stötta elever som mår psykiskt dåligt, med en tonvikt på elever med 

depressioner.  

 

Trudgen och Lawn (2012) skriver att lärare inte kan förväntas att diagnosticera sina 

elever, men att de är i en position där de kan identifiera vissa symptom och således 

hjälpa eleven till adekvat support. Dock visar forskning att lärare till största del 
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använder sig av intuition och subjektiv bedömning i identifikationen av elever som mår 

dåligt, vilket leder till att olika lärare identifierade psykisk ohälsa genom vitt skilda 

tecken – det kan vara allt mellan att läraren har en känsla av att något är fel till 

självskadehandlingar och suicidhot (Trudgen & Lawn, 2012). Trots att lärarna i studien 

kunde räkna upp ett flertal tecken på depression visste de inte hur de skulle agera då en 

elev mådde dåligt. Lärarna hade även svårigheter att skilja mellan normala tonårsmanér 

och faktiska tecken på depression, något som försvårades ytterligare om läraren inte 

kände eleven (Trudgen & Lawn, 2012).  

 

Pössel et al (2013) visade i sin studie att socialt stöd har en viktig roll i att förhindra 

depression. Studien gav vidare stöd för den så kallade ”stress buffert modellen”. Enligt 

denna modell kan stressfulla händelser öka risken för en individ att utveckla depressiva 

symptom. Stödjande förhållanden kan då hjälpa till att stävja de depressiva symptomen 

vad gäller dessa stressfulla händelser. Detta innebär att stöd från relationer endast har en 

positiv effekt då individen är i en stressfull situation (Pössel et al, 2013).  

  

Stödjande förhållanden kan minska risken för stress vid två olika tillfällen i depression/ 

stresscykeln; till att börja med kan det hjälpa att veta att individens relationer kan hjälpa 

denne, vilket minskar stressen vid ett tidigt stadium (Cohen & McKay 1984; 

Cutrona & Troutman, 1986). Goda relationer kan även hjälpa individer genom att de 

skapar faktiska lösningar och genom detta minskar stressen (Cohen & Wills, 1985).  

 

Pössel et al. (2013) visade i sin studie att stort emotionellt stöd från lärare minskar 

risken för depression hos ungdomar över tid. De visade även att detta specifikt gällde 

för de eleverna med höga eller medelhöga stressnivåer, vilket i sin tur går i enlighet med 

stress – buffert teorin. 

 

Frågeställningar  

På vilket sätt kan en lärare identifiera elever som mår psykiskt dåligt?  

Hur kan lärar/ elevrelationer hjälpa elever som mår psykiskt dåligt? 
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Metod 
Deltagare 

Studien ämnade undersöka lärare som var verksamma på gymnasiet. Ett krav var att 

deltagarna hade minst en klass, så att dessa skulle ha regelbunden kontakt med elever. 

Inför studien kontaktades därför gymnasieskolor i södra Sverige samt Mellansverige av 

varierande storlek. Kontakt skedde i första hand med rektor, genom utskickat mail. 

Mailet presenterade studien samt frågade efter lärare som var villiga att delta i studien. 

Rektorn förmedlade sedan denna förfrågan vidare till sina lärare, alternativt godkände 

att lärare kontaktades av författaren. Intervju bokades med de lärare som valde att delta i 

studien. 

 

Studien bestod av fem gymnasielärare från tre olika städer i södra Sverige samt 

Mellansverige. Lärarna hade jobbat mellan 1 - 35 år. Samtliga var utbildade lärare. 

Studien bestod av två män och tre kvinnor.  Skolorna där respondenterna jobbade 

varierade i storlek, från ca 100 elever till ca 1200. Materialet bestod av sammanlagt 5 

timmars intervju.   

 

Instrument 

Data bestod av fem semistrukturerade intervjuer. Fokus i intervjuerna bestod av att få 

fram respondenternas egen upplevelse av hur elever som mår dåligt behandlas. Då syftet 

var att få så djupgående och varierade data som möjligt bedömdes semistrukturerade 

intervjuer vara den mest lämpliga formen att få fram data. På detta vis kunde 

respondenterna tala fritt, men samtidigt begränsades intervjuerna till ämnet.  

 

Procedur 

Intervjuerna utfördes på en plats som respondenten valt själv, för att denne skulle känna 

sig trygg i intervjumiljön. Två intervjuer utfördes i lärarrumet på respektive respondents 

skola och två intervjuer skedde i avgränsade studierum. Slutligen utfördes en intervju på 

respondentens arbetsrum. Respondenterna informerades inledningsvis om temat och 

syftet för undersökningen, samt deras etiska rättigheter. Inför intervjun skapades en 

intervjuguide (se bilaga). Denna intervjuguide öppnade med enklare frågor såsom hur 

länge respondenten jobbat som lärare, för att sedan gradvis gå mot djupare ämnesfrågor. 

De enklare frågorna användes dels som demografiska frågor, men även för att uppnå ett 

bra intervjuklimat. I och med att studien bestod av en semistrukturerad intervju hade 

inga följdfrågor bestämts på förhand, de ställdes istället utifrån respondenternas svar. 
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Intervjuerna avslutades med sammanfattande frågor, för att följa upp så att 

respondenterna kände sig nöjda med sina svar och att inget som respondenterna 

upplevde som viktigt för ämnet utelämnades från intervjun. Intervjuerna spelades in på 

en mobiltelefon, vilket alla respondenter godkänt i förväg.  

 

Varje intervju transkriberades ordagrant. Pauser skrevs ut med ”…”. Vid tillfälle då 

respondenten uttryckte något med sitt kroppsspråk skrev detta ut inom två stjärnor (**). 

Vid detta steg gjordes ingen analys, dock ändrades ordföljd vid vissa tillfällen för att 

texten lättare skulle kunna läsas igenom, även uttryck som ”eeh” och ”liksom” togs till 

stor del bort då dessa bedömdes som utfyllnad och inte något som gav mening åt texten. 

  

Intervjuerna analyserades utifrån en induktiv tematisk analys. Data strukturerades 

utifrån teman som identifierades och utarbetades från det insamlade materialet. Vid 

analysarbetet användes Hedins (1996, 2011) arbete som stöd.  

 

Kodningen av intervjuerna skedde med hjälp av programmet ”open code”. I varje 

mening söktes nyckelord, flera nyckelord kunde även appliceras på samma mening. 

Nyckelorden kodades därefter under teman, varpå dessa teman fick underkategorier. 

Textutdrag som uppfattades belysa ett tema väl markerades tidigt för att kunna användas 

senare som citat. För att öka validiteten tog handledaren del av transkriberingarna för att 

göra en bedömning av de teman som skönjts.   

 

Etik  

Då studien berörde ett så pass laddat ämne som psykiska sjukdomar bedömdes etiken 

vara en synnerligen viktig punkt i utförandet. Respondenterna blev således noga 

informerade om kraven för information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande innan 

intervjun påbörjades (Vetenskapsrådet, 2011). Som tidigare nämnt inhämtades även 

godkännande i förväg att spela in intervjuerna.  

 
 

Resultat 
Syftet med denna studie var att undersöka på vilket sätt lärare kan identifiera och hjälpa 

elever som mår psykiskt dåligt. Under analysen av data framkom tre globala teman; 

dessa innefattade Att se eleverna, Förhållande till eleverna och Åtgärder. Faktorer som 

genomsyrade majoriteten av allt datamaterial men inte kunde tematiseras samlades även 
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in och beskrivs i slutet av resultatdelen under kategorin övriga iakttagelser. Nedan ses 

en tabell med kategorier samt exempel på analysprocessen; därefter följer en 

beskrivning av de teman som sammanställts med tillhörande underkategorier.  

 

Transkribering Kategori Underkategori 

”Vissa är lättare att läsa 

av… Och så finns det dem 

som är väldigt introverta 

som egentligen inte har 

någon välutvecklad mimik 

– varken när de mår bra 

eller dåligt.” 

 

 

 

Att se eleverna 

 

 

 

Kroppsspråk,  

elevers signaler 

 

 

”Om det är en mentorselev 

- för det ska man ju skilja 

på. Om det är en elev som 

jag bara har i undervisning 

då kan man ju fråga hur 

det är fatt eller sådär. Men, 

det enda man kan göra är 

att passa det vidare till 

mentor, som i sin tur går 

vidare till kurator eller 

rektor”.  

 

 

 

 

 

Förhållande till eleverna 

 

 

 

 

Högre ansvar för 

mentorselever, skicka 

vidare elever 

”Det är viktigt att man 

känner efter - ’var går min 

gräns och kompetens’ – 

och sen får man ju lämna 

över det till någon annan. 

Det finns ju elevhälsovård 

här på skolan, det finns 

tillgång till skolkurator… 

och det brukar vara det 

första steget, att man 

lämnar över till dem” 

 

 

 

 

 

Åtgärder 

 

 

 

 

Känna sin egen gräns, 

lämna över problemet, 

professionell vård 
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Att se eleverna 

Ett genomgående tema i intervjuerna med respondenterna var att se elever som mår 

dåligt. Samtliga respondenter svarade att detta var en viktig del av att vara lärare. En 

respondent talade om moraliskt ansvar och hur detta är ålagt skolan, en annan talade om 

hur det är viktigt att se alla elever – inte bara de som mår dåligt. Respondenternas 

upplevelser vad gällde att se elever kunde kategoriseras till tre olika aspekter; att 

eleverna själva signalerade att de mådde dåligt, att oroliga vänner tog upp problemet 

med läraren eller genom att läraren letade aktivt efter elever som mådde dåligt. Dessa 

kategorier kommer nu att redovisas.  

 

Elevers signaler 

På frågan ”vilka tecken tyder på att en elev mår dåligt?” talade majoriteten av 

respondenterna om kroppspråk som en viktig del i att upptäcka om en elev mådde 

dåligt. Dock rapporterade två respondenter att det även fanns en stor svårighet i detta, då 

många elevers kroppspråk kunde vara svårt att tyda.  

 

”Kroppsspråket avslöjar det men… Men inte ens där går det att upptäcka särskilt 

lätt[…] Alla har ju olika kroppsspråk.” 

 

”Vissa är lättare att läsa av… Och så finns det dem som är väldigt introverta som 

egentligen inte har någon välutvecklad mimik – varken när de mår bra eller dåligt.” 

 

En annan återkommande faktor i att känna igen om en elev mådde dåligt var att eleven 

betedde sig annorlunda än vanligt, något som var extra tydligt om läraren hade eleven i 

undervisning då eleven började må dåligt. Flera olika exempel på hur dessa förändringar 

kunde ske räknades upp, vanligast var utebliven skolgång, som tre av respondenterna 

rapporterade som ett varningstecken.  

  

”Om det är en elev som börjar må dåligt under den perioden som man har eleven i 

undervisning så kan man ju se ett ändrat beteende. Det kan handla om att man drar sig 

tillbaka, att man skärmar av sig, kommer försent… Kanske uteblir helt och hållet.” 
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”Ett tecken är ju att de inte kommer till skolan, att de har hög frånvaro och så. Det är 

ju det klassiska. Det handlar ju alltid om någonting när en elev inte kommer till 

skolan.” 

 

Slutligen rapporterade majoriteten av respondenterna att en starkt försvårande faktor i 

uppgiften att finna elever som mår dåligt var att eleverna själva försökte dölja sin 

sjukdom. En lärare rapporterade om en före detta elev som dolt sin sjukdom så väl att 

ingen uppfattat att han mådde dåligt förens det var för sent.  

 

”Han var en jättetrevlig ung och social kille och ingen förstod att han mådde dåligt 

[…] Men han hade ju säkert varit jättedeprimerad, såklart.” 

 

Vänners oro 

Samtliga respondenter svarade att det förekom att elever kom till dem med oro för en 

vän som mådde dåligt, dock hanterades detta på olika vis. Tre av respondenterna tog till 

sig informationen om att en elev mådde dåligt och pratade sedan med sagda elev om 

detta.  

 

”Man får försöka plocka på sig lite information. Så att man har någonting med sig […] 

sen så pratar man med eleven och tar upp att ’dina kompisar är oroliga’ […] eller om 

man istället ser att detta är ett så pass stort problem att det kan jag som lärare inte 

hantera, då får man kanske kontakta kuratorn direkt istället” 

 

De två resterande respondenterna talade istället om att stötta den/ de oroliga kompisarna 

och ge råd och tips om hur de skulle kunna hantera situationen. En lärare uttryckte sig 

såhär om elever som var oroliga för sin kompis ätstörning: 

 

”Man får ju förklara för de här ungdomarna när de kommer och uttrycker sin oro att 

eleven ’kommer att bli jättearg på er och hon eller han kommer att säga upp 

bekantskapen – under en period. Men hon eller han kommer tillbaka sen.’” 

 

Lärarens roll 

En stor del i sökandet efter elever som mår dåligt som framkom var uppmärksamhet. 

Respondenterna talade om att ha mer eller mindre ständig uppsikt på elevernas mående. 
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Två av respondenterna tog upp klasstorleken som ett problem i att se alla elever – att de 

helt enkelt inte hann med. Majoriteten av respondenterna svarade också att de skulle ha 

extra uppsikt över elever som de redan visste mådde dåligt.  

 

”Man har ju ett extra öga liksom, kikar lite åt det hållet. Man kollar extra åt det hållet 

under en lektion så att man kan se att det funkar.” 

 

Tre av respondenterna talade även om vikten av att få elever att känna sig sedda. Även i 

detta togs upp att större grupper ansågs negativt, då det var svårare att lära känna 

eleverna och se viktiga förändringar i deras attityd.  

 

Skolans storlek 

Enligt många av respondenterna hade skolans storlek inverkan på elevernas mående. 

Studien bestod av lärare från skolor av olika storlekar, som hade olika syn på positiva 

och negativa aspekter av skolans storlek. Många av respondenterna upplevde att mindre 

skolor var positiva för elevhälsan. Detta för att det gav lärarna möjlighet att lättare se 

alla elever och ha kontakt med dem på ett personligt plan. Anonymitet var ett vanligt 

förekommande tema i diskussionen om skolans storlek. Majoriteten av respondenterna 

menade att det var lättare att gömma sitt mående på en stor skola.  

 

”Som personal så är det lätt att hänga med i så gott som allt som händer; det blir inte 

samma anonymitet som i en stor skola. På en stor skola tror jag att mycket kan falla 

mellan stolarna” 

 
”Det är ju alltid en nackdel att vara en stor skola för att det är lättare att smyga med 

måendet då. Det är ju alltid lättare i en liten skola, där det är få elever och kanske 

många lärare som undervisar i samma ämnen” 

 

Dock sågs inte alltid en stor skola som något negativt. En respondent menade att med 

hjälp av arbetslag kunde man komma runt anonymiteten, då det ökade antalet elever 

möttes upp med ett ökat antal lärare. En heltidsanställd kurator var något som två 

respondenter tog upp som en styrka hos större skolor. En respondent talade också om 

hur större skolor tillät större kompiskretsar, vilka kunde agera som ett stöd för elever 

med psykisk ohälsa.  
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Förhållande till eleverna 

Det andra temat som gick att urskilja från intervjuerna var lärarens förhållande till sina 

elever. Detta förhållande innefattade många olika dimensioner som kontakt med 

eleverna, ansvar,  att ta på sig en psykologroll och behandling av elever med uttalade 

problem. Något som underströks av majoriteten av alla respondenter var att kontakten 

med eleverna varierade beroende på elevens och lärarens personkemi.  

 

 Kontakt med eleverna 

Lärarens personlighet och inställning rapporterades av många ha en essentiell roll i 

huruvida elever vände sig till dem med sina problem. Två av respondenterna 

teoretiserade att lärare som utstrålade mindre empati troligen fick färre elever som 

vände sig till dem när de mår dåligt.  

 

”Sen beror det ju också på den empatiska förmågan, din inkännande förmåga och den 

relation du har med dina elever. Det finns ju de kollegor som har en väldigt strikt, så 

kallad affärsmässig, relation till sina elever och de får sannolikt inte lika många 

personer som en som har en närmare relation” 

 

Att bemöta en elev som misstänks må dåligt beskrevs som något som krävde mycket 

fingertoppskänsla. Något som kunde underlätta i det skeendet var dock att sedan 

tidigare ha haft god kontakt med eleven.  

 

”Har man god elevkontakt kommer eleven ofta och själv säger att de mår dåligt” 

  

Ansvar 
Något som samtliga respondenter var överens om var det högre ansvaret för 

mentorselever. Om en elev mår dåligt bör undervisande lärare i första hand föra detta 

vidare till elevens mentor, visade resultatet.   

 

”Om det är en mentorselev - för det ska man ju skilja på. Om det är en elev som jag 

bara har i undervisning då kan man ju fråga hur det är fatt eller sådär. Men, det enda 

man kan göra är att passa det vidare till mentor, som i sin tur går vidare till kurator 

eller rektor”.  
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Två av respondenterna målade upp detta fenomen som negativt. De menade att det finns 

ett moraliskt ansvar att se och hjälpa alla elever som mår dåligt.  

 

”Vi är ju alla ansvariga för en klass […]och dem träffar man ju lite oftare och man har 

också utvecklingssamtal med dem och så… Så där tror jag att många lärare lägger sin 

tid och energi […] Jag tycker att vi borde känna samma ansvar för alla elever som vi 

undervisar.” 

 

Psykologroll 

Samtliga respondenter svarade att det fanns en risk att lärare, framför allt mentorer, 

hamnar i en psykologroll då en elev kommer till dem med sina bekymmer. 

Respondenterna var även överens om att detta kunde vara problematiskt av ett antal 

anledningar. Två av lärarna beskrev stöttandet av en elev som mådde dåligt som ett 

volontärarbete som tog upp mycket tid och energi och därför inte kunde upprätthållas i 

längden. Majoriteten av lärarna talade även om hur de kunde och hade hamnat i 

situationer som var långt bortom deras kompetensnivå och den starka bristen på 

handledning i denna situation.  

 

”[…] då kanske du kommer till insikt att här har vi en elev som lider av en djup 

depression, suicida tankar och det kan finnas med psykossjukdomar i bilden, och där 

sitter du. Vad har du för kompetens till detta? Du har ju ingenting egentligen” 

 

Lärarna beskrev en stor ambivalens i hur de skulle bemöta elever med dåligt mående 

och hantera den situation som uppstod om en elev valde att anförtro sig till dem. En av 

respondenterna menade att en skolpsykolog skulle kunna hjälpa situationen, både som 

stöd för eleven och som handledare för läraren.  

 

”Det hade ju kännts skönt om man hade - på en såhär stor skola - om man hade en 

psykolog. Som var stationerad på skolan. Dels som man kunde fråga om saker […] och 

det kan jag känna att jättemånga saknar. En psykolog som man kunde fråga och som 

man kunde hänvisa elever till.” 

 

Tre av respondenterna tog självmant upp att de trodde att risken att ta en psykologroll 

var större för psykologilärare, då dessa hade läst psykologi och genom detta kunde 
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uppleva sig bättre förberedda att hantera elever som mår psykiskt dåligt. Att så skulle 

vara fallet var dock inget som någon av respondenterna tog upp. En annan anledning till 

att lärare skulle ta på sig psykologrollen som togs upp var att lärarna kunde känna sig 

smickrade att en elev valt att anförtro sig till just dem.  

 

 Elever med uttalade problem 

På frågan om läraren har en annan ton till elever som de var medvetna mådde dåligt 

svarade alla respondenter ja. Två av respondenterna menade att även om de inte hade 

för avsikt att särbehandla eleverna kunde detta ske på ett omedvetet plan. Med 

annorlunda behandling menade de dock inte någon sämre behandling, vilket två 

respondenter påpekade. Samtliga lärare var noga med att påpeka att detta inte skulle 

påverka betygssättningen - det kunde dock påverka examinationssättet, vilket kommer 

att utforskas ytterligare under temat ”åtgärder”.  

 

”Man blir nog annorlunda behandlad, men jag tror ju inte att man blir sämre 

behandlad, utan det är väll mer av omtanke, kan jag tänka mig.” 

 

Åtgärder 

Då lärare på något vis upptäckt eller blivit underrättade om att specifik en elev mår 

dåligt fanns flera steg de kunde ta för att hjälpa eleven – både akademiskt och psykiskt. 

 

 Akademisk hjälp 

Som tidigare nämnt uppgav ingen av de intervjuade lärarna att vetskapen om att en elev 

mådde psykiskt dåligt skulle påverka bedömningen av deras arbeten. Vad många av 

respondenterna dock talade om var sätt att underlätta examinationen för de eleverna 

med psykiska problem, för att hjälpa dem att prestera bättre. Detta kunde innefatta 

redovisning för en mindre grupp, muntlig examinationer eller att helt enkelt göra 

examinationen vid ett annat tillfälle.  

 

”Man kan ju förlänga inlämningstider eller kombinera uppgifter […] Det står ju i 

princip att man ska kunna uppfylla målen. Alltså, det hänger ju inte på hur många prov 

man lämnar in” 
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Ett problem i dessa åtgärder, nämnde en respondent, var lärarnas pressade tidsschema. 

Det finns ibland helt enkelt inte tid att hjälpa de som behöver.  

 

”Man kan göra vad man kan för att hjälpa de här eleverna. Till en viss utsträckning kan 

man hjälpa dem, men vi har det ju också ganska pressat liksom. Man kan ju inte sitta 

här och ha specialundervisning med elever i någon större utsträckning […] det tar 

jättemycket tid. Både för dem och för oss” 

 

Professionell hjälp 

Majoriteten av de lärare som intervjuades menade att det främsta sätt de kunde hjälpa 

elever som mådde dåligt var att remittera dem till professionell hjälp. Lärarna 

underströk att de inte hade någon utbildning för att hjälpa elever som mår dåligt och att 

de därför måste skicka dessa elever vidare. Återkommande i majoriteten av intervjuerna 

var den egna gränsen, då lärarna kände att de inte själva kunde hantera situationen. Vid 

denna tidpunkt gällde att lämna över till någon med professionell kunskap – detta kunde 

gälla elevvårdsteam, rektor, skolsköterska eller kurator.  

 

”Vi lärare är ju inte kuratorer eller psykologer, så det går ju snabbt över till att man 

får ta hjälp utifrån” 

 

”Det är viktigt att man känner efter - ’var går min gräns och kompetens’ – och sen får 

man ju lämna över det till någon annan. Det finns ju elevhälsovård här på skolan, det 

finns tillgång till skolkurator… och det brukar vara det första steget, att man lämnar 

över till dem” 

 

På frågan ”hur långt behöver det gå innan man kontaktar skolsköterska eller kurator?” 

svarade majoriteten av respondenterna att detta skedde så snart som möjligt. En av 

respondenterna sade sig kunna skicka elever till kurator som en preventiv handling, en 

annan hävdade att det är bättre att skicka en elev en gång för mycket än en gång för lite.  

 

”Hellre att de går en gång för mycket till kuratorn än att man väntar för länge, absolut.  

Man ska helst inte vänta tills de slutat gå i skolan, utan så fort man ser någonting ska 

man ju kolla det.” 
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Övriga iakttagelser  

Slutligen återfanns genomgripande tendenser i intervjumaterialet som dock inte kunde 

karaktäriseras som teman. Samtliga respondenter menade att detta, elever med psykisk 

ohälsa, var ett viktigt ämne som dock var mycket svårt att hantera. Många underströk 

även att detta är ett synnerligen individstyrt ämne och att det därför inte finns några 

självklara svar som gäller för alla.  

 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur lärare kunde identifiera elever som mår 

dåligt och på vilket sätt relationen mellan lärare och elev kunde hjälpa elever som mår 

dåligt. Resultatet visade att lärare kunde räkna upp flera tecken på att en elev mådde 

dåligt och att de genom att ändra examinationsformer och föra elever som mådde 

psykiskt dåligt vidare till professionella instanser kunde hjälpa dem att må bättre. Detta 

går i linje med Trudgen och Lawns (2012) undersökning, som visade att lärare kunde 

räkna upp diverse tecken som visade på att en elev var deprimerad. Dock uppgav 

lärarna i Trugen och Lawns (2012) studie att de inte visste hur de praktiskt skulle 

hantera elever med psykiska svårigheter, något som respondenterna i denna studie 

verkade ha en något större kunskap om.  

 

Resultatet visade att lärare såg det som en viktig del av sitt yrke att se sina elever, och 

att detta även var ett viktigt redskap för att upptäcka elever som mår dåligt i tid. 

Storleken på skolan kunde ha en inverkan på huruvida lärare hann se eleverna. Detta 

beroende på att större skolor kunde ge en större anonymitet, att det var enklare för 

elever att undanhålla sitt mående på en större skola. Detta stödjer Trudgen och Lawns 

(2012) fynd att lärare som inte hade tillräcklig kontakt med sina elever hade svårare att 

känna igen tecken på depression hos dessa individer. Således bör mindre skolor vara 

bättre för elevhälsan. Dock visade studien även att mindre skolor hade en nackdel i sin 

brist på adekvat elevvård; kuratorer kunde vara deltidsanställda eller delas med andra 

skolor. Då majoriteten av respondenterna uppgav remmitering av elever som en av de 

främsta sätt som de kunde hjälpa individer med psykisk ohälsa innebär detta en allvarlig 

risk. Lärare på mindre skolor kan genom bristen på adekvat elevvård tvingas in i en 

psykologroll som är skadlig både för eleven - men även för läraren, då detta sannolikt 

skapar hög stress och tar upp tid som de inte alltid har. Optimalt för elevhälsan vore 

följaktligen en mindre skola med en välutvecklad elevvård som finns på plats hela 
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veckan. På så sätt skulle elever som mår dåligt ha svårare att gömma sig i anonymitet 

emn samtidigt kunna skickas vidare tämligen snabbt till professionell vård, vilket alltså 

är till gagn för såväl eleven som läraren.  

 

Vidare visade studien på att elever vände sig till lärare som hade en mer empatisk 

utstrålning, men även att detta var mycket individstyrt och till stor del berodde på 

personkemi.  Ansvaret för att tala med och hjälpa en elev låg till största del på mentorn. 

Denna information kan te sig problematisk – om en elev som mår dåligt inte delar 

någon större personkemi med sin mentor, eller om mentorn saknar empatisk utstrålning, 

kan detta leda till en stor otrygghet från elevens håll. Mentorn som har huvudansvaret 

för eleven är den som ska tala med eleven och skicka vidare eleven till professionella 

instanser vilket i sig kan vara en upprivande situation för eleven. Remitteringen kan ses 

som en praktisk lösning på problemet, vilket forskning visat kan minska stressen på ett 

tidigt stadium och på så vis minska utsattheten för depression eller andra psykiska 

sjukdomar (Cohen & Wills, 1985) och detta kan genom bristande personkemi till en 

viss mån förvägras elever som inte har bra kontakt med sin mentor.   

 

Detta blir än mer problematiskt med tanke på Pössel et als (2013) studie, som visade att 

stödjande relationer kan hjälpa att stävja depression. Om eleven inte känner sig trygg 

med mentorn kommer detta innebära att en stöttande relation inte kommer att upprättas, 

vilket gör att chansen att stävja depressionen minskar. Detta genom att eleven kanske 

inte känner att hens relationer kan hjälpa, vilket i annat fall på ett tidigt stadium hade 

kunnat minska stressen (Cohen & McKay 1984; Cutrona & Troutman, 1986). 

Huvudfokus bör därför i detta fall vara eleven, att denna ska känna sig trygg i 

situationen, vilket hen kanske inte kan göra med sin mentor. Därigenom bör alla lärare 

ha samma ansvar för alla elevers mentala hälsa. Dock är inte heller detta genomförbart 

då det inte finns tid eller resurser för lärarna att ha uppsikt över alla elever i en skola. Ett 

sätt att hjälpa detta problem är istället att träna mentorer i hur de bör behandla elever 

som mår dåligt. Det kommer alltid att finnas lärare som har större förståelse för elever 

med psykisk ohälsa och som är bättre rustade att hantera dem, men alla lärare bör i alla 

fall ha grundkunskaper i ämnet. Denna grundkurs kunde även hjälpa lärare att handskas 

med sin osäkerhet och ambivalens för att bemöta elever med psykisk ohälsa och 

undervisa i hur en lärare undviker att ta på sig en psykologroll utan att för den sakens 

skull uppträda känslokallt.  
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Studien visade att lärare hade, ibland omedvetet, en annan ton till de elever som de 

visste mådde dåligt. Denna särbehandling sträckte sig dock inte till att eleven bedömdes 

annorlunda på examinationer. Istället kunde examinationsformerna ändras eller skjutas 

upp för att hjälpa eleven att prestera så gott den kunde trots omständigheterna. En 

svårighet i detta var dock den tidskrävande faktorn i att ändra examinationsform, då 

lärarna inte alltid hade tid att ändra examinationen för en specifik elev. De ändrade 

examinationsformerna kan ses som en positiv särbehandling i detta fall, då eleven står i 

starkt behov av detta för att klara sina kurser. Det bör därför uppmuntras av 

skolledningen, då alternativet är att antingen ge ett oförtjänt betyg eller underkänna 

eleven. En lösning på tidsbristen vore att ledningen avsatte tid för ändrande av 

examinationsformer i aktuella fall. 

 

Metodologisk diskussion 

Studiens utförande bedömdes på det stora hela bra, men den hade självklart en del 

brister. En stor brist i studien var att den bestod av relativt få deltagare, med fem 

respondenter. Deltagarna bedömdes dock representativa genom dess stora varition. 

Könsfördelningen var jämn med två män och tre kvinnor, skolorna hade kraftigt 

varierande storlek från ca 100 elever till ca 1200 och lärarna hade kraftigt varierande 

erfarenhet från ett års undervisning till trettiofem års undervisning. Urvalet var även 

taget från tre olika städer från södra Sverie och Mellansverige, vilket styrker 

representativiteten genom att deltagarna inte är tagna från en och samma plats. En annan 

av studiens styrkor var att det inte återfanns varken externt eller internt bortfall, då alla 

som anmält sig frivilliga till studien fullföljde intervjun samt svarade på alla frågor.  

 

En brist som återfanns i studien var att det saknades en regelrätt forskartriangulering 

eller interbedömerverifiering (Hedin, 1996, 2011), detta på grund av tidsbrist. Dock 

gjordes ett försök att öka validiteten genom att handledaren fick ta del av 

transkriptionerna och på så vis godkänna de färdigställda kategorierna. Reliabiliteten 

ökades på liknande sätt genom att handledaren fick ta del av intervjuguiden innan 

intervjuerna för studien genomfördes.  

 

Något som kan ha minskat validiteten i studien är att de som valde att delta i studien kan 

ha gjort det för att de hade ett starkt personligt engagemang i ämnet. Om så är fallet 
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innebär det att studiens generealiserbarhet sänks – det är möjligt att lärare som inte är 

lika engagerade i elevers psykiska mående skulle ha svarat på ett annat sätt.  

 

Att respondenterna själva fick välja plats för intervjun kan ses som en styrka, då 

intervjun på så vis utfördes på en plats där deltagarna kände sig trygga att tala fritt. 

Dock utspelade sig två av intervjuerna i lärarrum, där andra lärare kom och gick. Detta 

kan ha lett till att respondenternas medvetenhet om kollegorna fick dem att svara 

annorlunda. Alla respondenter var dock medvetna om ämnet som skulle diskuteras och 

valde därigenom plats för intervjun med denna vetskap. 

 

Framtida forskning 

Mot bakgrund av resultatet vore det av intresse att se en större kvantitativ forsking 

inriktad på att undersöka skillnader i mående bland stora, mellanstora och mindre 

skolor. Det vore också av intresse att göra en kvalitativ forskning bland elever om de 

känner att de kan gå till sin mentor om de mår dåligt och vad de upplever att lärare kan 

göra för att hjälpa elever som mår dåligt. En annan viktig studie vore att undersöka om 

elever med psykisk ohälsa tyr sig i större andel till yngre lärare eller mer erfarna lärare. 

Om elever som mår psykiskt dåligt till stor del tyr sig till unga, nyutexaminerade lärare 

då dessa ligger närmare dem i ålder borde utbildning om elever med psykisk ohälsa ingå 

i lärarutbildningen. Slutligen skulle det även vara av intresse att undersöka hur kuratorer 

upplever lärares roll i elevers psykiska mående, då dessa nämnts i stor utsträckning 

under intervjutillfällena. 
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Bilaga – Intervjuguide 

Uppvärmningsfrågor:  
Hur länge har du jobbat som lärare? 
 Vad undervisar du i?  
Hur många elever går på skolan du jobbar på? 
Känner du att du har god kontakt med dina elever? 

Ämnesfrågor: 
Hur kan man se om en elev mår dåligt?  
- Finns det specifika tecken? Vilka i så fall? 
- Är det viktigt att hålla koll på om elever mår dåligt? 
- Hur tror du att skolans storlek påverkar elevers mående? 

Vad bör man göra om en elev mår dåligt? 
- Kan man som lärare hjälpa elever som mår dåligt? På vilket sätt?  
- Hur bör man agera/ bete sig mot en elev som mår dåligt?  
- Hur bör man förhålla sig till elevens vänner?  
- Vid vilken punkt bör man blanda in andra; såsom föräldrar/ kurator? 

Finns det en risk att mentorsrollen övergår till en psykologroll?  
- Vad kan detta innebära? 
 
Avslutningsfrågor: 
Känner du dig nöjd med dina svar? 
- Finns det något inom ämnet som du skulle vilja tillägga? 
- Finns det något som vi talat om som du tyckte var extra viktigt? 
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