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Examensarbete för ämneslärarexamen- historia 30 hp 

 

 



 

2 

 

 

 

Härmed ger jag mitt tillstånd att föreliggande studie får spridas och att fors-

kare och studerande får citera ur densamma. Uppgifter om studien får läggas 

ut på internet.  
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Abstract 
 
 
 

This study has the purpose to examine how the staff in public elementary schools works with mental 

illness among their pupils. The personal included in this study are restricted to history teachers, prin-

cipals and school counselors. I contacted 69 schools in total. These schools are located in 

Ornskoldsvik, Malmo and Gothenburg. I used qualitative interviews with the school staff to yield the 

necessary information for a result. A total number of seven schools gave me any response and only 

nine staff members ended up being interviewed. The outcome of my study shows that the interviewed 

staff thinks that their co-operative work to prevent mental illness works well but that the school 

psychiologists believes that they have too much responsibility when it comes to the matter in ques-

tion. The schools also seem to focus more on the students mental illness now than they did a few 

years back. The interviewed staff believes that the usage of cellphones and other devices that supports 

social media is the leading cause of mental illness among their pupils. One of the history teachers 

believed that the history subject could cause mental harm on the students and another teacher claimed 

that she had not worked long enough to determine if history as a subject could cause any harm on her 

pupils.  
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1. Inledning 
 

 

Under sex års tid bestod mitt liv av läkarbesök, sjukhuskorridorer, medicinlistor, biverk-

ningar och en sinande längtan efter förändring. Jag led av en depression med självskade-

beteende och ätstörningar, och min värld var reducerad till sjukhusets. (…) 

 

När jag till slut lyckades lämna psykiatrin berodde det inte så mycket på att jag fått den 

hjälp jag behövde, som att jag tröttnat på att se livet springa förbi utanför ett fönster av 

pansarglas. Att mitt liv stod på paus hindrade ju inte deras från att flöda vidare. Sista 

gången jag lät dörren till den slutna psykiatriska avdelningen slå igen bakom min rygg 

visste jag att det fick vara nog. Jag ville aldrig någonsin tillbaka.1 

 

Ovanstående citat kommer från krönikan ”Att leva vidare efter psykisk ohälsa” författad av Thérése 

Eriksson. I krönikan beskriver hon hur hennes liv har sett ut efter år av besök på psyket på grund av 

psykisk ohälsa. Thérése är en av många unga som idag lider av psykisk ohälsa, precis som citatet 

delger är det i många lägen som den mentala hälsan påverkar skolgången och livet vid sidan om 

skolan. 

 

Gustav Fridolin yttrar i DN Debatten ”Så ska skolan behandla den växande psykiska ohälsan”2 att 

den psykiska ohälsan har ökat kraftigt sedan 1990-talet och vart femte svenskt barn i dagsläget mår 

dåligt. Bortser man från nyanlända som inte haft en lång svensk skolgång är det elever med dålig 

psykisk hälsa som har svårast att nå kunskapskraven. Han debatterar även för att man ska vända på 

den nedåtgående trenden med psykisk ohälsa och att det krävs att man ger eleverna de förutsättningar 

de behöver för att kunna nå sina mål. Från och med hösten 2016 kunde skolor ta del av statliga medel 

för att bygga ut elevhälsan för att kunna skapa dessa förutsättningar för eleverna. I debatten kan man 

läsa följande citat ”Ansvaret att uppfostra och ge barn trygghet är föräldrarnas, inte lärarnas.”3 

vilket kan diskuteras. Det kan ses som föräldrarnas uppgift att uppfostra sina barn, men kan det  påstås 

                                                 
1
 Therese Eriksson. ”Att leva vidare efter psykisk ohälsa”. 1177 Vårdguiden. 15/12-2013.  

2 Gustav Fridolin. ”Så ska skolan hantera den växande psykiska ohälsan”. Dagens Nyheter. 17/8-2016. 
3
 Fridolin. ”Så ska skolan hantera den växande psykiska ohälsan”, 2016. 
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att lärare inte har ansvar att få sina elever att känna trygghet under skoldagen? Skolan är en social 

sfär där skolan ansvarar för att eleverna är trygga precis som att det är ett sjukhus ansvar att få pati-

enter att känna trygghet. 

 

Hur ställer sig lärarna egentligen till att fostra sina elever och att skapa en trygg miljö för eleverna att 

vistas i? Skolans värdegrund talar om att: 

 

Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå 

målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att 

nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla.4 

 

Det behöver inte tyda på hur, eller om lärare ska fostra eleverna, men det beskriver vikten av att 

anpassa undervisningen och skolmiljön till varje enskild elev och därmed skapa en trygg skolmiljö 

för alla.  

 

Att många elever lider i tystnad är ingen hemlighet, att andra elever pratar öppet om det hör inte heller 

till ovanligheten.5 Hur hanterar lärarna i skolan elevernas psykiska mående och hur bemöts elever 

som lider av psykisk ohälsa av sina lärare och annan personal i skolan? En fråga som dök upp hos 

mig är hur skolpersonalens inställning till elever med psykisk ohälsa såg ut för ett antal år sedan. 

Grunden till frågan dök upp då årgång 1982 av tidskriften ”Skolvärlden” analyserades. Den tidiga 

årgången av tidskriften ögnades igenom för att se hur ofta det skrevs om elevers psykiska hälsa för 

35 år sedan. Enbart marginellt av den psykiska hälsan bland elever diskuterades. Om man går tillbaka 

och ser vilka frågor som diskuterats inom skolans värld under 1980-talet ser man t.ex. att frågor om 

lärarnas mentala hälsa och elevernas fysiska hälsa diskuterades i flera artiklar i tidskriften ”skolvärl-

den”, medan enbart ett fåtal artiklar berörde elevers mentala mående. Läser man igenom tidningens 

årgång utläses titlar såsom ”Vi vuxna gör många misstag i kontakten med handikappade” 6 och 

”Svårast att hjälpa elever med anpassad studiegång”7, men enbart ett fåtal artiklar om elevers men-

tala mående. Hur såg skolpersonalens syn på psykisk ohälsa ut på 1980–1990-talet jämfört med idag? 

Tittar man på samma tidskrift från år 2013 ser uppslagen helt annorlunda ut då det gäller psykisk 

ohälsa bland unga. Istället för att lägga fokus på fysiska handikapp skrivs det betydande mer om 

elevers välmående. Det finns till och med en sektion kallad ”under ytan” där det skrivs om känsliga 

                                                 
4
 Skolverket. ”Skolans värdegrund och uppdrag”. S.2.  

5
 Statistiska Centralbyrån. ”Sämre psykisk hälsa bland unga i Sverige än i övriga Norden”. 2017/06/09.   

6
 Skolvärlden. Nr. 4. S. 13. ”Vi vuxna gör många misstag i kontakten med handikappade.”.1982. 

7
 Skolvärlden. Nr. 24. S. 8. ”Svårast att hjälpa elever med anpassad studiegång”. 1982. 
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frågor. Rubriker som kan hittas i ”under ytan” är exempelvis ”All personal är viktig vid självskade-

beteenden”8, ”Vågar du gripa in?”9, ”De gömda barnen”10 och ”Fördomarna som kom av sig”11 

 

 

1.2 Bakgrund 
 

 

Under de gamla grekernas tid trodde man att psykisk ohälsa var ett straff från gudarna och man an-

vände exorcism för att driva det onda ur den drabbade människan. Man studerade även människors 

kroppsvätskor för att avgöra hur en människa mår. På medeltiden satte man de mentalt sjuka i burar 

för allmän beskådning, och med tiden öppnade mentalsjukhusen runt om i världen. Först 1950 började 

man med behandlingarna vi idag känner till, såsom samtalsterapi och medicinering. 

 

Den psykiska ohälsan är än idag ett växande problem. Allt fler insjuknar och en stor del skolungdomar 

får problem med psykisk ohälsa. En undersökning gjord av Folkhälsomyndigheten visar att den psy-

kiska och fysiska ohälsan bland 15-åriga skolungdomar har stigit från 28.7% till 57% hos flickor 

mellan 1985 och 2014. Ökningen för 15-åriga pojkar under samma tidsperiod är från 14.5% till 

31%.12 Det konstateras att den allmänna psykiska ohälsan har ökat drastiskt bland skolelever de sen-

aste 30 åren men viktigt att påpeka är att dessa undersökningar inte enbart inkluderade psykiska be-

svär, utan även fysiska åkommor som exempelvis huvudvärk och ryggvärk.   

 

En studie från Statistiska Centralbyrån har påvisat samma siffror som Folhälsomyndigheten, men de 

har även jämfört resultatet med övriga länder i Norden. Undersökning visar att den mentala ohälsan 

bland Sveriges ungdomar har ökat mer än resterande delar av norden. Då övriga nordiska länder ökar 

marginellt över en period på 30 år skjuter Sveriges kurva i höjden, vilket är tidigare nämnt. De danska 

flickornas psykiska ohälsa ökar exempelvis med 5 % och pojkarnas med någon procentenhet. I jäm-

förelse med Danmark förefaller de svenska ungdomarnas psykiska ohälsa ha ökat markant.13 

 

Orsaken till att det finns en större andel ungdomar med psykisk ohälsa i Sverige än i övriga Norden 

är obesvarad. Det kan grundas i många saker, bland annat skolan som berörs i föreliggande text. 

                                                 
8
 Skolvärlden. Nr. 2. S.28. ”All personal är viktig vid självskadebeteenden”. 2013. 

9
 Skolvärlden. Nr. 4. S. 28. ”Vågar du gripa in?”. 2013. 

10
 Skolvärlden. Nr. 5. S. 15. ”De gömda barnen”. 2013. 

11
 Skolvärlden. Nr. 6. S.9. ”Fördomarna som kom av sig”. 2013. 

12
 Folkhälsomyndigheten. ”Psykiska och somatiska besvär bland skolelever. . 6/4-2017. 

13
 Statistiska Centralbyrån. Sämre psykisk hälsa bland unga i Sverige än i övriga Norden. 2017/06/09. 
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Innan genomgång av uppsatsens källmaterial är det lämpligt att klarlägga vad som omfattas av be-

greppet psykisk ohälsa. Yvonne Forsell och Christina Dahlman författade år 2004 en studie där de 

beskrev begreppet ”psykisk ohälsa” som någonting definitionslöst och det kunde innefatta både all-

varligare psykiska åkommor som psykoser och schizofreni, likväl som mindre allvarliga mentala till-

stånd likt depression och ångest.14 Definitionerna av psykisk ohälsa är varierande beroende på vilken 

studie man läser eller var man vänder sig för att få information om området.15 Det kan definieras som 

nedstämdhet men även som ett kritiskt tillstånd mellan liv och död.  

 

Innanför skolans väggar har det alltid funnits en social tillhörighet som har utvecklats med tiden, men 

de senaste 10 åren har den breddats genom att den sociala världen till stor del digitaliserats. Orosfak-

torer man tidigare kunde stöta på i skolan var till stor del fysisk mobbning och verbala kränkningar 

som kan läsas om i Skolan - En arena för mobbning av Björn Eriksson.16 I många fall kan oroskäns-

lorna följa med hem efter skoldagen då mycket av elevers stress är grundat i sociala medier såsom 

Facebook, Snapchat och Instagram. En artikel från juli 2017 i Sydsvenskan talar om att men än 20% 

av ungdomar mellan åldrarna 16-24 känner sig stressade av sociala medier.  

 

…Det kan man hålla i huvudet när man tar del av en ny undersökning som en kameratillverkare 

har beställt av Yougov. Av den framgår att fler än en av fem svenska ungdomar (ungdomar är 

i detta fall de mellan 16 och 24 år) blir stressade av inga eller få likes på bilder de lägger ut på 

exempelvis Facebook eller Instagram. 17  

 

Att ungdomarna känner stress över det inte är konstigt då varje ”like” man får på en bild eller ett 

inlägg, enligt professorerna Maurcio Delgado och Jamil Bhanju, genererar lika mycket dopamin som 

en kram.18 När reaktioner som ”likes” eller kommentarer på sociala medier utlöser dopamin i hjärnan 

kan de sociala medierna snart bli ett beroende. Med den informationen i åtanke följer en annan fråga, 

hur arbetar skolan med den ökade psykiska ohälsan bland sina elever, och vilken ställning tar de till 

användandet av sociala medier innanför skolans väggar? 

 
 
 
 

                                                 
14

 Yvonne Forsell , Christina Dahlman (2004). ”Psykisk ohälsa bland unga.” S. 3. Edita Ljunglöfs. Stockholm.  
15

 Forsell, Dahlman. 2014. S.3. 
16

 Björn Eriksson (2002). Skolan - En arena för mobbning. Lenanders Grafiska AB.  
17

 Maria G Francke. "Fixering vid sociala medier - stress”. Sydsvenskan. 22/7-2017.  
18 Bhanji, P, Jamil och Delgado, R, Mauricio (2014).”The Social Brain and Reward: Social Information Processing in 

the Human Striatum,” Wiley Interdiscip Rev Cogn Sci.  
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2. Forskningsläge 
 
 

Psykisk ohälsa bland barn och ungdomar är ett omfattande forskningsfält, men det finns få studier 

som skildrar skolpersonalens uppfattningar om sitt arbete med denna problematik. 

 

Cristine Isaksson har skrivit ett arbete om skolkuratorer, över hur deras arbete har utvecklats genom 

åren samt hur samarbetet mellan lärare och skolkuratorer ser ut i dagsläget. Isakssons studie avgränsas 

till att enbart intervjua skolkuratorer med socionomexamen som är verksamma i kommunala skolor.19 

Studien är omfattande inom sitt område och diskuterar relevanta punkter inom skolkuratorernas ar-

bete. Hon för 36 semistrukturerade intervjuer med skolkuratorer och 11 telefonintervjuer med lärare 

för att samla in material i hennes fyra delstudier. Att hon arbetar utefter liknande frågeställningar som 

tas upp i den här uppsatsen gör det hennes avhandling till en lämplig tidigare studie att behandla. Ett 

resultat Isaksson har kommit fram till är att skolkuratorernas roll i skolan delvis är oklar. Kuratorerna 

anser sig ha för lite handlingsutrymme i skolan och hävdar att de är beroende av sina chefer medan 

de verksamma lärarna anser att skolkuratorernas verksamhet är minst sagt önskvärd. Det råder en 

osäkerhet kring skolkuratorns arbetsuppgifter. Lärarna ser skolkuratorerna som en avlastning för de 

stökiga eleverna, medan skolkuratorerna inte alls vill ta på sig den rollen ensamma. Det blir en för-

väntan som kan vara svår för skolkuratorerna att leva upp till.20 

 

Ytterligare en studie som genomförts inom området är en kandidatuppsats författad av Beatrice An-

dersson, Ramiza Sinani och Ronja Danielsson. Uppsatsen "De pratar aldrig om det" - att göra det 

osynliga synligt” undersöker möjligheterna att synliggöra lärandet och kunskapen kring den psykiska 

hälsan och ohälsan i gymnasieskolan. Arbetet har en frågeställning som lyder ”På vilket sätt arbetar 

elevhälsopersonalen med hälsofrämjande insatser kring psykisk hälsa i gymnasieskolan?” Vilket lik-

nar en av föreliggande studies frågeställningar. Skillnaden är att den här uppsatsen ska svara på frågan 

huruvida skolpersonalen i allmänhet arbetar med psykisk ohälsa bland elever, och inte enbart elev-

hälsopersonalen. Övriga frågeställningar består till störst del av hur elever ställer sig till psykisk 

ohälsa och kunskapsnivån inom ämnet. 

 

                                                 
19

 Cristina Isaksson (2016). Den kritiska gränsen - En professionsstudie om skolkuratorer. S.11. Institutionen för socialt 

arbete. Umeå. 
20

 Isaksson.2016. S.55. 
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Det intressanta med Andersson mfl. uppsats är att det är eleven och inte skolpersonalen som står i 

fokus. Ett citat från en elev lyder enligt följande: ”Det känns lite tabu då det är jobbigt för folk som 

känner sig träffade”.21 Ytterligare citat från elever vittnar om att de inte pratat så mycket som de 

skulle önskat om psykisk ohälsa i skolan och att lärarna borde prata mer om det.22 Citat som talar för 

att eleverna vill prata mer om psykisk ohälsa i skolan är intressant för en av den här rapportens frå-

geställningar, hur skolpersonal arbetar med psykisk ohälsa bland elever. Studien är två år gammal 

vilket betyder att det kan se annorlunda ut nu, två år senare. Som tidigare nämnt, Anderssons, Sinari 

och Danielssons uppsats är ett mycket välkomnat tidigare verk att jämföra den här studien med. 

 

Ytterligare en intressant studie är ett examensarbete i omvårdnad skriven av Therese Borg och Marie 

Adolfsson. Deras studie har syftet att undersöka skolsköterskors erfarenhet av psykisk ohälsa bland 

barn och tonåringar.23 Då detta syfte utan tvekan kan kopplas till föreliggande studie passar den ut-

märkt i forskningsläget. Borg och Adolfssons metod för att samla in data består av intervjuer med 

skolsköterskor som arbetat i mer än fem år och som varit verksamma inom skolhälsovården i mer än 

ett år. Skolorna som skolsköterskorna jobbade på låg i två kommuner i Mellansverige, både på lands-

bygden och i stadsmiljö. Totalt intervjuades 10 skolsköterskor från lika många olika skolor. Resultatet 

av denna studie kan delas upp i tre olika delar. Faktorer som enligt skolsköterskor påverkar barn och 

ungdomars psykiska ohälsa, barn och ungdomars signaler på psykisk ohälsa samt skolsköterskans 

förebyggande arbete av psykisk ohälsa hos barn och tonåringar. Faktorer som visade sig påverka barn 

och ungdomars psykiska ohälsa var band annat stress, uteblivet föräldrastöd och påverkan av olika 

medier, däribland Facebook och andra sociala medier.24 De primära symptomen för psykisk ohälsa 

bland barn och ungdomar är enligt skolsköterskor hög frånvaro från skolan samt somatiska besvär.25 

Skolsköterskornas förebyggande arbete grundas i att lära sig lyssna, att prata om psykisk ohälsa, 

bygga relationer, skapa trygghet och arbeta med psykisk ohälsa i team.26 

 

Borg och Adolfssons studie lägger all sin fokus på skolsköterskor vilket är ett väldigt bra komplement 

till föreliggande studie som kommer att fokusera på historielärare, rektorer och skolkuratorer. Då 

skolkuratorer fungerar som psykologer i skolan och då i regel enbart sysslar med elevers mentala 

                                                 
21

 Beatrice Andersson, Ramiza Sinai, Ronja Danielsson (2017). "De pratar aldrig om det" - att göra det osynliga syn-

ligt. Halmstad. S.21.  
22

 Andersson, Sinai, Danielsson. 2017. S.21-22. 
23

 Therese Borg. Marie Adolfsson (2016). När det skaver”- Skolsköterskans erfarenhet av psykisk ohälsa hos barn och 

tonåringar. Karlstad.  
24

 Adolfsson, Borg. 2016. S.14. 
25

 Adolfsson, Borg. 2016 S.14. 
26

 Adolfsson, Borg. 2016 S.14  
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hälsa känns det också bra att sedan innan ha en relativt tydlig bild av hur skolsköterskor, som ska 

finnas till för både psykiska och fysiska besvär, uppfattar den psykiska ohälsan i skolan.  

 

Pernilla Garmy, leg. sjuksköterska, har skrivit en avhandling om förebyggandet av depressiva sjuk-

domar bland unga. Denna avhandling handlar främst om DISA (Din Inre Styrka Aktiveras), vilket är 

den svenska modellen av ”Coping With Stress Course” som används i USA för att främja elevhälsan 

och motverka psykisk ohälsa bland unga.27 DISA blev aktuellt i Sverige i slutet av 1990-talet då, 

precis som både folkhälsomyndighetens och den statistiska centralbyråns siffror visar, den psykiska 

ohälsan bland unga i Sverige nådde höga nivåer, speciellt hos flickor. Trots att DISA i grund och 

botten var riktat till just flickor är det idag också öppet för pojkar.28  

 

Syftet med Garmys studie är att utvärdera DISAs effekter för att minska depressivt beteende. Hon tar 

i sin avhandling upp att psykisk ohälsa är problematiskt både för skolgången och även fast siffrorna 

visar att psykisk ohälsa är vanligare hos flickor så löper manliga tonåringar tre gånger större risk att 

begå självmord än flickor i samma ålder. 

 

Ungdomar med internaliserade symtom som depression och ångest, har ökad risk för so-

ciala problem, skolfrånvaro och även självmordsförsök. Depression är en stor riskfaktor 

för självmord, och de flesta unga självmordsoffer rapporterades ha en depression vid tid-

punkten för dödsfallet. Självskadehandlingar är vanligare hos flickor, medan fullbordade 

självmord är tre gånger vanligare hos pojkar än flickor i tonåren.29 

 

 

Hon nämner också att ungdomar med episoder av depression ofta får återfall i vuxen ålder, och det 

därför är viktigt att förebygga den psykiska ohälsan i ung ålder.30 Just förebyggandet av psykisk 

ohälsa och hur man arbetar med den är någonting den här studien kommer att lägga stor fokus på, 

och med det i kombination med Garmys resultat, som talar för att DISA minskar ungas depressiva 

symptom, att DISA har en låg kostnad för den effekt den ger och att DISA ledarna behöver få ut-

rymme och flexibilitet för att kunna möta ungas behov,31 är hennes studie av bra relevans och kan 

användas i det här arbetets forskningsläge. Hennes studie inriktar sig på DISA. Enligt Garmy så är 

                                                 
27

 Pernilla Garmy (2016). Hälsopromotion i skolan. Utvärdering av DISA - ett program för att förebygga depressiva 

symtom hos ungdomar. Institutionen för kliniska vetenskaper. Malmö. S.21 
28

 Garmy. 2016. S. 21 
29

 Garmy. S.26 
30

 Ibid. S.26 
31

 Ibid. S.73 
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DISA en framgångsrik metod som används i många sammanhang, vilket gör det intressant att fråga 

om skolpersonal av olika slag känner till metoden och följer den. 

 

Jag har även sökt efter liknande forskning som publicerats under tidigt 2000-tal eller tidigare, för att 

kunna jämföra dåtida tankar och metoder för att förebygga psykisk ohälsa med nutida motsvarigheter. 

Tidig forskning om ämnet i fråga har dock varit svårt att hitta och enbart ett fåtal titlar har varit så 

pass snarlika att de passar in att jämföra med.  

 

En av de studier som kan kategoriseras in i det facket är Camilla Robertssons uppsats ”Elevers Hälsa.” 

som publicerades våren 2005, vilket i år gör den 13 år gammal. Syftet med Robertssons studie är att 

beskriva hur skoleleverna uppfattar sin psykiska ohälsa och hur de uppfattar den psykosociala miljön 

på den skola de går på och om den påverkar deras mentala välmående. Ytterligare ett syfte är att ta 

reda på ifall eleverna känner att de själva kan påverka sin situation i skolan och sitt skolarbete. Ro-

bertsson använder sig både av litteraturanalyser och enkäter för att uppnå sitt resultat och då resultatet 

är färdigställt visar det att eleverna i allmänhet inte oroade sig för sjukdom, men att många av dem 

ofta kunde drabbas av återkommande besvär såsom huvudvärk, ont i ryggen eller ont i magen. Ma-

joriteten av eleverna tyckte att skolmiljön var dålig och behövde förbättras. Eleverna upplevde en 

stökig och bullrig miljö samt lärare som inte hade tid att hjälpa dem i alla lägen det behövdes. Många 

kände också att de inte kunde påverka arbetet i skolan speciellt mycket.32 

 

Robertssons studie tyder på att den större skaran med elever för 13 år sedan inte var nöjda med det 

dåvarande skolklimatet och samtidigt kände att de inte kunde påverka det på något sätt. Robertssons 

studie kan kopplas till föregivande studie då den ger en bild av hur skolklimatet såg ut för 13 år sedan. 

Om större förändringar har skett sedan dess lär det förhoppningsvis visa sig i föreliggande studie.  

 
 
Den tidigare forskningen är, som tidigare nämnt, omfattande kring ungdomars mentala hälsa och 

ohälsa. Att hitta studier om just elevhälsa är också enkelt även fast den forskningen inte är lika om-

fattande. Forskning kring elevhälsan i dåtid och nutid är i princip obefintlig, vilket gör föreliggande 

studies tema till ett nytt forskningsområde. De tidigare studier som utgör forskningsläget för den här 

studien rör alla vid det aktuella ämnet i någon mån, men ingen av dem har ett historiskt utgångsläge. 

Personliga reaktioner av de tidigare studierna är att de utgör ett mycket bra forskningsläge till före-

liggande arbete. De tar alla upp viktiga aspekter kring ämnet psykisk ohälsa bland skolungdomar. 

                                                 
32

 Camilla Robertsson (2005). Elevers Hälsa. Stockholm. S.2. 
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Föreliggande arbete kan bli en passande pusselbit i den hittills breda forskningen som i dagsläget 

finns om psykisk ohälsa bland unga och i skolvärlden.  

 

 

 
 

2.1 Syfte & Frågeställningar 
 

 

Undersökningens syfte är att genom intervjuer undersöka hur personalen i grundskolor från olika 

kommuner arbetar med psykisk ohälsa samt att förklara orsakerna till deras metoder. Respondenterna 

för följande studie har begränsats till rektorer, skolkuratorer och historielärare. Syftet med att enbart 

intervjua historielärare grundas på att historia är ett ämne som ur vissa aspekter kan vara känsligt för 

vissa elever och därav också kan påverka deras psykiska välmående, vilket historielärarna kommer 

att få berätta sin bild av. 

 

För att nå syftet har följande forskningsfrågor formulerats. 

 

 

Frågeställningar  

 

1. Hur arbetar skolan med psykisk ohälsa bland elever, och tillämpas DISA-metoden? 

 

2. Hur beskriver skolpersonal utvecklingen av elevernas psykiska hälsa samt skolans arbete 

för elevernas hälsa under de senaste 10-20 åren? 

 

3. Hur beskriver skolpersonal psykisk ohälsa och vilka förklaringar till sådan ohälsa beskri-

ver skolpersonalen? 

 

4. Hur skiljer sig arbetet för att motverka psykisk ohälsa bland elever mellan större och 

mindre kommuner? 

 

5. Hur anser lärare att historieundervisningen kan påverka elevernas mentala hälsa? 
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3. Teoretiska utgångspunkter 
 

Den första teoretiska utgångspunkten som använts i föreliggande studie är det sociokulturella per-

spektivet. Med tanke på att det inte är isolerade personer utan människor som är den del av skolvärl-

den som ska intervjuas kommer fokus att ligga på fenomen och interaktioner mellan grupper, i detta 

fall skolpersonal och elever. Fokuset med denna teori ligger på den sociala påverkan en individ utsätts 

för, i den här studien är det skolpersonalen. Det är av vikt att ha i åtanke att skolpersonalen blir 

påverkade av sina kollegor och elever i en undersökning som denna. En forskare som kan förankras 

i det sociokulturella perspektivet är Karin Johannisson. 

 

Karin Johannison, professor vid institutionen för idé- och lärdomshistoria, har skrivit en artikel där 

hon pratar om det hon kallar för kultursjukdomar. Dessa kultursjukdomar kan förankras i det socio-

kulturella perspektivet, och hon beskriver dem med hjälp dessa tre punkter. 

 

…• uppfattas som sjukdom i ett bestämt tidsrum och som uppkommer, namnges och sprids i 

samspel med kulturen (normer, föreställningar, hotbilder) 

• hämtar de flesta av sina symtom ur en gemensam repertoar eller symtompool  

• försvinner för att tillståndet inte längre betraktas som sjukdom eller för att symtombilden 

slukas av andra och nyare diagnoser. (Trötthet fick exempelvis hög status med det moderna 

samhällets genombrott kring 1900. Denna status försvann med välfärdsstatens krav på effek-

tivitet för att återvända med dagens kritik av just detta effektivitetstänkande.)…33 

 

Johannison menar på att kultursjukdomar styrs mycket av normer och rådande situationer. För några 

år sedan pratade man inte om psykisk ohälsa på samma sätt som man gör idag. Det var inte lika utbrett 

och inte lika omtalat som det är i dagsläget. Detta kan i sin tur betyda att psykisk ohälsa i dagsläget 

är ett problem just för att man har satt en etikett på det och för att det pratas om på ett helt annat sätt 

än för några årtionden sedan. Då situationerna i världen dessutom ständigt ändras och vi blir påver-

kade av vad som sägs i media kan man också diskutera ifall det mänskliga måendet också ändras efter 

det. Man kan därför motivera att psykisk ohälsa kan kvalificeras som en underkategori till kultursjuk-

domar. 

 

                                                 
33 Johanssin. K. ”Om Begreppet Kultursjukdom”. Läkartidningen .Nr 44. 2008 .Volym 105. S.1329-1332. 
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Ytterligare en teori som utgör grund för föreliggande studie är Habermas och hans teori som befinner 

sig i en gråzoon mellan sociologin och filosofin. Hans teorier grundas i att omvärlden ska få en chans 

att se vilka olika möjligheter som kommer med samhällsförändringar. Det begrepp som hör hemma 

här är ”livsvärlden” som kort sagt sammanbinder livet och världen i en och samma enhet.34 

 

Teorin om livsvärlden innebär att världen ses ur enskilda människors perspektiv och inte genom 

större, analytiska synvinklar. Det är en viktig teori att ta hjälp ifrån i föreliggande studie då den byggs 

på intervjuer med enskilda individer ifrån skolvärlden. Reflektionerna som kommer att återges är med 

andra ord enskilda personers tankar och handlanden. De individuella svaren kommer att sammanstäl-

las och i sin tur ge en helhetsbild av hur skolor runt om i landet arbetar med sina elevers psykiska 

ohälsa. Genom att intervjua enskilda personer och få individuella reflektion av situationen i skolan 

lär det resultera i ett intressant resultat.  

 

En kombination av det sociokulturella perspektivet och teorin om livsvärlden används för att i sin 

helhet utgå från individuella individers redogörelser och utsagor, men samtidigt ha i åtanke att dessa 

individer kan ha påverkat av sociala faktorer såsom exempelvis kollegor på skolan, vilken kan på-

verka deras redogörelser. Dessa teorier kan hjälpa mig att förstå resultatet på ett bättre sätt då jag 

kommer att intervjua många individer inom samma yrkesgrupp. De har sin egen åsikt om saker och 

ting, men samtidigt kan de mycket väl ha påverkats av sina kollegor. 

 

 

4. Källmaterial & Metod 
 

 
Då det här var en kvalitativ studie samlades källmaterialet till stor del in via intervjuer med skolper-

sonal.35 Anledningen till att den primära forskningsmetoden var intervjuer var för att få en bred bild 

av vad skolpersonalen har att säga angående psykiska ohälsa bland skolans elever. Tillämpning av 

intervjuer genererade ett förstahandsperspektiv från skolpersonalen själva och för att kunna ta del av 

skolpersonalens perspektiv var intervjuer den huvudsakliga forskningsmetoden i den här studien. Då 

de intervjuade personerna hade kunnat försköna eller förvränga sanningen en aning intervjuades skol-

personal från andra poster än bara historielärare så att mer än bara en yrkesgrupps synpunkter kunde 

jämföras. Här kan det sociokulturella perspektivet tillämpas då det som tidigare nämnts att kollegor 

                                                 
34

 Jürgen Habermas (1984). The theory of communicative action. Vol. 1, Reason and the rationalization of society. Be-

acon Press. 
35

 För att hitta intervjufrågor, se bilaga 1. 
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som jobbar nära varandra också har en stark tendens att påverka varandra. Om avgränsningen, som i 

detta fall, breddades till både lärare, skolkuratorer och rektorer ledde detta förhoppningsvis till mer 

sanningsenliga svar i slutändan då svaren sammanställdes och resultaten kom in från de olika sko-

lorna. Några intervjufrågor var likadana men de flesta var olika beroende på vilka yrkesgrupper de 

ställs till.36 

 

 

Intervjuerna med skolpersonalen hölls via e-mail vilket både har sina för och nackdelar. Anna Ryen 

skriver i ”Kvalitativ intervju – från vetenskapsteori till fältstudier“ om hur intervjuer via mail fungerar 

i praktiken och hur man får dem att lyckas. En negativ effekt av intervjuer via epost är att man går 

miste om den fysiska närheten man annars får om man håller en intervju öga mot öga med någon. 

Man får inte möjligheten att uppfatta den intervjuades kroppsspråk, röstläge, missnöje eller humör 

vilket i sin tur kan göra den intervjuade personen mer svårtolkad.37 Fördelarna är dock överhängande 

då man exempelvis slipper få geografiska begränsningar, problem med transport eller krångel med 

boende.38 Positivt är också att det går att intervjua många personer samtidigt om det sker via mail, 

vilket är väldigt skonsamt ifall forskningen sker under tidspress. Ytterligare en fördel med intervjuer 

via epost var att den intervjuade fick mer tid på sig att svara, hann svara utförligare och kunde slipa 

på sina svar innan återlämning av formuläret. Man kunde dock inte vara säker på att den intervjuade 

svarade på frågorna i tid. Det är likvärdigt med att en person som ska intervjuas inte dyker upp till en 

fysisk intervju, så riskerna är i princip lika stora.  

 

Då de geografiska avstånden mellan kommunerna som deltog i föreliggande studie är stora var det 

den största anledningen till att intervjuer via email användes, men också för att kunna intervjua ett 

flertal aktörer samtidigt för att inte hamna i tidspress i studiens slutskede. Intervjuerna hade utan 

tvekan kunnat hållas även via telefon, men för att underlätta både för mig själv och respondenterna 

valde jag att hålla intervjuerna via mail. Respondenterna får mer tid på sig att besvara frågorna och 

jag kunden hantera fler intervjuer på samma gång. 

 

Ytterligare en metod som användes för föreliggande arbete är hermeneutik. Då den här studien bygger 

på intervjuer med diverse skolpersonal kommer den slutgiltiga produkten till stor del att bero på hur 

det insamlade materialet tolkas av forskaren i fråga. Hermeneutik innebär att man söker ett budskap 

och en helhet i en text, ett uttalande etc. så att det blir begripligt. 

                                                 
36

 Se bilaga 1 
 37 Ryen, Anne (2004). Kvalitativ intervju: från vetenskapsteori till fältstudier. 1. uppl. Malmö: Liber ekonomi 

 S.197.  
38

 Ryen. 2004. S.197 
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Hermeneutik är lämplig att använda då syftet med studien är att få tillgång till informanternas 

egna upplevelser av fenomen samt när informanterna ska ges stort utrymme att själva välja vad 

de vill tala eller skriva om.39  

 

För en ökad förståelse av de intervjuades utsagor bör man dela upp informationen och sedan pendla 

mellan de olika delarna och informationen i sin helhet då man tolkar resultatet. Detta kallas enligt 

Per-Gunnar Svensson och Bengt Starrin för den hermeneutiska spiralen.40 Det finns olika riktningar 

inom hermeneutiken men den existentiellt inriktad hermeneutiken har tillämpats i föreliggande studie 

då den går ut på att förstå författarna bakom texter och utsagor, i detta fall skolpersonalen.41 

 

4.1 Urval 
 

De kommuner som valts att undersökas i studien är Örnsköldsvik, Malmö och Göteborg. Dessa kom-

muner valdes främst för att jämföra elevers mentala hälsa i mindre och större kommuner, men det 

finns även fler faktorer som spelar in. Vid en undersökning av brottsstatistik runt om i landet visade 

Malmö på 20 834 anmälda brott per 100 000 invånare mellan 2009 och 2011.42 Stockholm hade högst 

andel anmälda brott med en siffra på 22 078, men Malmö låg tätt inpå och hade dessutom störst 

ökning av anmälda misshandelsfall mot barn, olaga hot, utpressning och bedrägeri.43 Att leva och bo 

i en kommun där våldsbrott, hot och utpressning stadigt ökar kan vara ett ständigt orosmoment vilket 

gör det till en intressant kommun att undersöka då det gäller psykisk ohälsa bland ungdomar. 

Örnsköldsvik är tvärt om en lugn stad sedd till andelen anmälda brott och sticker ut på det sättet att 

det under 2015 skedde färre brottsanmälningar än i resten av Västernorrlands län. Med en siffra på 

6807 anmälningar per 100 000 invånare var Örnsköldsvik och Ånge de enda kommuner som hade 

färre än 8000 anmälningar per 100 000 invånare.44 

 

Då kommunerna ser så olika ut i brottsstatistik, storlek och antal invånare är de 

intressanta områden att jämföra med varandra för att undersöka hur skolpersonalen i respektive kom-

mun hanterar psykisk ohälsa bland sina elever. 

 

                                                 
39

Gunilla Eklund. ”Hermeneutik”. 2016.  
40

 Svensson, Starrin.1994. S.189. 
41

 Eklund. 2016. 
42

 Emma Ekström, Annika Eriksson, Lars Korsell, Daniel Vesterhav (2012). Brottslighet och trygghet i Malmö, Stock-

holm och Göteborg. Stockholm. S.8.  
43

 Ekström, Eriksson, Korsell, Vesterhav. 2012.  S. 31-32, 37-38. 
44

 Maria Hall. Ny statistik: Minst antal brott anmäls i norr – så ser det ut i din kommun. 29/7-2016. Sundsvall. 
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Psykisk ohälsa bland ungdomar är, som tidigare nämnts, ett brett område som måste avgränsas innan 

det kan få plats i föreliggande studie. Då mycket tidigare forskning har lagt fokus på ungdomars syn 

på psykisk ohälsa fokuserade följande studie istället på skolpersonalens syn på psykisk ohälsa bland 

skolans elever. Frågeställningarna var riktade åt att få skolpersonalens synpunkter och tankar om 

ämnet i fråga och samtliga uttänkta intervjufrågor var riktade till personalen i skolan. Urvalet av 

skolpersonal att intervjua begränsades till historielärare, rektorer och skolkuratorer.  

 

Att urvalen begränsades till enbart historielärare då det gäller urvalet av lärare hade tre olika anled-

ningar. För det första skulle antalet lärare bli för många ifall flertalet lärare inom många olika ämnen 

skulle intervjuas. För det andra skrevs föreliggande studie inom historieämnet på institutionen för idé 

och samhällsstudier, och i det läget prioriteras historielärare då arbetet då får en starkare koppling till 

historieämnet. För det tredje präglas historien av händelser som för vissa elever från olika bakgrunder 

kan vara obehagliga att läsa om, och som tidigare nämnts vore det intressant att se ifall historielärarna 

anser att deras undervisning kan ha en negativ effekt på deras elevers mentala hälsa.  

 

Rektorer intervjuades för att få en helhetsbild av hur skolan arbetar med psykisk ohälsa och skolku-

ratorer intervjuades för att få svar som gäller elever på individnivå då skolkuratorer ofta arbetar med 

en elev i taget och kan ge en mer detaljerad bild av elevers psykiska ohälsa än vad exempelvis rektorer 

och lärare kan göra.  

 
 

4.2 Genomförande 
 

Skolorna i Örnsköldsvik och Malmö började kontaktas i mitten av februari 2018 för att sedan ge 

skolpersonalen en månad på sig att svara på frågorna. Till en början kontaktades bara Malmö av de 

större kommunerna, men efter en låg respons från skolorna i kommunen bestämdes det att även skolor 

i Göteborg skulle tillfrågas. Totalt kontaktades 69 skolor med en inbjudan att delta i intervjun. 16 

skolor i Malmö, 40 skolor i Göteborg och 13 skolor i Örnsköldsvik. 

 

Till en början gick det långsamt innan svaren från skolpersonalen började återfås, men efter några 

veckor började ett underlag för ett resultat att ta form. Av de 69 skolor som kontaktats var det långt 

ifrån alla som svarade och ännu färre som accepterade. Enbart 7 skolor svarade att de kunde delta i 

studien och slutligen intervjuades 9 personer varav 5 historielärare, 3 rektorer och 1 skolkurator. 

Denna siffra var lägre än förväntat, men det var ändå tillräckligt för att kunna mynna ut i ett resultat 

i denna kvalitativa studie. Slutdatumet för inlämning av intervjusvaren var satt till den 15 mars, med 
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andra ord ungefär en månad efter att skolorna börjat kontaktas. Detta för att i god tid kunna börja 

bearbeta resultatet.  

 

Då intervjusvaren analyserades och sammanfogades tillämpades teorin om livsvärlden hela tiden för 

att hålla sig till den enskilde individens utsaga och efter det se skillnader och likheter mellan de olika 

individernas svar. Denna process började med att all information samlades in från respondenterna. 

Jag valde sedan att göra ett tematiskt upplägg45 av resultaten och började sedan att sammanställa 

svaren. Precis som nyligen nämnts höll jag mig till varje enskild respondents svar då jag samman-

ställde resultatet, för att sedan forma ett tematiskt resultat och analysera det slutgiltiga resultatet på 

det stora hela innan jag påbörjade min diskussion. På så sätt kunde jag använda mig av både herme-

neutik och teorin om livsvärlden då jag arbetade med mitt resultat. 

 

 

4.3 Etik 
 
 

Materialet, vilket kommer från intervjuer, är konfidentiellt. Därav är det viktigt att hålla resultatet 

från intervjuerna anonymt och vidhålla en korrekt spegling av materialet då det behandlas. Författaren 

till föreliggande forskning har ett ansvar att värna om de intervjuade personernas integritet. Namnen 

på respondenterna har modifierats så att de inte liknar det ursprungliga namnet. Intervjuerna i sitt 

original finns i författarens ägo men är ej tillgänglig för någon utomstående. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
45 Braun Virginia och Clarke Victoria. “Using thematic analysis in psychology”.  Qualitative Research in Psychology. 

2006. 77-101. 
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5. Resultat 
 
 

5.1 Historielärare pratar om psykisk ohälsa 
 

”Jag ser en långsam kvarn arbeta i ett oerhört långsamt tempo.”46 

 

Deltagande historielä-
rare 

Antal år inom sitt yrke Antal år i sin nuva-
rande tjänst  

Kommun 

Amanda Bergström 4                                    1.5 Örnsköldsvik 

Erika Larsson 4 2 Örnsköldsvik 

Stina Fransson 12 12 Malmö 

Håkan Liljefors 20 19 Göteborg 

Simon Karlsson  34 5 Göteborg 

 

 

 

 

 

 

Presentation av historielärarna 

 

Stina Fransson är en historielärare från stor Malmö. Hon har jobbat som lärare i 12 år och har haft 

sin tjänst på sin nuvarande arbetsplats lika länge. Erika Larsson jobbar som historielärare på en skola 

i Örnsköldsvik. Hon har jobbat som lärare sedan 2014 och har dessutom vikarierat innan dess. Sin 

nuvarande tjänst har hon haft sedan årsskiftet 2015-2016. Håkan Liljefors har en lång bakgrund som 

ämneslärare. Han har arbetat som historielärare i 20 år och i sin nuvarande tjänst  på en skola i Göte-

borg i 19 år.  Amanda Bergström tog sin ämneslärarexamen 2012 och har, med avbrott för föräldra-

ledighet, arbetat som historielärare sedan dess. Hon har arbetat i sin nuvarande tjänst i 1.5 år. Simon 

Karlsson har jobbat länge som lärare. 34 år inom sitt yrke och 5 år i sin nuvarande anställning på en 

skola i Göteborg. 

 

 

 

 

 

                                                 
46

 ”Simon Karlsson”. 2018 
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Redogörelse 

 

Samarbete kring psykisk ohälsa upplevs fungera bra  

 

Stina anser att samarbetet mellan skolpersonalen fungerar mycket bra då det gäller att främja den 

psykiska ohälsan bland eleverna. Hon uppger att de har ett stabilt elevhälsoteam och att de har ett 

elevhälsomöte varje måndag, de arbetar dessutom med DISA på arbetsplatsen.47 Erika tycker att sam-

arbetet mellan skolpersonalen för att främja den psykiska ohälsan fungerar bra på den skola hon ar-

betar. Hon säger att det är en hängiven personal som vill sträva mot samma mål och att det dessutom 

finns ett trygghetsteam med lärare som har detta i sin tjänst. Dessa lärare samarbetar med rektor och 

elevhälsan och är också ute bland eleverna. Det sker även kontinuerliga undersökningar med efter-

följande uppföljningar. Erika har hört talas om DISA, men vet inte riktigt vad det innebär. 48 Håkan 

tycker att samarbetet mellan skolpersonal för att motverka den psykiska ohälsan bland eleverna på 

det stora hela fungerar bra men att han som ämneslärare känner att han får för stort ansvar i den 

frågan. Det han är duktig på är pedagogik och på sina ämnen och han tycker det borde ske en tydlig 

överlämning av ansvaret för elever till personal med rätt kompetens då det gäller problem som inte 

rör det pedagogiska området. Håkan anser att skolans ansvar för frågor som dessa inte innebär att det 

är ett läraransvar. Håkan har inte hört talas om DISA.49  

 

Ansvaret läggs på elevhälsan då lärarna saknar kunskap och metoder 

 

Amanda saknar mer konkreta metoder och tydlighet i hur lärare ska agera då en elev mår dåligt. 

Amanda har hört talas om DISA men känner sig inte riktgt insatt i det. Hon tror nog att det är möjligt 

att DISA skulle kunna fungera bra.50 Simon uppger att en stor del av arbetet mot att motverka och 

förebygga elevers psykiska ohälsa sker i elevhälsoteamet där lärarna har en liten insyn. Han har under 

de senaste åren haft två elever som han bedömt varit deprimerade och hemmasittare. Simon beskriver 

processen som en långsam kvarn som arbetar i ett oerhört långsamt tempo där processen är alldeles 

för långsam. Han anser att det framförallt tar för lång tid i starten. Behovsprövning och budgethinder 

i form av långa vårdköer för ungdomar samt en analys av läget som kännas oerhört 

lång över tid. Simon känner till DISA och tror att det kan fungera om det resulterar i snabbare hante-

ring.51 
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Stina tycker att det är svårt att säga på rak arm hur den allmänna psykiska ohälsan ser ut bland hennes 

elever då det varierar så mycket mellan individerna, men så fort hon märker att en elev mår dåligt tar 

hon upp det med arbetslaget, kontaktar skolans kurator, elevhälsoteamet och talar dessutom med 

vårdnadshavare.52 Erika upplever att hon har en elevgrupp som är osäkra på sig själva och inte vågar 

ta för sig, vilket ibland kan skapa problem, oftast för dem själva. Hon upplever dock att eleverna i 

nuläget befinner sig i en period där de uttrycker mycket oro över vad som görs på internet och tele-

fonen. De vill inte lägga ifrån sig telefonerna för att kunna hålla sig uppdaterade på vad som händer 

på sociala medier så som exempelvis Snapchat. Detta bidrar enligt Erika till osäkerhet och mental oro 

för eleverna.53 Ifall Erika upplever att någon av hennes elever mår dåligt pratar hon med eleven/ele-

verna om situationen som uppstått, ifall det är i en viss situation. I andra lägen hänvisar hon till elev-

hälsan som kan hjälpa eleven med den mentala hälsan. Hon påpekar dock att det såklart är helt upp 

till situation. Ibland beror välmåendet på någonting som trygghetsteamet kan ta tag i och då pratar de 

med eleven i fråga. Ifall det är en elev som tyr sig till Erika som lärare försöker hon finnas där för 

eleven i de frågor som hon kan hjälpa till att stötta tills eventuellt elevhälsan måste gå in eller tills 

eleven mår bättre.54  

 

 

Håkan upplever att hans elever på det stora hela mår bra. Från hans perspektiv är det den nya läro-

planen som är det aktuella problemet då den ur hans synvinkel sätter press på eleverna. Många av de 

elever som mår dåligt gör det för att de känner en stor press och för att de känner att de inte har gjort 

tillräckligt. Detta gäller enligt Håkan nästan bara flickor. Ifall en elev visar tecken på psykisk ohälsa 

har han ett antal åtgärder han brukar ta till beroende på hur situationen ser ut. Antingen ringer han 

hem till vårdnadshavare, pratar med en vuxen på skolan som han tror kan hjälpa till eller pratar med 

elever som varit inblandade. Ifall situationen är mer allvarlig går han den officiella vägen - elevhäl-

soteamet via arbetslaget.55 Simon uppger att han ser en könsproblematik bland sina elever. Han anser 

att flickor har en allmänt högre ambitionsnivå och att skolan missar sitt huvuduppdrag, att fostra 

framtidens medborgare och inte i första hand vara kunskapskontrollanter, skapar stress hos ett antal 

elever i varje klass. Generaliserar man grovt anser han att pojkar hanterar stress bättre än flickor. 

Simon uppger också att sociala medier gör att ungdomarna jämför sig med hela världen som att de i 
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socialiseringen till ett vuxenliv inte har en fast roll att gå in i utan man bygger sin identitet och plockar 

ihop sin egen roll. Han anser också att ”lycko-hypen” i sociala medier stressar eleverna ytterligare. 

Ifall Simon upplever att en elev mår dåligt anmäler han detta till elevhälsoteamet. Han samtalar också 

med eleven i fråga för att sedan följa upp med kontakt med föräldrarna, om det är avvikelse över tid 

görs en elevhälsoteams-anmälan.56 

 

 

 

Amanda upplever att hennes elevers mentala hälsa kan variera väldigt mycket. Hon arbetar i ett om-

råde där både eleverna och deras föräldrar kan behöva mycket hjälp i olika livssituationer vilket ofta 

påverkar elevernas mående. Ifall en elev visar tecken på dåligt psykiskt mående tar hon kontakt med 

elevhälsoteamet som innehåller både skolkurator, skolsköterskor, rektor och specialpedagog. Genom 

elevhälsoteamet kommer de sedan fram till handlingsplan för hur de ska hjälpa eleven i fråga. Ar-

betssättet varierar från elev till elev. Amanda säger att hon utvecklas som lärare varje dag och får fler 

strategier för att hjälpa eleverna. Men elevhälsoteamet har alltid varit en stor hjälp.57 

 

 

Stina säger att hon i nuläget jobbar mer aktivt med elevhälsoteamet än vad hon gjorde för några år 

sedan.58 Erika har, som tidigare nämnt, inte arbetat så värst länge inom sitt yrke, men under den tid 

hon har arbetat anser hon att lärares syn på psykisk ohälsa har förändrats enormt mycket och speciellt 

då i hur stort spektrum elevers psykiska ohälsa kan befinna sig på. Hon anser att metoderna har för-

bättrats och hon har blivit bättre på att nå ut till olika individer än vad hon var då hon började arbeta. 

Hon följer upp med att säga att bilden på vad psykisk ohälsa egentligen är kanske inte har ändrats så 

mycket, då hon jobbade mycket med just den redan innan hon började jobba inom läraryrket.59 Håkan 

uppger att han inte arbetar med att motverka den psykiska ohälsan på ett systematiskt sätt utan att det 

han gör gör han som medmänniska. Han uppger att han självklart har ändrat och förbättrat sig genom 

åren då han, precis som alla andra människor, blir mer erfaren med åren. Han återkopplar till pressen 

på eleverna från läroplanen och han ser en tydlig skillnad från hur det såg ut för tio år sedan.60 Amanda 
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säger att hon utvecklas som lärare varje dag och får fler strategier för att hjälpa eleverna. Men elev-

hälsoteamet61 har alltid varit en stor hjälp.62 På sin tidigare arbetsplats i en annan kommun var Simon 

och hans kollegor utbildade i att föra rullande samtal med eleverna som löpande rutin. De hade där 

två timmar i veckan schemalagt för elevsamtal med fokus på de elever som behövde extra stöd/dis-

kussioner. Då byggde man enligt Simon relationer med alla elever. På hans nuvarande arbetsplats har 

de 30 minuters samtalstid i veckan och detta sker då i storgrupp med två mentorer. Systemet de hade 

på den tidigare arbetsplatsen var enskilda samtal varje vecka, där blev enligt Simon alla elever 

sedda.63 

 

Gemensam uppfattning om problematiken kring mobiler och sociala medier 

 

Stina arbetar på en skola där digitalisering står högt upp på agendan, men i klassrummet råder det 

mobilförbud. Då hon får frågan om hur mobilförbudet fungerar för eleverna svarar hon att det inte 

har varit något problem. De flesta eleverna lämnar sina telefoner i skåpet eller lämnar in den till 

läraren i början av lektionen.64 Erika säger att hon som lärare ibland märker att eleverna är inne och 

gör saker på mobil och datorer de inte borde under lektionstid. De har mobilförbud i klassrummet om 

inget annat anges från läraren och det finns också mobilfickor att lägga telefonerna i under lektionstid. 

Erika använder personligen inte dessa mobilfickor allt för ofta då hon anser att eleverna ska lära sig 

att hanteras med mobilen i det samhälle vi idag lever i. De får för henne alltså ha mobilen på sig under 

lektionstid så länge de inte använder den på ett sätt den inte ska användas på, då får de lägga den i 

mobilfickan. Hennes egen syn på sociala medier är att de inte bör användas i klassrummet då många 

missbrukar detta. Hon skulle däremot önska att de fick tid och möjlighet att arbeta in sociala medier 

i vardagen så att sociala medier kanske till och med skulle kunna stärka vissa områden. Erika anser 

att sociala medier skapar någon form av ”jag måste kolla Snapchat” eller ”jag får inte missa detta 

meddelande på Facebook” osv hos eleverna som i sin tur stör koncentrationen. Hon upplever att ele-

verna i deras värld behöver vara ute på sociala medier för att det är där de umgås med andra. Hon 

anser också att eleverna upplever extremt mycket mobbning och kommentarer på sociala medier som 

påverkar eleverna negativt psykiskt.65 Håkan säger att de inte tillåter sociala medier eller privata mo-

biltelefoner i klassrummet.66 Amanda påstå att eleverna alltid lämnar in sina telefoner till lärarna 
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under skoldagen men Amanda hävdar att hennes elever alltid har varit så pass unga att hon inte upp-

levt att sociala medier har påverkat dem.67 

Simon säger att de har mobilförbud på den skola han arbetar på då sociala medier orsakar stress hos 

eleverna.68  

 

Ingen negativ påverkan av historielektionerna 

 

Stina hävdar att lektioner om förintelsen kan påverka elever negativt, speciellt om de har släktband 

som kan kopplas till det. Även Israel-Palestina konflikten kan röra upp känslor och skapa diskuss-

ioner, likaså Balkankrigen.69 Amanda hävdar däremot att hon än så länge inte har märkt något spe-

ciellt kring negativ påverkan på elevernas psykiska hälsa av historieundervisningen i de klasser som 

hon hunnit ha.70 

 

 

 
5.2 Rektorer pratar om psykisk ohälsa 
 
 

Deltagande rektorer Antal år inom sitt yrke Antal år i sin nuva-
rande tjänst 

Kommun 

Greger Isaksson 5 2 Örnsköldsvik 

Lars Haag                              Ca 3.5                        9 Månader  Göteborg 

Fredrik Olsson 7 1 Örnsköldsvik 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ”…intriger kan uppstå på nätet, som i sin tur påverkar relationerna i klassen…”71 

 

 

                                                 
67

 ”Amanda Bergström” 2018. 
68

 ”Simon Karlsson” 2018. 
69

  ”Stina Fransson” 2018. 
70
”Amanda Bergström” 2018. 

71
 ”Lars Haag”. 2018. 



 

26 

 

 

Presentation av rektorerna 

 

Greger Isaksson arbetar som rektor i Örnsköldsvik. Han har arbetat som lärare i 6 år och som rektor 

i 5 år. Sin nuvarande tjänst har han haft i 2 år. Lars Haag har arbetat på sin nuvarande arbetsplats på 

en skola i Göteborg sedan Juni 2017 och innan dess har han arbetat några år som rektor på en 1-6 

skola, ett halvår som rektor på gymnasienivå och 7 år som förskolechef. Fredrik Olsson har arbetat 

som rektor i den Örnsköldsvik sedan april 2011. Sin nuvarande tjänst har han haft i ett år. 

 

 

Redogörelse  

 

Rektorer är ense om att samarbetet fungerar bra 

 

Greger anser att samarbetet mellan skolpersonalen fungerar väl för att motverka den psykiska ohälsan 

bland skolans ungdomar och han berättar också att han tycker att den allmänna psykiska hälsan bland 

skolans elever är god.72 Lars säger att samarbetet mellan skolpersonalen fungerar mycket bra då det 

gäller arbetet mot elevernas psykiska ohälsa och att det ligger mycket fokus på det akuta arbetet i 

sådana frågor. Han anser att arbetet mellan specialpedagogerna och lärarna fungerar speciellt bra. Det 

finns en specialpedagog i varje arbetslag  som arbetar aktivt med eleverna. Detta leder enligt Lars till 

tidiga insatser. Lars har använt sig av DISA-profil med personal men inte med elever. Han tycker att 

det låter intressant och tror att det kan vara användbart på eleverna.73 Då det gäller att motarbeta den 

psykiska ohälsan på skolan där han jobbar anser Fredrik att samarbetet fungerar bra mellan skolper-

sonalen. I deras skolhälsovårdsteam finns bland annat en skolpsykolog, en specialpedagog, en kurator 

osv. Skolan är enligt Fredrik dock ingen behandlande enhet, men de har kontakt med BUP 74, social-

tjänsten och sjukvård för att hjälpa elever. Fredrik har inte hört talas om DISA innan.75 
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Olika tillvägagångssätt vid psykisk ohälsa bland elever 

 

Ifall en elev mår dåligt försöker skolan i dagsläget, enligt Greger, att åtgärda detta genom att samtala 

med kurator samt med BUP. Under tidigare år har skolan haft föreläsningar om psykisk ohälsa och 

de har dessutom haft kuratorstöd och tid hos mentorer.76 Lars upplever att det tyvärr är många av 

eleverna som mår dåligt och att skolan har ett flertal ”hemmasittare”. Ett av Lars mål som rektor är 

att arbeta mer förebyggande och utveckla välmående hos eleverna. Ifall en elev visar tecken på psy-

kisk ohälsa har mentorerna enligt Lars ett stort ansvar. Ärendet lyfts till elevhälsoteamet som då hjäl-

per till med åtgärder. Det blir ett tidigt skolmöte där vårdnadshavare, mentor, lämplig personal från 

elevhälsoteamet och rektor deltar. Ärendet resulterar i olika åtgärder beroende av art. Skolan har 

länge arbetat på detta sätt.77 Fredrik tycker att den mentala elevhälsan överlag känns bra, men med 

med en mångkulturell skola medföljer det också att vissa elever har haft en tuff bakgrund och i och 

med det inte mår bra. Hur skolan åtgärdar en elev med psykiska bekymmer beror på vilken elev det 

gäller och hur pass allvarligt problemet är. Fredrik nämner också att de under tidigare år har arbetat 

med att bekämpa psykisk ohälsa, men inte hur skolan då gått till väga.78 

 

Mobilförbud under lektioner på 2/3 skolor 

 

Enligt Greger finns det ingen speciell policy om mobiler i klassrummet, men de har ständigt diskuss-

ioner och samtal med elever om just detta.79 Under lektionstid är mobiler och sociala medar förbjudna 

i skolan Lars arbetar på. Han menar att intriger kan uppstå på nätet, som i sin tur påverkar relationerna 

i klassen.80 Under lektionstid uppger Fredrik att det råder mobilförbud i klassrummen. Mobilerna 

lämnas in till den ansvarige läraren och datorer/surfplattor används i undervisningen, men de är inte 

menade att användas till sociala medier.81 
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5.3 Skolkuratorer pratar om psykisk ohälsa 
 
 
 
 

Deltagande skolkurato-
rer 

Antal år inom sitt yrke Antal år i sin nuva-
rande tjänst 

Kommun 

Kristina Berkkvist 12 år som socionom & 3 
år som skolkurator 

3 Örnsköldsvik 

 

 

 
”…i praktiken är det fortfarande en lång väg att vandra innan det har blivit en gemensamt skiftad 

fokus…”82 

 

 

Presentation av skolkurator 

Kristina Bergkvist har arbetat som skolkurator på en skola i Örnsköldsvik i tre års tid.  

 

Redogörelse 

 

Kristina anser att samarbetet mellan skolpersonalen skulle kunna bli mycket bättre än vad det är i 

nuläget. Inom elevhälsoteamet är de överens om hur de tänker kring det gemensamma ansvaret när 

det gäller främjande och förebyggande insatser i skolan, men hon anser att många lärare och även 

rektorer lever kvar i det gamla ”elevråds-tänket”. Med det menar hon att dessa lärare och rektorer 

tänker att det är elevhälsopersonalen jobb att ta hand om elever som inte mår bra medan det är lärarnas 

ansvar att uppmärksamma elevens mående och sedan låta elevvårdsperonalen ta över ansvaret. Kris-

tina berättar att de ständigt får arbeta hårt med att ändra denna syn och ständigt påminna övrig skol-

personal om att alla på skolan har ett gemensamt ansvar för var elevhälsan verkligen innebär. Kristina 

anser att vissa lärare tycker att deras arbete i skolan enbart innefattar den pedagogiska biten och att 

det är elevhälsans jobb att ta ansvar för elevers psykiska ohälsa. Hon tror att de skulle nå mycket 

längre i det främjande arbetet om lärarna, som har daglig kontakt med eleverna, förstår vilken viktig 

roll de har i arbetet med att främja den psykiska ohälsan bland eleverna. Kristina påpekar också att 

detta självklart borde ske med ett samarbete mellan elevhälsoteamet och lärare, men att elever inte 

enbart ska slussas vidare till elevhälsopersonalen efter att läraren har uppfattat dåligt mående hos 

eleven. Att samtlig skolpersonal inser att det är ett ständigt pågående och gemensamt ansvar för ele-

ven i skolan är enligt Kristina en förutsättning för att kunna arbeta främjande och inte åtgärdande 
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inom skolans verksamhet. Hennes åsikt är dessutom att den psykiska ohälsan ökar bland eleverna på 

skolan. Bristande självkänsla, ökade prestationskrav och sociala medier är de områden som ofta är 

återkommande och starkt bidragande faktorer till dåligt mentalt mående.  

Kristina känner till DISA, men har ingen utbildning inom metoden. Hon tror att metoden säkert är 

fördelaktig för eleverna ur ett förebyggande och främjande perspektiv men är inte helt övertygad om 

att skolledningen skulle prioritera DISA framför andra metoder då det tar mycket tid i anspråk. Det 

är heller ingen metod som den lilla kommunen ännu valt att satsa på vad gäller utbildning för skolku-

ratorer.83 

 

Då en elev mår dåligt är samtalsstöd både vanligt förekommande och efterfrågad av både elever, 

föräldrar och skolpersonal. Kristina anser att en dialog med lärare och föräldrar utifrån vad som kom-

mer fram i samtalen är viktiga för att hitta vägar att gå och eventuella åtgärder för att öka välmåendet 

hos eleven. Hon påpekar att i sitt arbete som kurator ingår det kartläggning och bedömning av skol-

situation och mående för att på så sätt komma fram till vad skolan kan göra och avgöra när andra 

myndigheter behöver kopplas in. Då exempelvis socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin eller 

primärvården. Kristina hävdar att elevhälsans uppdrag främst är att arbeta främjande och förebyg-

gande, inte enbart åtgärdande, och att de förhoppningsvis ska nå dit allt eftersom.84 

 

Kristina säger att hon inte har arbetat länge nog för att se några större förändringar över tid i hur 

skolpersonal arbetar med psykisk ohälsa, hon upplever däremot att man alltmer försöker tänka i ter-

mer av förebyggande och främjande insatser i skolan istället för åtgärdande insatser. Hon anser att 

ambitionerna finns, men i praktiken är det fortfarande en lång väg att vandra innan det har blivit en 

gemensamt skiftad fokus.85  

 

Då det gäller sociala medier och mobilanvändning i skolan är Kristinas uppfattning att det har stor 

betydelse för elevernas psykiska välbefinnande Hon säger att det skapar en allmän stress hos eleverna 

att ständigt vara tillgänglig och aktiv i sociala medier samtidigt som det skapar koncentrationssvårig-

heter hos många. Att inte kunna fokusera på rätt saker under lektionstid leder med tiden till att stres-

spåslaget ökar och att man inte har koll på lärandet, vad som förväntas osv. Hon fortsätter med att 

säga att tonen i de sociala medierna ofta är ganska hård och att eleverna skriver saker till varandra 

som de vanligtvis inte skulle säga om de stod öga mot öga med varandra. Kristina avslutar med att 
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säga att konflikter, ryktesspridning, kränkningar etc. som förekommer på sociala medier tas med in i 

skolans verksamhet och påverkar mångas psykiska mående negativt.86 

 
6. Avslutande diskussion 
 
 

Intervjuerna mynnade ut i ett intressant resultat där både likheter och olikheter kunde pekas ut och 

resulterade i ett antal faktorer som här kommer att benas ut och diskuteras. I den avslutande diskuss-

ionen har hermeneutik, livsvärlden och det socialkulturella perspektivet tillämpats för att få en så klar 

bild som möjligt av vad de intervjuade personernas svar faktiskt innebar för den här studien. Livs-

världen för att se respondenternas svar från deras egna perspektiv, det socialkulturella perspektivet 

för att ha i åtanke att de kan ha påverkats av sina kollegor och hermeneutik för att hitta en helhet och 

den röda tråden i respondenternas svar. 

 
De intervjuade lärarna anser att samarbetet på skolan fungerar bra. I intervjuerna framstår elevhälso-

teamet (EHT) som är den viktigaste länken i detta samarbete. Det är också tydligt att EHT får arbeta 

mycket med psykisk ohälsa. Exempelvis menar alla fem intervjuade historielärare att samarbetet fun-

gerar bra, men genom intervjuerna kopplas det ständigt tillbaka till EHT och att det i slutändan är just 

EHT som får dra det tunga lasset när det gäller att försöka motverka skolans elevers psykiska ohälsa. 

I detta fall kan både det socialkulturella perspektivet och livsvärlden tillämpas. Då samtlig intervjuad 

personal var stationerad på olika skolor i olika delar av landet har de rimligt sett inte kunnat påverka 

varandras omdömen och ger alltså den bilden de själva har, utifrån deras egna enskilda perspektiv. 

Att fallet är som sådant är ingenting som sägs rakt ut, men min tolkning är att EHT oftast får ta över 

ärendet ifall en elev visar tecken på psykisk ohälsa. Detta uppger också de lärare som intervjuats för 

studien. Inte bara lärare, utan även rektorer uppger indirekt att EHT får arbeta mest då en elev mår 

dåligt då även rektorerna uppger att ärendet oftast går till EHT eller BUP vid visad psykisk ohälsa 

bland elever.  Den skolkurator som intervjuats anser att det läggs allt för mycket ansvar på EHT och 

skolvårdspersonal då elever mår psykiskt dåligt. Hon anser dessutom att samarbetet mellan skolper-

sonalen måste bli mer effektiv för att de på bästa sätt ska kunna motverka den psykiska ohälsan i 

skolan. Just skolkuratorns utsagor stämmer bra överens med Isakssons resultat där hon kom fram till 

att det sattes en obekväm press på skolkuratorerna.87 Denna studies resultat i kombination med Isaks-

sons tyder på att det inte har skett några större förändringar i skolpersonalens samarbete att försöka 

motverka elevernas psykiska ohälsa bland eleverna över de två år som gått sedan hon publicerade sin 
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studie. Det går dock inte att grunda ett trovärdigt resultat på enbart en persons utsagor, men då det 

enbart var en skolkurator som valde att ställa upp i denna studie är det slutsatsen som framkom. Då 

det sociolkukturella perspektivet och Johannissons forskning tillämpas är det dock viktigt att komma 

ihåg att både lärare, rektorer och skolkuratorer kan ha påverkats av sina kollegor, eller yttre faktorer 

såsom olika medier, och därefter ha format sina intervjusvar efter andras åsikter än bara sina egna. 

Precis som Johannison menar är det, som tidigare nämnt, vanligt att människor drabbas av så kallade 

”kultursjukdomar” på grund av rådande normer och yttre faktorer i samhället. Det kan i så fall ha 

bidragit till att vissa av svaren kan ha varit en aning vinklade. Fördelen i detta fall är, som tidigare 

nämnts, att ingen av de intervjuade personerna arbetar på samma arbetsplats, vilket betyder att de 

troligtvis inte kunnat påverka varandra. Då Isakssons studie stämmer bra överens med resultatet i 

denna studie blir resultatet dock mer trovärdigt i denna fråga.  

 

Lärare och rektorer arbetar dock oftast med frågorna innan EHT får ta över ärendet. Ofta pratas det 

med målsmän och annars med eleverna själva. Lärarna upplevs värdesätta elevernas tillit gentemot 

dem och pratar själva med eleverna ifall de tyr sig till lärarna. Detta är intressant att jämföras med 

Andersson, Sinari och Danielssons studie där det framkom att det talades allt för lite om psykisk 

ohälsa i skolan.88  Då det nu visar sig att många lärare gärna har en öppen dialog med sina elever kan 

detta också betyda att eleverna får en chans att vara med och påverka sin situation i skolan, vilket inte 

var fallet i Robertssons studie från 2005.89 I dagsläget verkar det som att det är en bra dialog om 

psykisk ohälsa mellan skolpersonal och elever. Historielärarna visar också mycket engagemang i frå-

gan och beskriver problematiken som finns då det gäller behandlingen av elevers psykiska ohälsa. 

Det talas både om långa vårdköer, en psykisk ohälsa som växer sig allt större och att de saknar vida-

reutbildning i ämnet. Enbart en av de intervjuade lärarna ansåg att det inte låg i dennes ansvar att 

hantera elever med psykisk ohälsa. I övrigt visar lärarna stort engagemang och visar tydligt att de vill 

ha mer fortbildning i frågan. Faktumet kvarstår dock fortfarande att det i mångt och mycket är EHT 

som får ta över ärendet i majoriteten av fallen. 

 

Som visat i resultatet var det enbart en av de intervjuade skolorna som tillämpade DISA och resultaten 

ansågs vara bra. Precis som Garmys studie visade upplevs DISA ge positiva resultat.90 Här kan också 

teorin om livsvärlden vara till hjälp. Man kan argumentera för att DISA bara fanns i en av de tillfrå-

gade skolornas livsvärld, och inte i de resterandes. Då DISA än så länge inte verkar vara allt för 

utspritt och välkänt är det inte så konstigt att många skolor inte har hört talas om eller använder det, 
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men om fler människor inom skolvärlden får ta del av Garmys studie kan det möjligtvis resultera att 

det blir en del av fler människors livsvärld och ger goda resultat i ytterligare skolor. 

 

Större skillnader gällande skolpersonalens utsagor om hur de arbetade tidigare med psykisk ohälsa 

och hur de arbetar idag hade förväntats. Faktum är att det inte verkar vara allt för mycket skillnad i 

vilka metoder som används, inte enligt vad som framkommer i intervjuerna iallafall. Det är synen på 

psykisk ohälsa som i stort har ändrats över tiden. Många av de intervjuade personerna hade inte jobbat 

nog länge för att se några större förändringar. Av de nio personer som intervjuades var det enbart tre 

stycken som jobbat inom sitt yrke i över tio år och deras bild av hur metoderna förändrats låg nästan 

enbart på en personlig nivå, med andra ord att de utvecklats i sina roller som lärare men att skolan 

inte har ändrat på sina metoder nämnvärt mycket. Vad som kan klargöras är att skolpersonalen i 

nuläget försöker arbeta mer förebyggande än vad de tidigare gjort. Det är den största skillnaden som 

kan ses. Det är främst lärare och skolkuratorn som bidragit till denna slutsats då de intervjuade rek-

torerna inte yttrade sig avsevärt mycket i den här frågan. Detta behöver såklart inte bero på att rekto-

rerna inte vill engagera sig i frågan utan snarare att de inte har så mycket information om hur skolan 

i ett tidigare skede skötte åtgärder av detta slag. Det kan vara så att det i deras livsvärld inte finns lika 

mycket problem med elevers psykiska ohälsa som det finns i lärarnas och skolkuratorns livsvärld. 

Om så är det inte så underligt då skolkurator och lärare i allmänhet har mer kontakt med elever och 

rör sig runt mer i skolan än vad en rektor gör. En ytterligare observation är att vissa lärare inte känner 

att de har tid att se över alla elevers behov. Ifall en lärare inte ser alla sina elever blir det också svårt 

att förebygga och motverka deras mentala ohälsa.  

 

All intervjuad skolpersonal verkar vara ense om att den psykiska ohälsan bland skolans elever har 

ökat under de senaste åren. Vilket med ens för diskussionen vidare till hur skolpersonalen uppfattar 

psykisk ohälsa och vilken förklaring som kan finnas till det. 

 

 

Den intervjuade skolpersonalen beskriver en del olika faktorer som de anser är orsaken till att deras 

elever mår dåligt. Majoriteten av de olika teorierna mynnar dock ut i, precis som anat, användandet 

av sociala medier, mobiltelefoner, surfplattor och diverse digital, kommunikativ utrustning som finns 

att hitta hos nästan varje elev. Många uppger att ett råder mobilförbud på skolan men ändå verkar en 

stor del av skolpersonalen vara ense om att det är just sociala medier som är en av de stora grundpe-

larna till elevers psykiska ohälsa nu för tiden. En enskild lärare upplever att flickor är mindre stresstå-

liga än pojkar vilket i sin tur skulle kunna vara en förklaring till Folkhälsomyndighetens och den 

statistiska centralbyråns resultat på undersökningen som gjordes på skolungdomar. Om vi nu enbart 

spekulerar kring detta och hypotetiskt tänker oss att pojkar är mer stresståliga än flickor och sociala 
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medier är ett stort oros och stressmoment i svenska skolor är det inte så konstigt att stressen och den 

sociala pressen från sociala medier påverkar flickor mer än pojkar, vilket i sin tur skulle kunna leda 

till de biverkningar som kan läsas om i SCB:s och Folkhälsomyndighetens undersökningar.91 Detta 

är som sagt enbart en spekulation då en enskild lärares utsagor inte går att jämföras med en rikstäck-

ande undersökning. Viktigt är här att tänka utifrån livsvärldens perspektiv då det enbart är en enskild 

persons resonemang och ingenting större än så. 

 

Det finns en poäng i det som sägs om att ryktesspridningar, kränkningar, och dålig stämning letar sig 

in i klassrummet och påverkar elevernas psykiska välmående. Det nämns att den så kallade ”lycko-

hypen” som framkallas via ”likes” gör elever ännu mer stressade. En fri tolkning av detta uttryck är 

att eleverna, precis som beskrivet i introduktionen, strävar efter dopaminkickar via ”likes” på sociala 

medier såsom Facebook och Instagram. Får eleverna inte dessa kickar är risken stor att också välmå-

endet sänks om de vid det här laget blivit beroende av ”likes”, bekräftelse och andra dopaminfram-

kallande faktorer på sociala medier. Det går att dra en röd tråd genom den här diskussionen, och den 

röda tråden har ”mobilanvändande” skrivet över sig. Bortsett från mångkulturella klassrum och den 

nya läroplanen är mobilanvändande på lektionstid det enda som tas upp som kan kopplas till en ök-

ning av den psykiska ohälsan i klassrummet, vilket också visade sig i resultatet på Borg och Adolfs-

sons studie.92 

 

 

Några större skillnader märks inte mellan större och mindre kommuner då det gäller skolans hante-

rande och förebyggande av psykisk ohälsa i skolan. Det verkar som att det sköts på ett liknande sätt 

i både större och mindre kommuner och att detta då är ett tecken på att svenska skolor tillsammans 

arbetar mot ett bättre välmående hos eleverna. Ett antagande som gjordes innan insamlingen av re-

sultat var att den psykiska ohälsan bland skolelever skulle vara högre i större kommuner på grund av 

mer brottslighet och oroligheter, men faktum är att svaren från respondenterna indikerar inte att det 

finns några upplevda skillnader beroende på om man är verksam i en liten eller stor kommun med 

liten eller större brottslighet. Bortfallet är, som tidigare nämnt, stort och är inte representativt på det 

stora hela. Slutsatsen som kan dras är att som resultatet ser ut i nuläget är skillnaderna inte allt för 

stora då elevernas psykiska hälsa verkar se lika ut i de analyserade kommunerna, skolornas tillväga-

gångssätt att motverka sakfrågan likaså. 
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Enbart två av det tillfrågade lärarna svarade på frågan om hur deras undervisning påverkar eleverna, 

men åtminstone ett av svaren tyder på att historieämnet kan röra upp jobbiga känslor. Värt att nämna 

är att Stina som märkt av att historieundervisningen i vissa lägen kunde påverka elevernas mående 

negativt jobbat 8 år länge än Amanda som inte märkt av samma fenomen med sina elever. Denna 

skillnad kan kopplas tillbaka till teorin om livsvärlden då man tydligt kan se hur de enskilda indivi-

dernas perspektiv skiljer sig från varandra och hur deras olika arbetslivserfarenheter påverkar deras 

utsagor. 

 

 

 

6.1 Sammanfattning av diskussion 
 
 
 

Det visar sig tydligt att de flesta skolor som deltagit i intervjun väljer att vända sig till EHT då det 

gäller elevers psykiska ohälsa. Det verkar inte vara så mycket samarbete, utan den generella bilden 

är att EHT får ta över ganska snabbt då vissa lärare anser att de inte har rätt utbildning för att hantera 

elevers mentala hälsa och andra inte tycker att det är deras ansvar. Rektorerna verkar vilja vara mer 

delaktiga i frågan, men det kopplas ändå tillbaka till EHT i 2/3 fall. Den intervjuade skolkuratorn 

anser att det läggs alldeles för mycket ansvar på skolkuratorerna och att skolpersonalen måste sam-

arbeta för att motarbeta den psykiska ohälsan bland sina elever. Klart står iallafall att ett bättre sam-

arbete mellan skolpersonalen krävs för att få bättre resultat i sina försök att motverka den psykiska 

ohälsan i skolan. 

 

Någonting som blir tydligt genom intervjusvaren angående hur man arbetar med sakfrågan nu jämfört 

med tidigare är att majoriteten av den intervjuade skolpersonalen verkar ha börjat engagera sig mer i 

ämnet de senaste åren och att psykisk ohälsa har klättrat högre upp på agendan. Många säger att de 

har utvecklats som lärare och har börjat samarbeta bättre med EHT, men jag har av lärarna inte fått 

något ordentligt svar på hur skolan i stort arbetade med psykisk ohälsa i dåtiden kontra nutiden. Inte 

heller rektorerna gav något ordentligt svar på det, mer än att en av de tre rektorerna säger att han har 

som målsättning att förebygga psykisk ohälsa bland sina elever, även fast detta inte säger någonting 

om hur han tidigare arbetade med frågor av detta slag. Skolkuratorn hävdar att hon anser att det i 

nutiden arbetas mer med främjande och förebyggande av den psykiska ohälsan snarare än att ta i tu 

med den då den väl brutit ut, som man gjort i ett tidigare skede. Ingenting tyder tyvärr på att det har 

gjorts större förändringar i skolan för att motverka den psykiska ohälsan bland elever, men samtidigt 

har skolpersonalen i stort blivit mer varse och mer engagerade i frågan och satt det högre upp på sin 

egen agenda.  
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Då det gäller frågan om vilka orsaker skolpersonalen ser till den ökade psykiska ohälsan bland sina 

elever är svaret solklart. Stressen som medföljer sociala medier och mobila enheter var den överre-

presenterade orsaken enligt skolpersonalen. I princip alla intervjuade personer ansåg att sociala me-

dier orsakade stress, oro, mobbning, kränkningar och en sämre koncentration bland sina elever. En 

av de intervjuade lärarna ansåg att problemet låg i den nya skolplanen och prestationsånetsen som 

medföljde, men i övrigt går det att se en röd tråd genom alla de intervjuade personernas svar, och det 

är att sociala medier är ett stort problem på våra svenska skolor och att det dessutom leder till en ökad 

psykisk ohälsa bland våra elever. 

 

 

 
 
 

 

 

7. Sammanfattning 
 
 
 

Med denna studie har jag försökt göra en djupgående redogörelse om hur den psykiska ohälsan bland 

grundskolans elever hanteras av skolpersonalen. Inom kategorin skolpersonal ingick historielärare, 

rektorer och skolkuratorer. Jag använde mig av intervjufrågorna i bilaga 1 och valde att hålla inter-

vjuerna via mail då skolorna jag valt var belägrade långt ifrån Umeå varifrån jag skötte min forskning. 

Som kan ses i bilaga 2 tillfrågades totalt 69 skolor ifall de ville vara med i studien. Av dessa 69 vad 

det sju skolor som valde att delta. Jag fick intervjuer med fem lärare, tre rektorer och en skolkurator, 

vilket till en början kändes väldigt vagt för ett resultat, men som sedan visade sig vara tillräckligt. 

Syftet med studien var att genom intervjuer undersöka hur personalen i grundskolor från tre olika 

kommuner arbetar med psykisk ohälsa samt att förklara orsakerna till deras val av metoder. Meto-

derna jag använde var hermeneutik och kvalitativa intervjuer. Mina teoretiska utgångspunkter var det 

socialkulturella perspektivet och perspektivet om livsvärlden. Mina resultat av studien visar på att 

lärare och rektorer tycker att samarbetet mellan skolpersonalen för att förebygga den psykiska ohälsan 

fungerar bra, men EHT anser att det läggs för mycket ansvar på dem. Den psykiska elevhälsan har 

dock klättrat högra upp på agendan och det är någonting som skolorna verkar fokusera mer på i nutid 

än för några år sedan, i övrigt ser skillnaderna inte så stora ut i nutid respektive dåtid då det handlar 

om hur skolan arbetar med elevers psykiska ohälsa. Skillnader mellan hur olika kommuner arbetar 
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med psykisk ohälsa varierar inte heller så mycket, och skillnaderna är näst intill obefintliga. Lärarna 

anser till störst del att mobilanvändande och sociala medier är orsaken till den ökade psykiska ohälsan 

i skolan, men även den nya skolplanen nämns som orsak. En av lärarna ansåg att historieundervis-

ningen i vissa lägen kunde påverka eleverna negativt, en annan lärare hade inte märkt av att eleverna 

påverkats negativt av historieundervisningen.  

 
 
 

 

 

 
8. Avslutande ord 
 
 

Att genomföra den här studien har varit mycket intressant. Idén att genomföra den fick jag då jag 

under mina VFU perioder insåg att mina elever hade stora problem med at lägga ifrån sig sina tele-

foner under lektionstid och att det dessutom resulterade i kränkningar riktade mot enskilda elever av 

klasskamrater eller andra elever i skolan. Jag är nöjd med resultatet och tror att min studie kan vara 

ögonöppnande för många samt vara en bra utgångspunkt till kommande studier. 
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10. Bilagor 
 
Bilaga 1, ”Intervjufrågor” 

 

Intervjufrågor ställda till samtliga yrkesgrupper 

 

• Hur länge har du arbetat inom ditt yrke? 

• Hur länge har du arbetat i din nuvarande tjänst? 

• Hur anser du att samarbetet mellan lärare, rektor och skolvårdspersonal fungerar då det gäller att 

motverka den psykiska ohälsan i skolan? 
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• Känner du till DISA? Om ja, är det någonting du tror skulle kunna användas i skolan om det inte 

redan görs? 

 

 

Intervjufrågor ställda till historielärare 

 

• Hur upplever du dina elevers allmänna mentala hälsa? 

• Om en elev visar tecken på dåligt mentalt välmående, hur agerar du då i din roll som lärare? 

• Har du som lärare alltid arbetat med elevers psykiska ohälsa på samma sätt? Har dina metoder och 

ditt synsätt på psykisk ohälsa ändrats något de senaste åren? 

• Vad är din syn på sociala medier i ditt klassrum? Vilken stämning skapar det? Har du några regler 

eller bestämmelser som gäller för eleverna då det kommer till sociala medier och mobiler/surfplat-

tor? 

• Som vi alla vet präglas historien av händelser, både i dåtid och samtid, som kan vara mycket upp-

rörande för vissa. Har du under din tid som historielärare märkt av att din undervisning kring spe-

cifika moment/händelser har oroat, upprört eller på något sätt påverkat dina elever negativt? 

 
 

Intervjufrågor ställda till rektorer 

 

• Hur upplever du den allmänna mentala hälsan bland elever på din skola? 

• Vilka åtgärder vidtar skolan vid visad psykisk ohälsa hos en elev? 

•  Hur har skolan under tidigare år arbetat med psykisk ohälsa bland eleverna? 

• Hur ser du på användandet av sociala medier under skoldagarna? Hur verkar det påverka eleverna? 

Har skolan någon policy angående sociala medier och surfplatta/mobilanvändning under skolda-

garna? 

 

Intervjufrågor ställda till skolkuratorer 

 

• Hur upplever du den allmänna mentala hälsan bland eleverna på skolan? 

• Vilka åtgärder vidtar du som skolkurator vid visad psykisk ohälsa hos en elev? 

• Hur har du som skolkurator sett förändringar över åren då det gäller behandling av den psykiska 

ohälsan bland elever? 

• Hur upplever du att sociala medier och mobilanvändande i klassrummet påverkar elevers psykiska 

hälsa? 
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Bilaga 2, ”Tillfrågade skolor” 

 

Stor kommun 
1 

Accepte-
rade/Avböjde 

Liten kommun Accepte-
rade/Avböjde 

Stor kommun 
2 

Accepte-
rade/Avböjde 

Skola 1 Avböjde 12/2-
2018 

Skola 1 X Skola 1 Avböjde 21/2-
2018 

Skola 2 Avböjde 7/2-
2018 

Skola 2 Accepterade 
7/2-2018 

Skola 2 X 

Skola 3 X Skola 3 Accepterade 
12/2-2018 

Skola 3 X 

Skola 4 Avböjde 9/2-
2018 

Skola 4 X Skola 4 Avböjde 16/2-
2018 

Skola 5 X Skola 5 X Skola 5 X 

Skola 6 Avböjde 12/2-
2018 

Skola 6 X Skola 6 Avböjde 16/2 
2018 

Skola 7 X Skola 7 X Skola 7 X 

Skola 8 X Skola 8 X Skola 8 X 

Skola 9 X Skola 9 X Skola 9 X 

Skola 10 X Skola 10 X Skola 10 X 

Skola 11  Accepterade 
9/2-2018 

Skola 11 X Skola 11 X 

Skola 12 X Skola 12 X Skola 12 X 

Skola 13 Avböjde 12/2-
2018 

  Skola 13 X 

Skola 14 Avböjde 12/2-
2018 

  Skola 14 X 

Skola 15 X   Skola 15 X 

Skola 16 Avböjde 12/2-
2018 

  Skola 16 Accepterade 
19/2-2018 

    Skola 17 Avböjde 16/2 
2018 

    Skola 18 X 

    Skola 19 X 

    Skola 20 X 
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Stor kommun 
1 

Accepte-
rade/Avböjde 

Liten kommun Accepte-
rade/Avböjde 

Stor kommun 
2 

Accepte-
rade/Avböjde 

    Skola 21 X 

    Skola 22 X 

    Skola 23 X 

    Skola 24 X 

    Skola 25 X 

    Skola 26 X 

    Skola 27 X 

    Skola 28 X 

    Skola 29 X 

    Skola 30 Accepterade 
19/2-2018 

    Skola 31 Accepterade 
16/2-2018 

    Skola 32 Avböjde 16/2-
2018 

    Skola 33 X 

    Skola 34  X 

    Skola 35 X 

    Skola 36 Accepterade 
18/2-2018 

    Skola 37 X 

    Skola 38 X 

    Skola 39 X 
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