
M
A
G
IS
T
E
R
U
PPSA

T
S

Specialistsköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska, 75 hp

Barn och ungdomars psykiska hälsa relaterat till
inflytande och delaktighet i skolan

Camilla Friberg, Emmy Gajnok och Åsa Hiljemark

Omvårdnad 15 hp

Halmstad 2014-03-10



 
 

 

 

 

 

 

Barn och ungdomars psykiska hälsa 

relaterat till inflytande och 

delaktighet i skolan 
 

 

 

 

Camilla Friberg 

Emmy Gajnok 

Åsa Hiljemark 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska, 75 hp 

Omvårdnad – Vetenskapligt arbete, 15 hp 

Vt 2014 

 

Sektionen för hälsa och samhälle 

Box 823 

301 18 Halmstad  



 
 

 
 

 

 

 

 

Children and adolescents mental 

health related to influence and 

participation in school 
 

 

 

Camilla Friberg 

Emmy Gajnok 

Åsa Hiljemark 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primary Health Care Specialist Nursing, 75 credits 

Nursing Thesis, 15 credits 

Spring 2014 

 

School of Social and Health Sciences 

P.O. 823 

S- 301 18 Halmstad 



 
 

 
 

Titel Barn och ungdomars psykiska hälsa relaterat till 

inflytande och delaktighet i skolan 

 

Författare           Camilla Friberg, Emmy Gajnok, Åsa Hiljemark 

 

Sektion          Sektionen för hälsa och samhälle 

 

Handledare           Maria Nyholm, Universitetslektor, Dr. Med.Vet.             

   

Examinator           Ingrid Larsson, Universitetslektor, Fil. Dr.   

 

Tid          Vt 2014 

 

Sidantal          21 

 

Nyckelord                                 Delaktighet, elev, inflytande, psykisk hälsa, skola 

 

Sammanfattning                     Bakgrund: Tidigare studier har visat att psykisk ohälsa 

ökar bland ungdomar i Sverige. Skolsköterskan har en 

viktig del i det hälsofrämjande arbetet med barn och 

ungdomar. Att delaktighet och inflytande har ett 

samband med hälsa är känt, men det är oklart hur väl 

dokumenterat ämnet är. Syfte: Att göra en 

sammanställning kring barn och ungdomars psykiska 

hälsa relaterat till inflytande och delaktighet i skolan. 

Metod: Scoping study användes för att sammanställa 

aktuell litteratur inom det valda ämnet. De 23 

inkluderade artiklarna berörde barn och ungdomar i 

skolåldern 6-19 år. Materialet sammanställdes med 

hjälp av subteman och teman. Resultat: Två teman 

växte fram i resultatet: ”Att ha kontroll över sin 

situation” och ”Att känna sig som en del av ett 

sammanhang”. Faktorer som makt, krav, relationer och 

stöd är relaterade till begreppen inflytande och 

delaktighet, och påverkar elevernas psykiska hälsa, i 

endera positiv eller negativ riktning. 

Konklusion/Implikation: Resultatet visade att 

inflytande och delaktighet kan ha ett samband med den 

psykiska hälsan, men befintlig forskning är begränsad 

och inte tillräckligt vetenskaplig. Vidare forskning 

behövs angående hur psykisk hälsa och 

delaktighet/inflytande i skolan påverkar varandra, samt 

hur skolsköterskan kan arbeta mer hälsofrämjande för 

att stärka elevernas känsla av sammanhang. 
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Abstract  Background: Previous studies have shown that mental 

health problems are increasing among young people in 

Sweden. The school nurse has an important part in 

health promotion with children and adolescents. It is 

known that participation and influence has a correlation 

with health, but it is unclear how well documented the 

subject is. Aim: The aim was to make a statement 

about children and adolescents mental health related to 

influence and participation in school. Method: Scoping 

Study was used to compile the current literature in the 

chosen subject. The 23 included articles are relating to 

children and young people of school age 6-19 years. 

The material was compiled with the help of subthemes 

and themes. Results: Two themes that emerged from 

the results were: “To have control over the situation” 

and “To have a sense of coherence”. Factors as power, 

demand, relationships and support are related to the 

concepts of influence and participation and affect 

students’ mental health, in either positive or negative 

direction. Conclusion/Implication: The results showed 

that influence and participation may be associated with 

mental health, but existing research is limited and not 

enough scientific. Further research is needed regarding 

how mental health and participation/influence in school 

are interrelated, and how school nurses can work more 

promoting in order to strengthen students’ sense of 

coherence. 
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Inledning  

De senaste årtiondena har de psykosomatiska besvären bland barn och ungdomar i 

skolåldern ökat enligt Statens folkhälsoinstitut (FHI 2011:09). Psykisk ohälsa kan leda 

till anpassningssvårigheter, socialt utanförskap och risken för allvarlig ångest eller 

depression kan öka på sikt (Fagerström, 2011). Det tilltagande antalet ungdomar som 

vårdas på sjukhus för depression och ångest är ett exempel på den oroande utvecklingen 

bland ungdomars hälsa (FHI 2011:09). Det är angeläget att stoppa den här utvecklingen 

och försöka skapa ett samhälle som främjar ungdomars hälsa (Fagerström, 2011). 

Folkhälsoarbetet i Sverige har sin utgångspunkt i elva övergripande målområden (FHI 

2011:31). Delaktighet och inflytande i samhället är det första målområdet. Ett 

demokratiskt samhälle kännetecknas av att alla människor ska ha lika värde med samma 

möjligheter att vara delaktiga och ha inflytande. Brist på inflytande och möjligheter att 

påverka den egna livssituationen har visat sig ha ett starkt samband med hälsa och 

ohälsa (FHI 2011:31). Människan går genom en komplicerad utvecklingsprocess under 

sin levnadstid. Den här processen sker i ett samspel mellan människans arvsanlag och 

den omsorg hon får under uppväxten (Imsen, 2006). Skolan har till uppgift att bygga 

upp en bra miljö för utveckling och lärande, ändå kan skolan eller skolmiljön orsaka att 

barn och ungdomar blir sjuka eller mår dåligt (Westling Allodi, 2010). Skolverkets egna 

utredningar visar bland annat att det faktiska elevinflytandet är bristfälligt i skolan, trots 

att det ingår i skolans uppdrag att ge möjlighet till inflytande och att lära att ta ansvar. 

Barnens inflytande är en del av läroprocessen och om de har inflytande skapas det en 

lärande miljö. Inflytandet verkar minska med stigande ålder, det vill säga att 

gymnasieeleverna har minst inflytande enligt Statens offentliga utredningar (SOU 

2000:19). 

  

Bakgrund  

Psykisk hälsa och ohälsa 
 

WHO (2013) definierar den psykiska hälsan som ett tillstånd av välbefinnande där varje 

individ inser sin egen potential, kan hantera livets normala påfrestningar, arbeta 

produktivt och fruktbart och bidrar till samhället. God psykisk hälsa är viktigt i sig, men 

att ha god psykisk hälsa är också en skyddande faktor vid stress, utmaningar och 

påfrestningar i livet (Petersen et al, 2010). Psykisk hälsa kan vara att känna sig 

värdefull, vara trygg i sin identitet och ha självkänsla. God social förmåga, att vara 

aktiv, produktiv samt kunna utvecklas och anta utmaningar är också exempel på psykisk 

hälsa. Begrepp som används i samband med psykisk hälsa är delaktighet, kontroll, 

självbestämmande, självuppfattning, livskvalitet och engagemang (Westling Allodi, 

2010). Psykisk ohälsa associeras med en stor börda på de drabbade barnen och 

obehandlad kan den få stora konsekvenser även i vuxen ålder (Goldfeld & Hayes, 2012; 

Wille, Bettge & Ravens-Sieberer, 2008). Barn med psykisk ohälsa har mindre chans att 

lyckas i skolan, har svårare att upprätthålla stabila relationer och riskerar sämre fysisk 

hälsa (Goldfeld & Hayes, 2012). Barn med psykisk ohälsa kan lätt hamna i konflikter 

och få svårt att fungera i lekar med kompisar och delta i vanliga aktiviteter. På sikt kan 

detta leda till anpassningssvårigheter och socialt utanförskap. Deprimerade barn kan 

även ha mer inåtvända symtom, som oro och ängslan (Fagerström, 2011). Det är sedan 
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tidigare känt att vissa faktorer skyddar mot psykisk ohälsa. Skyddsfaktorer kan vara 

relaterade till personlighet, familj eller sociala resurser. Exempel på skyddande faktorer 

är bra självkänsla, stödjande föräldrar och god relation till vänner (Wille et al., 2008). 

 

Hälsosituationen för svenska barn är bland de bästa i hela världen när det gäller låg 

spädbarnsdödlighet, låg andel olycksfall, hög andel ammade och vaccinerade barn 

(Socialstyrelsen, u.å.). Kartläggningar över ungas hälsa har dock visat att 

stressrelaterade symtom som oro, ångest, nedstämdhet, sömnbesvär, trötthet och 

huvudvärk finns representerat bland både flickor och pojkar (FHI 2011:09). Enligt 

elevhälsoenkäten, som med jämna mellanrum delas ut till högstadieelever på Statens 

folkhälsoinstituts uppdrag, skattade majoriteten av eleverna sin hälsa som bra eller 

mycket bra (FHI 2011:14). De psykosomatiska besvären bland barn och ungdomar i 

skolåldern har däremot ökat de senaste decennierna (FHI 2011:09). Att ha värk i rygg, 

axlar, nacke, mage och besväras av yrsel var vanligare bland flickor. De kände sig även 

mer spända, rädda, oroliga, irriterade, hade svårt att koncentrera sig, svårt att sova och 

hade dålig aptit. Det var även vanligare att flickor tar läkemedel för huvudvärk, 

sömnsvårigheter och nervositet (FHI 2011:14). På uppdrag av Kungliga Akademiens 

Hälsoutskott gjordes 2010 en sammanställning av barn och ungdomars psykiska hälsa 

och förändring över tid från 1945 till 2009 (Petersen et al., 2010). Där konstateras att 

kunskapsläget är generellt bristande och att utvecklingen av barn och ungdomars 

psykiska hälsa inte är ett fullständigt undersökt område i Sverige. Kartläggningen visar 

att en stor del av tidigare forskning har låg vetenskaplig kvalité och att det därför inte 

går att dra några säkra slutsatser angående förekomst av psykiska besvär hos barn och 

ungdomar (Petersen et al., 2010). 

 

Delaktighet och inflytande 
 

Ordlistorna Oxford Dictionaries (2014) och Svenska Akademin (SAOL, 2011) 

definierar inflytande som synonymt med att ha möjlighet att påverka och delaktighet är 

definitionen för att vara en del i eller av något. Socialstyrelsen (2003) menar att 

delaktighet står för en persons engagemang i en livssituation, till exempel i att skapa 

och bibehålla relationer med vänner. Faktorer som lärande, kommunikation och 

mellanmänskliga relationer ingår i begreppet delaktighet (Socialstyrelsen, 2003). För att 

beskriva olika delaktighetsformer och grader av inflytande kan den så kallade 

delaktighetstrappan användas, utarbetad av Sherry Arnstein på 1960-talet. Trappan är 

uppdelad i åtta nivåer, från att inte ha inflytande till att ha full kontroll (Arnstein, 1969). 

Ju högre upp på trappan människan befinner sig, desto högre är graden av delaktighet. 

Enligt Ruesga & Knight (2013) är Arnsteins ideal, att medborgaren ska ha full kontroll, 

svårt att uppnå i dagens samhälle. För att illustrera vad inflytande handlar om har 

Arnsteins delaktighetstrappa omarbetats ett flertal gånger (FHI 2011:31).  

Att ha inflytande är en mänsklig rättighet. Om ungdomarna har inflytande och får 

praktisera demokrati i skolan fostras de till demokratiska medborgare, vilket är en av 

skolans huvudsakliga uppgifter (Tallhage Lönn, 2000). I skollagens första kapitel står 

att alla elever ska omfattas av de demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar 

och vara delaktiga. I takt med elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling krävs 

att de tar ett allt större ansvar för det egna arbetet och för skolmiljön, liksom att de ges 

möjlighet att påverka utbildningens utformning (Skolverket, 2006). Inflytande innebär 

inte per automatik bestämmanderätt, utan om att få vara med och bli lyssnad på och 
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tagen på allvar (FHI 2011:31). För att barnen ska kunna delge sina erfarenheter och 

tankar är delaktighet i skolan en förutsättning (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003). 

Med begreppet delaktighet menas antingen att eleverna är delaktiga i beslutsfattande 

eller att de deltar i skolans verksamhet och/eller aktiviteter. Genom att eleverna får vara 

delaktiga i verksamheten kan sociala vinster uppnås. Målet med delaktighet ur ett 

socialt perspektiv är att stimulera barns kompetenser, självbild och självuppfattning. Ett 

annat sätt att se på delaktighet är att betona begreppet makt, där målet med delaktighet 

är att förbättra barnens möjligheter till inflytande i beslutsprocesser, göra dem medvetna 

om sina rättigheter samt utveckla demokratiska färdigheter (Thomas, 2007). Rätten för 

barn att delta i beslut som rör dem betonas av att deltagandet har en skyddande effekt 

genom att öka barns självkänsla och självförtroende, främja deras prestationsförmåga 

samt stärka förståelse och engagemang för demokratiska processer. Delaktighet ger 

möjlighet till att utveckla en känsla av autonomi, självständighet, ökad social kompetens 

och motståndskraft (Lansdown, 2005). 

 

Barn och ungdomar i skolan 
 

Benämningarna barn, ungdomar och elever används i studien beroende på vilken 

kontext termerna används i. När hälsa diskuteras används orden barn och ungdomar, 

medan begreppet elever brukas i texter relaterade till skolsammanhang. Skolan är 

obligatoriskt från det året barnet fyller sju år till och med det nionde skolåret. 

Skolplikten innebär att ha rätt till utbildning och eleven är skyldig att närvara i skolan, 

om inte giltigt skäl att utebli finns (SFS 2010:800). En god relation till lärarna är 

betydelsefull när det gäller att främja elevens närvaro samt att motarbeta frånvaro i 

skolan (Nilsson, u. å.). En välfungerande skola och god mental förmåga under 

uppväxten främjar god hälsa (FHI 2011:09) och forskning har visat på det ömsesidiga 

sambandet mellan skolprestationer och psykisk hälsa, det vill säga att skolprestationer 

påverkar den psykiska hälsan och vice versa (Gustafsson et al., 2010). Att klara skolan 

är den enskilt viktigaste faktorn för den framtida hälsan. Även en god relation till 

läraren har en förebyggande verkan mot psykosomatiska symtom, som kan uppstå till 

följd av svårigheter och stress i skolmiljön (Nilsson, u. å.). 

 

Skolsköterskan i den hälsofrämjande skolan 
 

Målet för skolhälsovården i Sverige är enligt Socialstyrelsen (2004) att ”bevara och 

förbättra elevernas psykiska och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor” 

(s.10). Med skolhälsovård menas skolsköterskans och skolläkarens insatser för att 

främja elevernas hälsa (Socialstyrelsen, 2004). För att öka samarbete och samordning 

mellan skolhälsovård och övrig elevvård infördes 2010 begreppet elevhälsa i skollagen. 

I elevhälsan ingår skolhälsovården - skolsköterska och skolläkare - skolpsykolog, 

skolkurator och specialpedagog. Rektorn har det övergripande ansvaret över elevhälsan 

och har enligt skollagen stor frihet att utforma arbetet efter den enskilda skolans behov 

och resurser. Författningsmässigt ingår skolhälsovården i både utbildningsväsendet 

(skollagen) och hälso- och sjukvården (Hillman, 2010). Dagens distriktssköterskor har 

ett brett verksamhetsområde och arbetar inte bara på vårdcentraler eller inom 

hemsjukvården, utan även inom barn- och skolhälsovården 

(Distriktssköterskeföreningen, 2008a). Inom skolhälsovården tolkar distriktssköterskan, 

i rollen som skolsköterska, barn och ungdomars behov och ger dem uppmärksamhet och 
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visar att hon bryr sig (Clausson & Morberg, 2012). I denna studie kommer 

benämningen skolsköterska användas oavsett vilken formell specialistutbildning, med 

inriktning mot barn och ungdomar, sjuksköterskan har.  

 

Skolsköterskan omhändertar inte bara ungdomars somatiska problem utan tar även hand 

om psykosociala bekymmer (Clausson & Morberg, 2012). I skolsköterskans profession 

ingår att stödja, råda, förebygga och hjälpa barn och ungdomar och deras familj när det 

gäller både psykiska och fysiska svårigheter. Skolsköterskans arbetssätt är 

evidensbaserat och genom hälsofrämjande arbete stärks patientens förmåga till god 

hälsa. Genom kontinuerligt möte och vårdande-, stödjande- eller motiverande samtal 

kan skolsköterskan skapa goda relationer med barn och ungdomar och påverka deras 

självbestämmande samt stödja deras autonomi, integritet och delaktighet 

(Distriktssköterskeföreningen, 2008b). Synnerligen stort ansvar har skolhälsovården för 

de elever som av olika anledningar behöver särskilt stöd. Stödet kan vara individuellt 

utformat, men det är också viktigt att se och åtgärda hela miljön kring eleverna 

(Hillman, 2010). Tillgängligheten, närvaron och stöd gör att skolsköterskan bidrar till 

att barn och ungdomar får ökat välbefinnande (Clausson & Morberg, 2012). För att 

främja hälsa och goda skolprestationer är det därför viktigt att förebygga psykiska 

problem (FHI 2011:09). Hälsofrämjande arbete är enligt WHO (1986), den process där 

människan tar kommandot över sin hälsa och på så sätt förbättrar sitt hälsotillstånd. De 

grundläggande komponenterna i det hälsofrämjande arbetet är empowerment, jämlikhet, 

delaktighet, samarbete, självbestämmande och delat ansvar (WHO, 1986). 

Förebyggande av psykiska problem kan göras genom att stärka elevernas 

sociala/emotionella kompetens, reducera förekomst av mobbning, utveckla arbetet med 

elevhälsan och genom att fokusera på hur lärare möter eleverna. Elever som fungerar 

bra i skolan och trivs har mindre risk att utveckla sociala problem (FHI 2011:09). Ökad 

kunskap och delaktighet gör att människan lättare kan utnyttja sina hälsofrämjande 

resurser och på det sättet få större kontroll över sin situation, vilket kan leda till ökat 

välbefinnande (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). 

 

En stödjande miljö avser att vara förebyggande och hälsofrämjande i det dagliga livet. I 

samband med WHO-konferensen i Sundsvall 1991 utarbetades strategier för att skapa 

stödjande miljöer för hälsa genom att binda samman det hälsofrämjande och 

förebyggande folkhälsoarbetet med miljöarbete. På så sätt stärks hälsofrämjande 

faktorer i de miljöer, arenor, där människor lever. Skolan kan ses som en arena 

(Folkhälsoguiden, 1998) och arbetet med stödjande miljöer för hälsa i skolorna bygger 

på Aron Antonovskys forskning om salutogenes (FHI 1997:39). En stödjande miljö i 

skolan utmärker sig genom att eleverna får vara delaktiga och har möjlighet att påverka 

sin situation, samtidigt som trygghet och en känsla av meningsfull tillvaro finns där 

(Rutter & Maughan, 2002; FHI 1997:39). 

 

Teoretisk referensram 

Hälsofrämjande arbete handlar om att främja hälsa, vilket gör det viktigt att definiera 

begreppet hälsa. Omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson (1987) menar att hälsa inte är 

avhängigt på frånvaro av sjukdom eller inte, utan hälsa är en naturlig företeelse som kan 

vara förenad med ett uthärdligt lidande. Människan kan alltså vara lidande och samtidigt 

uppleva sig ha hälsa. Enligt Eriksson grundas begreppet hälsa på tro, hopp och kärlek. 

Kärleken och individens uppfattning om dess väsen är en förutsättning för hälsa. Tro 
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står för att individen har mod till att tro på sin egen och andras styrkor. Hoppet handlar 

om framtiden och individens förväntningar på den (Eriksson, 1995). 

Att främja hälsa är det huvudsakliga målet med omvårdnad, ändå fokuserar ofta 

forskning inom hälsofrämjande omvårdnad på behandling och förebyggande av 

sjukdom (Arvidsson & Skärsäter, 2006). Dock har det blivit allt vanligare att 

omvårdnadsteorier utgår från helhetsperspektivet på människan. Helhetsperspektivet 

beskrivs ofta med termen holism som innebär att människan ska betraktas som en helhet 

och en del av det sammanhang hon lever i (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). 

Helhetsperspektivet stämmer överens med distriktssköterskans kunskap inom 

omvårdnad och vårdvetenskap, vilken inriktar sig på det friska och utgår från en 

helhetssyn på människan i en hälsofrämjande aspekt (Distriktssköterskeföreningen, 

2008a). Omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson (1987) har en holistisk människosyn och 

menar att människan består av dimensionerna kropp, själ och ande, vilka tillsammans 

bildar en enhet. Denna helhet representerar livet och begreppet hälsa härstammar från 

ordet ”hel”. Att se människan som en helhet är ett mångtydigt fenomen och det finns 

olika sätt att förhålla sig till patienten (Dahlberg, 1997). Dels att se människan bakom 

patientrollen och reflektera över relationen mellan vårdare och patient, dels att se 

omvårdnaden i förhållande till andra vetenskaper. Dessa olika sätt att se på helhetssynen 

är typiskt för världsbilden, där människosynen är ett centralt begrepp i relation till vård 

och vårdande (Dahlberg, 1997). Eriksson (1995) menar att alla människor är naturliga 

vårdare, eftersom vårdandet är ett medfött beteendemönster och har en ursprunglig 

hälsofrämjande funktion.  Den ”naturliga vården” innebär att människan i sitt eget 

sammanhang tillsammans med familj och nära, skapar hälsa genom att ansa, leka och 

lära. Ansningen utmärks av värme, närhet och beröring. Lekandet är ett naturligt 

beteendemönster hos djur och människor och är ett uttryck för lusten och för olika 

önskningar. Lärandet innebär utveckling och förändring. Dessa begrepp utgör grunden 

för vårdandets substans enligt Eriksson. Den ”professionella vården” har i modern tid 

ersatt den naturliga vården på många plan. Den vuxna människan har störst fokus på 

lärandet, vilket gör att ansandet och lekandet glöms bort i den professionella vården. 

Vårdandets helande effekt riskeras i så fall att utebli enligt Eriksson (1995).   

 

Salutogenes 

Sociologen Aaron Antonovskys (1991) salutogenetiska perspektiv handlar om vad som 

orsakar hälsa och gör att människan förblir frisk. Han ansåg precis som Eriksson (1995) 

att frånvaro av sjukdom inte nödvändigtvis innebär hälsa och vice versa. Begreppet 

salutogenes är ett motsatsbegrepp till det medicinskt mer traditionella patogenes, som 

syftar till att identifiera vad som leder till sjukdom. Salutogenes betyder ordagrant 

hälsans ursprung/uppkomst och fokuserar mer på ”friskfaktorer” än ”riskfaktorer” 

(Antonovsky, 1991). Det salutogena synsättet ledde Antonovsky fram till begreppet 

KASAM, känsla av sammanhang, som kärnan i svaret på den salutogenetiska frågan 

(Antonovsky, 1991). En person som har en stark känsla av sammanhang (KASAM) har 

goda möjligheter att bemöta livets svårigheter och uppleva sig vara vid god hälsa trots 

svåra motgångar. KASAM bygger på de tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet (Antonovsky, 1991). Begriplighet står här för betydelsen av det som 

händer i omgivningen eller oss själva. Hög begriplighet innebär att det som sker upplevs 

förståeligt och ordnat medan tillvaron vid låg begriplighet känns kaotisk och oförklarlig 

(Antonovsky, 1991).  Hanterbarhet handlar om upplevelsen av att ha resurser till 

förfogande för att kunna hantera krav och olyckliga situationer i livet. En hög känsla av 
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hanterbarhet förhindrar människan att känna sig som ett offer och orättvist behandlad 

(Antonovsky, 1991). Den tredje komponenten, meningsfullhet, har en känslomässig 

betydelse. En människa med högt värde på meningsfullhet har förmågan att se krav som 

en utmaning, någonting som är värt att lägga energi på (Antonovsky, 1991) och på så 

vis känna motivation och delaktighet. Antonovskys begrepp KASAM har ett tydligt 

samband med den mentala hälsan och går även att koppla till definitionen av 

empowerment (Andersson & Ejlertsson, 2009).  

 

Empowerment 
  

Den hälsofrämjande omvårdnaden inriktar sig på att förstå individens livsvärld i relation 

till hälsa, sjukdom och lidande där empowerment är ett begrepp som framhäver 

stärkandet av individers egna resurser och förmågor. Empowerment ses som en form av 

delaktighet där empowermentprocessen beskriver hur människan stärker sitt inflytande 

och sin makt över tillvaron. Empowerment är en viktig hälsofrämjande faktor, medan 

maktlöshet är en riskfaktor (Arvidsson & Skärsäter, 2006). I hälsofrämjande arbete, 

enligt WHO (1998), definieras empowerment som en social, kulturell eller politisk 

process genom vilken människan får en ökad kontroll över de beslut och handlingar 

som påverkar hennes hälsa. När omvårdnad är empowermentinriktad är det patientens 

egna prioriteringar som är viktigast för att förbättra hälsa (Arvidsson & Skärsäter, 

2006). På svenska översätts ibland ordet empowerment till ”maktmobilisering” 

(Andersson & Ejlertsson, 2009), vilket säger något om målsättningen som är att stärka 

personens makt och kontroll över sin egen situation (Hillman 2010).  
 

Problemformulering 

Tidigare studier har visat att psykisk ohälsa ökar bland ungdomar i Sverige. Den 

psykiska ohälsan ger sig ofta uttryck i psykosomatisk värk och ger sämre livskvalitet 

och påverkar skola, sociala och fysiska funktioner. Psykisk ohälsa som inte tas på allvar 

i unga år ökar risken för fortsatt depression, ångest och socialt utanförskap i vuxen 

ålder. Delaktighet och inflytande är en mänsklig rättighet och det är känt att brist på 

inflytande och möjligheter att påverka den egna livssituationen kan ha ett starkt 

samband med hälsa. Skolsköterskan är en viktig del av det hälsofrämjande arbetet med 

barn och ungdomar. För att bromsa dagens negativa utveckling av psykisk ohälsa hos 

barn och ungdomar och för att utveckla hälsofrämjande metoder, är det viktigt att få en 

uppfattning om dagens kunskap, beträffande relationen mellan psykisk hälsa, 

delaktighet och inflytande i skolan.  

 

Syfte  

Syftet med studien var att göra en sammanställning kring barn och ungdomars psykiska 

hälsa relaterat till inflytande och delaktighet i skolan. 
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Metod 

För att sammanställa den litteratur som finns inom det valda ämnet har scoping study 

använts (Arksey & O’Malley, 2005). Avsikten med att använda scoping study var att få 

en bredare överblick över ämnet och på så sätt identifiera eventuella kunskapsluckor 

som finns och vad som vidare behöver utforskas. Scoping study tillåter att inte bara 

vetenskapliga forskningsartiklar inkluderas, utan även rapporter och sammanställningar 

från myndigheter. Arksey och O’Malley (2005) har utarbetat en forskningsmetod, en 

fem-stegsmetod som används vid scoping study. Första steget är att identifiera 

forskningsfrågan, därefter söka efter relevanta artiklar som passar syftet. Tredje steget 

är att välja ut artiklar med hjälp av exklusions- och inklusionskriterier. Fjärde och femte 

steget innebär kartläggning, sammanställning och beskrivning av data med hjälp av 

subteman och teman (Arksey & O’Malley, 2005).  

 

Datainsamling 

Inklusionskriterier 

Den litteratur som inkluderades, oavsett formatet på materialet, har i studien benämnts 

som artikel. Artiklarna skulle handla om barn och ungdomar i åldrarna 6-19 år och 

beröra deras hälsa och psykiska hälsa. Artiklar där både barn och vuxna i skolmiljön har 

rapporterat om elevernas psykosomatiska symtom inkluderades. Inflytande och 

delaktighet i skolmiljön var en annan inklusionskriterie. De inkluderade artiklarna 

skulle vara dokumenterade på svenska eller engelska. Både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar inkluderades. 

 

Exklusionskriterier 

Systematiska litteraturstudier, sammanställningar och artiklar äldre än 20 år 

exkluderades. Artiklar som fokuserade på barnens drog-, tobak- och alkoholanvändning 

uteslöts också från studien. Då syftet med studien var att undersöka friska barn, togs de 

artiklarna som handlade om barn med funktionshinder och/eller andra sjukdomar bort. 

Även artiklar där inflytande och delaktighet endast var relaterat till hemmet och 

föräldrarna exkluderades.  

 

Artikelsökning 

Datainsamlingen gjordes hösten 2013 och våren 2014 genom litteratursökning i utvalda 

databaser. Summon är Halmstads högskolebiblioteks så kallade ”Discoverytjänst”, som 

söker igenom nästan 600 miljoner poster, bland annat tidskriftsartiklar, elektroniska 

böcker, avhandlingar och ett flertal databaser samtidigt. Med hjälp av Google Scholar 

kan litteratur inom akademisk forskning från hela världen sökas. I Cinahl finns nästan 

3000 journaler indexerade från området hälsa och omvårdnad. Databasen innehåller mer 

än 2,2 miljoner förteckningar från 1981. Databasen PsycInfo uppdateras varje vecka och 

innehåller 2 miljoner referenser till 1900 granskade tidskrifter, böcker och avhandlingar. 

Dokumenten är indexerade med termer från Thesaurus of Psychological Index Terms. 

Även databasen ERIC söktes igenom då den är ledande i världen inom området 
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pedagogik och utbildning. Sökningar gjordes också i databasen PubMed som har cirka 

21 miljoner referenser och täcker områden inom medicin, omvårdnad och rehabilitering 

(Högskolan i Halmstad bibliotek, 2013). Förutom sökning i olika databaser får, enligt 

scoping study (Arksey & O’ Malley, 2005), även manuella sökningar göras. Därför har 

referenslistor i genomgången litteratur granskats och de artiklar som hittades och togs 

med i studien genom manuell sökning presenteras i Tabell 1.  

 

Tabell 1. Manuell sökning i lästa artiklars referenslistor 

 

Sökning Träff 
Ahrén, 2010 Modin, Östberg, Toivanen & Sundell, 2011 

Clausson, Köhler & Berg, 2008 Clausson, Petersson & Berg, 2003 

de Róiste, Kelly, Molcho, Gavin & 

Gabhainn, 2012 

Wilson, 2009 

Gillander Gådin & Hammarström, 2003 Gillander Gådin & Hammarstöm, 2000 

Modin & Östberg, 2009 Torsheim, & Wold, 2001 

Torsheim, Aaroe & Wold, 2003 

Vieno, Santinello, Pastore & Perkins, 2007 Vieno, Perkins, Smith & Santinello, 2005 

Westling Allodi, 2010 Battistich, Solomon, Watson & Schaps, 1997 

Danielsson, 2006 

www.fhi.se FHI 2013:02 

 

Med hjälp av inklusionskriterierna och högskolans bibliotekarie togs ett flertal sökord 

fram, både på svenska och på engelska (Tabell 2 & 3). Sökorden trunkerades för att inte 

någon relevant artikel skulle bli missad och den booleska operatorn AND användes för 

att kombinera sökorden. I vissa databaser fanns möjlighet för sökning med hjälp av 

ämnesord och även vissa begränsningar kunde göras. Ämnesorden återfinns inom 

citationstecken i Tabell 4. Åtskilliga sökordskombinationer användes, rubriker och 

abstrakt granskades. Gränsen för att läsa igenom rubrikerna sattes till maximalt 250 

träffar i träfflistan. Ett flertal sökordskombinationer gav inget relevant resultat, dessa 

redovisas inte i studien. Om rubrik och abstrakt verkade relevant letades artiklarna upp i 

fulltext. Dessa artiklar lästes igenom eftersom det var då det kunde avgöras om artikeln 

stämde överens med studiens syfte. Tabell 4 visar de sökordskombinationerna som 

resulterade i en användbar artikel. De artiklar som uppfyllde något av 

exklusionskriterierna uteslöts från vidare analyser.  

Tabell 2. Svenska sökord som användes i samband med sökningar i databaser 

 

Barn Elev Skola Psykisk hälsa 

Ungdom Delaktighet Inflytande Skyddsfaktor 

 

Tabell 3. Engelska sökord som användes i samband med sökningar i databaser 

 

Child / Children / Adolescent Autonomy Health 

Pupil / Student Participation Mental health 

School Empowerment Psychosocial health 

School climate Self-efficacy Psychosomatic health 

School nurse Decision making Influence 
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Tabell 4. Sökordskombinationer med resultat 

 

Datum Databas Sökord Begränsningar Antal 

träff 

Artikel 

26/11 

2013 

Google 

Scholar 

Psykisk hälsa + 

Elev + 

Skyddsfaktor 

 731 Öfverberg & 

Bremberg, 2000 

(2:a artikeln i 

träfflistan) 

26/11 

2013 

Summon Pupil AND Student 

AND Autonomy 

AND Participation 

AND Health 

+ tidskriftsartikel 

+ “children-youth” 

88 de Róiste, Kelly, 

Molcho, Gavin 

& Gabhainn, 

2012 

13/12 

2013 

ERIC Autonomy AND 

Child* AND 

School AND 

Decision making 

 104 Helwig, Arnold, 

Tan, & Boyd, 

2003 

17/12 

2013 

ERIC "School nurse" 

AND Pupil* AND 

Health 

 22 Kay, Morgan, 

Tripp, Davies & 

Sykes, 2006 

9/1 

2014 

Summon Empowerment 

AND Participation 

AND School AND 

Pupil AND Health 

+ tidskriftsartikel 

+ ”article” AND 

”participation” 

29 Gillander Gådin, 

Weiner & 

Ahlgren, 2013 

11/1 

2014 

Cinahl School AND 

Children AND 

School nurse AND 

Health  

+ academic 

journals 

247 Borup, 1998; 

Johansson & 

Ehnfors, 2006 

11/1 

2014 

Summon School AND 

Children AND 

School nurse AND 

Mental health  

 

+ “children” 

+ “mental health” 

+ “public, 

environmental & 

occupational 

health”  

72 Clausson, 

Köhler & Berg, 

2008 

 

11/1 

2014 

Summon School nurse AND 

Adolescent AND 

Psychosocial health 

+ tidskriftsartikel 

+ “adolescent”  

+ “social support” 

 

51 Natvig, 

Albrektsen, 

Anderssen & 

Quarnström, 

2003 

11/1 

2014 

Summon School climate 

AND Psychosocial 

health AND 

Adolescent 

+ tidskriftsartikel 

+ “children”  

+ “adolescents” 

+ “health” 

 

47 Gillander Gådin 

& 

Hammarström, 

2003 

11/1 

2014 

Summon School climate 

AND Psychosocial 

health AND 

Adolescent  

+ tidskriftsartikel 

+ “children”  

+“adolescence” 

 

105 Natvig, 

Albrektsen, 

Anderssen & 

Quarnström, 

1999; 

Eriksson & 

Sellström, 2010 

11/1 

2014 

Summon Psychosomatic 

health AND 

Children AND 

School  

+ tidskriftsartikel 

+ “children” 

+ “social support”  

 

105 Modin & 

Östberg, 2009 
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De artiklarna som är inkluderade i studien finns presenterade i två olika artikelmatriser, 

en för kvalitativa och en för kvantitativa artiklar (Tabell 5 & 6). Sammanlagt ingår det 

23 artiklar i studien. 

 

Databearbetning  
 

Kartläggning, sammanställning och beskrivning av data från artikelgranskningen har 

gjorts enligt fjärde och femte steget av det metodologiska ramverk för scoping study 

som Arksey och O’Malley (2005) har utarbetat. Analysen gjordes med hjälp av 

kvalitativ innehållsanalys, som har fokus på att identifiera skillnader och likheter i 

texten (Graneheim & Lundman, 2004). De utvalda artiklarna lästes igenom flera gånger, 

av alla tre uppsatsskrivarna (Levac, Colquhoun & O’Brien, 2010). För att lättare kunna 

arbeta med artiklarna, har dessa sammanställts i en kvantitativ och en kvalitativ 

artikelöversikt (Tabell 5 & 6). Översikterna innehåller titel, årtal, författare, syfte, metod 

resultat/slutsats samt om artikeln är en rapport eller av vetenskaplig karaktär. 

Kartläggning av data enligt Arksey och O’Malley (2005) gjordes genom att artiklarna 

lästes igenom återigen och relevant material, relaterat till syfte och inklusionskriterier 

togs ut. Dessa meningsbärande enheter kodades därefter och subteman växte fram 

(Graneheim & Lundman, 2004). Teman skapades genom att sammanbinda innehållet i 

ett antal subteman. Två av subteman som hörde ihop resulterade i ett tema, medan fyra 

subteman resulterade i ett annat tema (Polit & Beck, 2010). Resultatet sammanställdes 

och beskrevs sedan i likhet med det femte steget av det metodologiska ramverket för 

scoping study, med hjälp av de teman och subteman som kom fram under 

databearbetningen (Levac et al., 2010). 

 

Forskningsetik 
 

Att utgå ifrån de tre etiska principerna; autonomiprincipen, rättviseprincipen samt 

nyttoprincipen är en viktig forskningssed (Gustafsson, Hermerén & Pettersson, 2011). 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer ger riktlinjer mellan individskyddskrav och 

forskningskrav. Informationskravet innebär att deltagarna ska informeras om 

forskningens syfte, design, metod och risker. Deltagandet är frivilligt och deltagarna ska 

när som helst ha rätt att avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet innebär att deltagarna 

har rätt att bestämma när och hur länge de vill medverka. Samtycke kan antingen 

lämnas skriftligt eller muntligt. Med konfidentialitetskrav menas att deltagarna ska ges 

största möjliga konfidentialitet och personuppgifter hanteras så att inga obehöriga får 

tillgång till materialet. Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter får endast 

användas till forskningsändamål och inget annat. När forskningen omfattar barn under 

15 år ska vårdnadshavare och deltagare lämna samtycke. Deltagare som har fyllt 15 år 

kan själva ge sitt samtycke till att delta i forskning (Gustafsson et al., 2011). Etiska 

aspekter av forskning, vilket inkluderar både forskningsverksamhet och dess 

konsekvenser, berör forskningsetiken. I sitt forskningsutövande bör forskare 

argumentera och analysera vilka normer och värderingar som bör styra forskningen 

(Helgesson, 2006). Etiska överväganden i denna studie har gjorts när det gäller 

referenser, som noggrant hanterats, så att de enkelt ska kunna följas upp. Även 

reflektion över etisk granskning av de inkluderade artiklarna har utförts. Sju artiklar i 

studien har ansökt och fått medgivande av etisk kommitté att bedriva sin forskning. I 14 
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artiklar kunde det inte utläsas om det fanns ett godkännande från en etisk kommitté, 

däremot förekom ett etiskt resonemang.  

 

Resultat 
 

Syftet med studien var att göra en sammanställning kring barn och ungdomars psykiska 

hälsa relaterat till inflytande och delaktighet i skolan. Efter att ha läst igenom och 

analyserat artiklarna framkom två teman: ”Att ha kontroll över sin situation” och ”Att 

känna sig som en del av ett sammanhang” (Tabell 7). 

 

Tabell 7. Subteman och teman som framkom i samband med sammanställningen av 

material kring barn och ungdomars psykiska hälsa relaterat till inflytande och 

delaktighet i skolan 

 

Subteman Teman 

Att ha makt över sina beslut  

Att förhålla sig till krav 

Att ha kontroll över sin situation 

Stöd från läraren 

Stöd från skolsköterskan 

Relationer mellan elever 

Skolan som en stödjande miljö 

Att känna sig som en del av ett 

sammanhang 

 

Att ha kontroll över sin situation 

Att ha makt över sina beslut leder till kontroll över sin situation och ses som en form av 

delaktighet enligt flera studier och har visat sig ha ett starkt samband med psykisk hälsa 

(de Róiste et al., 2012; Gillander Gådin & Hammarström, 2000; Gillander Gådin & 

Hammarström, 2003; Modin et al., 2011). Att förhålla sig till krav är något som elever 

dagligen gör i skolan. För höga krav kunde leda till att elever förlorade sin kontroll och 

drabbades av sämre psykisk hälsa (Clausson et al., 2008; Modin et al., 2011).  

 

Att ha makt över sina beslut  

Gillander Gådin och Hammarström (2003) menade att framförallt flickors psykiska 

hälsa påverkades negativt av kontrollbrist i skolsituationen. Modin och Östberg (2009) 

rapporterade att elever i årskurs 9 upplevde en ökad grad av kontroll från 2004 till 2006, 

det vill säga att de togs mer på allvar och i högre grad upplevde att de var involverade i 

planeringen av undervisningen. Ändå framkom det att den genomsnittliga 

psykosomatiska hälsan bland elever i Stockholm försämrades från 2004 till 2006. Detta 

förklarade de delvis med att år 2006 var det fler antal flickor som besvarade enkäterna, 

och flickorna rapporterade betydligt sämre psykisk hälsa än vad pojkarna gjorde både 

2004 och 2006 (Modin & Östberg, 2009). Gillander Gådin och Hammarström (2003) 

menade att en förutsättning för psykisk hälsa är att ha makt och kontroll i livet och att 

ha kontroll över sin situation i skolan är att ha makt. Däremot kan Natvig et al. (1999) 

inte påvisa att graden av kontroll över att fatta beslut har något samband med risken för 

psykosomatiska symtom, men genom att minska stressupplevelsen med hjälp av 
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meningsfulla aktiviteter där elever är aktiva deltagare i läroprocessen kan psykisk hälsa 

öka. Modin och Östberg (2009) menade att elever vars åsikter blev tagna på allvar, fick 

beröm av läraren och erbjöds direkt hjälp med skolarbetet om så behövdes, hade en 

bättre psykisk hälsa än de elever som inte hade denna känsla av kontroll. Gillander 

Gådin och Hammarström (2000) fann att flickor tyckte att det var viktigt att kunna 

påverka och få ökat inflytande. De försökte utveckla strategier för att vara delaktiga och 

få inflytande över skolsituationen, när pojkar var högljudda eller försökte trakassera. 

Pojkar var mer dominanta och hade större makt i klassen än flickor. Flickor 

eftersträvade ökat utrymme och makt i klassrummet. De ville inte överta pojkars 

dominanta beteende, men önskade samma rättigheter. En annan strategi som användes 

av flickor i alla åldrar var att dra sig tillbaka, men det var också vanligt förekommande 

att de bildade grupper och stöttade varandra för att få mer makt (Gillander Gådin & 

Hammarström, 2000). Danielssons (2006) studie visade att 13-åriga pojkar i högre grad 

än jämnåriga flickor, tyckte att elever fick vara med att bestämma lektionernas upplägg.  

I en mindre studie av Wilson (2009), där syftet var att belysa hur elevers delaktighet i 

skolan ser ut i praktiken, framgår svårigheten att få elever att delta i skolans försök till 

elevinflytande. Detta trots att många visade en positiv inställning till begreppen. Även 

de Róiste et al. (2012) menade att det fanns ett behov av att utveckla och genomföra 

strategier för att ge fler möjlighet till att vara delaktiga i skolan. Den skola som Wilson 

(2009) undersökte hade gjort urvalsundersökningar och försökt ta hänsyn till elevers 

inlärningssätt, men trots det upplevde få delaktighet. De elever som var involverade i 

elevrådet upplevde dock i större utsträckning att de hade inflytande. Elever som var 

delaktiga kände ansvar, upplevde att de blev respekterade, jobbade närmare lärarna och 

kände att de vuxna förstod dem bättre (Wilson, 2009). Modin och Östberg (2009) fann i 

sin studie att elevers upplevda delaktighet i planeringen av utbildning och undervisning 

inte visade något samband med den psykiska hälsan. Det stämmer överens med vad 

Helwig et al. (2003) fann när de studerade hur kinesiska skolbarn såg på delaktighet och 

inflytande. De menade att elever var positiva till demokratiska beslut när det gällde 

schema och skolutflykter, men värderade vuxnas auktoritet kring sådant som gällde 

läroplanen högre. Dock skiljde sig uppfattningen mellan skolor i glesbygd och i städer. 

Elever i traditionella skolor värderade generellt vuxnas auktoritet högre än vad elever 

från städerna gjorde. Danielsson (2006) visade att andelen pojkar och flickor som ansåg 

att de hade möjlighet att påverka situationer minskade med stigande ålder. Det var färre 

som tyckte att reglerna på skolan var rättvisa, organiserade aktiviteter på lektionerna 

samt var med och bestämde regler. Öfverberg och Bremberg (2000) skiljde ut tydliga 

faktorer som skyddar mot psykisk ohälsa i sin rapport. De jämförde skolor med hög 

respektive låg problemförekomst relaterat till psykosocial hälsa. Tre av faktorerna som 

tydligast särskilde skolor med låg problemförekomst från skolor med hög 

problemförekomst, var möjligheter för elever att påverka ”elevens val”, förekomst av 

elevinflytande samt att skolan erbjöd fritidsaktiviteter (Öfverberg & Bremberg, 2000). 

Ett par studier visade att inflytande och delaktighet i skolan hade en erkänt 

hälsofrämjande effekt i skolans psykosociala miljö, men att det saknades vetenskaplig 

dokumentation (de Róiste et al., 2012; Wilson, 2009). I Folkhälsoinstitutets rapport 

(2013:02) konstaterades det att elever kan ha svårt att överskåda följder av vissa beslut 

och att det därför är viktigt att titta närmare på delaktighet relaterat till psykisk hälsa. 

Forskningen kring sambandet mellan inflytande och delaktighet och elevers psykiska 

hälsa är i nuläget begränsad. Folkhälsoinstitutet (FHI 2013:02) tittade på andelen 

förstagångsväljare för att mäta delaktighet och inflytande bland elever och andelen som 

röstade ökade både 2006 och 2010, för första gången sedan 1994. De insatser som 
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påbörjades för att öka delaktighet och inflytande har syftat till att stärka elevers 

rättigheter, stärka jämställdheten och värdegrunden i skolan (FHI 2013:02). 

 

Sambandet mellan upplevd självförmåga och kontroll över beslutsfattande var starkare 

hos flickor än pojkar. Om flickor upplevde minskad självförmåga och bristande kontroll 

över olika beslut ökade risken för att få ryggsmärtor när de var oroliga över olika 

skolproblem. En ökad grad av beslutsfattande minskade alltså risken för ryggsmärtor, 

men däremot ökade risken för magsmärtor (Natvig et al., 1999). Även låg självkänsla 

uppmärksammades vara vanligt bland flickor enligt Clausson et al. (2003). Generell 

upplevd självkänsla hade större påverkan på den psykiska hälsan än den skolrelaterade 

självkänslan (Natvig et al., 1999). Studien av Gillander Gådin och Hammarström (2003) 

visade att ju äldre flickor var desto lägre självkänsla hade de.  

 

Att förhålla sig till krav 

Gillander Gådin och Hammarström (2003) beskrev den psykosociala skolmiljön som 

elevers sociala situation, med krav, stöd från lärarna och inflytande över skolarbetet som 

ingredienser. För att den hälsofrämjande skolan ska vara lyckosam måste den förhindra 

att för höga krav ställs på elever, öka elevinflytande i skolarbetet och förbättra 

relationerna mellan klasskamrater. Elever som kände höga krav och låg kontroll visade 

signifikant sämre psykisk hälsa än de elever som upplevde en mindre ansträngd 

arbetsmiljö enligt Gillander Gådin och Hammarström (2003). En hög nivå av kontroll 

och en stark skolrelaterad känsla av sammanhang kunde dock skydda mot de höga 

kravens hälsovådliga effekter. Elever med en stark KASAM klarade en stressig 

arbetssituation bättre och den psykiska hälsan påverkades mindre i negativ riktning 

(Modin et al., 2011). Clausson et al. (2008) identifierade i en studie faktorer som hade 
negativ inverkan på elevers psykiska hälsa. Tillsammans med bland annat stress, få 

lärare och vuxna, stor skola och stora klassrum var höga krav en faktor som påverkade 

den psykiska hälsan negativt. Detta är i linje med Torsheim et al. (2003), som menade 

att en viss nivå av krav i skolan kunde upplevas stressande och ångestfyllt för en elev, 

men för en annan elev hade samma nivå av stress ingen negativ verkan. Med åldern 

ökade andelen elever som upplevde att de hade för mycket i skolan, att skolarbetet var 

för svårt och att de blev trötta av det (Danielsson, 2006). Även de psykosomatiska 

symtomen upplevdes öka i samband med stigande ålder och ökade krav i skolan, enligt 

en studie som jämförde elever i årskurs 5, 7 och 9 (Eriksson & Sellström, 2010). En 

annan studie visade att ansvarstagande var positivt för flickor, att det gjorde att de kände 

sig mer uppskattade. Flickor gavs mer ansvar, men verkade också ta mer ansvar 

frivilligt (Gillander Gådin et al., 2013). Det stämmer inte överens med vad Eriksson et 

al. (2010) kom fram till eftersom den studien visar att flickor var mer sårbara än pojkar 

när för höga krav ställdes.  

 

 

Att känna sig som en del av ett sammanhang  

Att ha stöd från lärare och skolsköterska och en god relation med andra elever hade 

betydelse för elevers känsla av sammanhang. Känslan av gemenskap påverkades genom 

att elever hade en bra relation till varandra och sina lärare, att de stöttade varandra, 

samarbetade och deltog aktivt i dagliga aktiviteter på skolan enligt Vieno et al. (2005). 

Skolan som en stödjande miljö var positivt för alla skolans elever men desto mer viktigt 
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för de elever som inte lyckades så bra i skolan och som inte hade stödet utanför skolan. 

Lärarnas arbetssätt påverkade indirekt elevers känsla av gemenskap genom att skapa en 

trygg skolmiljö i klassen (Battistich et al., 1997). Enligt Vieno et al. (2005) fick behovet 

av tillhörighet, socialt stöd och acceptans synnerligen betydelse under tonåren, särskilt 

under tidiga tonåren, när ungdomar på allvar började överväga vem de var, ville vara 

och med vem de tillhörde (Vieno et al., 2005). 

 

Stöd från läraren  

En skolmiljö där elever hade stöd från lärare var förknippad med en upplevd ökad 

kontroll över beslutsfattande och minskat utanförskap i skolan (Natvig et al., 1999). I 

klasser där många elever rapporterade att de kunde få omedelbar hjälp av lärare med 

skolarbete uppmärksammades också en bättre psykisk hälsa (Modin & Östberg, 2009). 

Enligt Vieno et al. (2005) spelade relationen mellan elever och lärare en stor roll i 

utvecklingen av social gemenskap i skolan. Socialt stöd från läraren såg ut att öka 

sannolikheten att känna glädje enligt en studie bland skolungdomar i Norge (Natvig et 

al., 2003). Andelen elever som upplevde stöd från lärarna minskade med åldern, både 

bland flickor och bland pojkar (Danielsson, 2006). Gillander Gådin och Hammarström 

(2000) pekade på att flickor hade mindre socialt utrymme i klassrummet än pojkar. 

Pojkar upplevdes vara mer självcentrerade och visade vad de tyckte och tänkte, vilket 

ofta innebar att de var högljudda och störde på lektioner. Pojkars uppförande gjorde att 

lärarna var mer fokuserade på dem, vilket resulterade i att flickor kände att 

uppmärksamhet och väsentlig tid ihop med läraren togs ifrån dem. Då de upplevde 

svårigheter att få inflytande när pojkar var närvarande, valde de att prata med läraren 

innan lektionen. Gillander Gådin och Hammarström (2000) konstaterade att, i en 

hälsofrämjande skola, är det viktigt att lärarna arbetar mer demokratiskt och uppmuntrar 

flickors demokratiska strategier så att de kan öka kontrollen över skolsituationen.   

 

Stöd från skolsköterskan 

Kay et al. (2006) visade i sin studie, på frågan vart elever vänder sig för att få råd och 

stöd. Av pojkarna svarade 55 % att de helst pratade med sina föräldrar, medan 57 % av 

flickorna hellre pratade med sina kompisar. Mindre än 10 % av eleverna gick till 

skolsköterskan och ännu färre till lärarna för att få råd. Av pojkarna hade 15 % aldrig 

hört talas om skolhälsovården, men överlag efterlyste eleverna mer uppmuntran till 

besök hos skolsköterskan. Clausson et al. (2003) fann i sin studie att fysiska besvär var 

den vanligaste orsaken till att besöka skolsköterskan, däremot gick cirka 75 % av 

skolsköterskans tid till de elever som mådde psykiskt dåligt. Psykosomatiska besvär, 

såsom huvudvärk, magsmärta och oro bland elever var vanliga orsaker till spontana och 

täta besök till skolsköterskan enligt Clausson et al. (2003) som beskrev skolsköterskors 

syn på elevers hälsa. Borup (1998) beskrev att det skilde sig vilka ämnen pojkar och 

flickor tog upp på hälsosamtalet med skolsköterskan. Medan flickor oftast talade om 

huvudvärk, kompisar, ont i magen och bekymmer, pratade pojkar mest om sport, läxor 

och ont i ryggen (Borup, 1998). Även enligt Kay et al. (2006) pratade pojkar ofta om 

skolarbetet, men också om vänner och oro över depression och mobbning. Problemen 

varierade beroende på ålder. Borups studie (1998) fann att de flesta flickor ville träffa 

skolsköterskan i grupp, de äldre eleverna däremot ville vara ensamma när de pratade 

med skolsköterskan. De yngre eleverna, 11-åringarna i detta fall, var i högst 

utsträckning med på dessa samtal, medan pojkarna i 13-årsåldern var minst benägna att 
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gå på hälsosamtalet (Borup, 1998). I en studie av Johansson och Ehnfors (2006) 

framkom det att den viktigaste faktorn för en god relation med skolsköterskan var 

förtroende, det vill säga att eleverna kände att de kunde lita på honom/henne, få stöd 

och vara trygga i att det de berättade inte berättades vidare. Likaså värderades 

uppmärksamhet högt. Elever ville känna sig sedda och bli lyssnade på för att känna att 

skolsköterskan brydde sig om dem och deras problem. Det kunde vara svårt att få prata 

med honom/henne när behov fanns, eftersom de upplevde att skolsköterskan ofta var 

upptagen. Önskemål fanns om att skolsköterskan skulle delta i klassrummet oftare för 

att elever skulle kunna bygga upp en relation med honom/henne (Johansson & Ehnfors, 

2006). Clausson et al. (2008) konstaterade att en väl fungerande skolhälsovård med hög 

tillgänglighet gav möjlighet till tidig upptäckt av psykisk ohälsa och förutsättning till 

samarbete med andra aktörer. Natvig et al. (2003) belyste i sin studie att det var viktigt 

och nödvändigt för lärare och skolsköterska att samarbeta för att uppnå hälsofrämjande 

mål. 

 

 

Relationen mellan elever  

Danielssons (2006) studie bland slumpmässigt utvalda skolor i Sverige visade att flickor 

och pojkar mobbades i ungefär samma omfattning, med undantag för äldre elever där 

pojkar mobbades mer än flickor. Modin och Östberg (2009) som grundade sig på 

uppgifter från samtliga elever i årskurs 9 i Stockholm, visade däremot att det var 

vanligare att flickor hade upplevt någon form av mobbning eller diskriminering. Flickor 

bildade grupper och stöttade varandra för att våga synas och ta makt (Gillander Gådin & 

Hammarström, 2000). Över hälften av de tillfrågade flickorna i en av de engelska 

studierna valde att prata med sina kompisar om de behövde råd och stöd (Kay et al., 

2006). De hade också utarbetade strategier som syftade till att säkra positioner i 

hierarkin. Genom att sprida rykten, både sanna och falska, önskade de att minska någon 

annans status (Gillander Gådin et al., 2013). Modin och Östberg (2009) kom fram till att 

den psykiska hälsan var sämre i de klasser där elever rapporterade en högre grad av 

mobbning, ett hälsoproblem som även sträckte sig utanför dem som inte var direkt 

utsatta. Mobbning och trakasserier kunde ses som ett gruppfenomen med konsekvenser 

för den psykiska hälsan i gruppen som helhet. Clausson et al. (2008) konstaterade att 

förebyggande av mobbning hade en positiv hälsofrämjande effekt på elever. En 

betydelsefull interaktion observerades mellan utanförskap i skolan och kontroll över 

beslutsfattande (Natvig et al., 1999). Hos flickor var utanförskap en orsak till 

psykosomatiska symtom, exempelvis sömnlöshet. Pojkar som var oroliga för att 

uppleva utanförskap i skolan hade en ökad känsla av ångest, vilket stärktes ännu mer 

när de hade låg kontroll gällande att fatta olika beslut. Hos pojkar som rapporterade låg 

grad av utanförskap i skolan upptäcktes därför att en ökad grad av beslutsfattande hade 

skyddande effekt på den psykiska hälsan (Natvig et al., 1999). 
 

Skolan som en stödjande miljö 

Ett flertal studier påvisade den negativa skolrelaterade stressen som elever upplevde 

(Natvig et al., 1999; Natvig et al., 2003; Torsheim & Wold, 2001; Torsheim et al., 

2003). Torsheim och Wold (2001) visade i sin studie att skolrelaterad stress och socialt 

stöd var konsekvent sammankopplat med olika psykosomatiska symtom. En starkt 

upplevd skolrelaterad stress och lågt socialt stöd från klasskamrater och lärare var 

förknippat med en ökad risk för psykisk ohälsa. Det menade även Natvig et al. (2003) 
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som i sin studie tog upp att främjande av relationer och minskad/hanterad stress i 

skolmiljön också kan förebygga sjukdom samt främja psykisk hälsa och allmänt 

välbefinnande (Natvig et al., 2003). Hög nivå av stress var förknippat med en förlust av 

upplevda stödresurser. Stress gjorde inte nödvändigtvis klasskamrater och lärare mindre 

stödjande, snarare att skolans stress förändrade behovet av stöd (Torsheim et al., 2003). 

Institutionellt stöd kunde vara en viktig faktor för att upprätthålla delaktighet i 

skolverksamheten, vilket ledde till ett socialt engagemang (de Róiste et al., 2012). 

Natvig et al. (1999) menade att ändringar i skolmiljön och skolarbetet kunde göras 

genom meningsfulla aktiviteter och genom att elever aktivt medverkade i läroprocessen, 

vilket ledde till att elevers välbefinnande och psykisk hälsa ökade. Tillsammans med det 

sociala stödet förhindrades negativa stressupplevelser (Natvig et al., 1999). En annan 

studie fann att ett demokratiskt skolklimat var viktigt, men däremot kunde inget 

signifikant samband ses mellan känslan av gemenskap och skolans struktur, såsom 

skolans storlek, byggnader och om den var privat eller offentlig (Vieno et al., 2005). 

Däremot visade Öfverberg och Brembergs (2000) studie att storleken på skolan hade 

betydelse, eftersom skolor med mindre än 500 elever rapporterade färre problem med 

psykisk ohälsa. Även lärarna hade en avgörande roll i att skapa ett gott skolklimat 

(Eriksson & Sellström, 2010). På skolnivå har en hälsosam miljö och en ökad 

medvetenhet om vikten av en heltäckande bild av elever, förebyggande av mobbning 

och kvalificerade lärare påpekats som positiva hälsofaktorer för elever (Clausson et al., 

2008). Battistich et al. (1997) beskrev skolan som en miljö som präglas av ömsesidigt 

stöd, omsorg och gemensamt arbete och beslutsfattande. Det upplevda skolklimatet är 

således viktigt för elevers psykosomatiska hälsa och det faktum att skolgången är 

obligatorisk för elever gör det viktigt att se till att klimatet som skolan har att ge tjänar 

till att förbättra den psykiska hälsan (Modin & Östberg, 2009).  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 
 

Anledningen till att scoping study valdes ut som metod i studien var att delaktighet och 

inflytande i skolan relaterat till psykisk ohälsa bland unga, misstänktes vara ett tämligen 

vetenskapligt outforskat forskningsområde (Arksey & O’Malley, 2005). Till skillnad 

från en systematisk litteraturstudie är det tillåtet inom scoping study att använda sig av 

artiklar som är icke-vetenskapliga, icke-publicerade och datakvalitén behöver inte vara 

noggrant granskad, vilket kan vara gynnsamt när ett bredare perspektiv inom forskat 

område önskas (Levac et al., 2010). Å andra sidan kan detta också ses som en svaghet i 

studien. För att kunna få en bred översikt kring kunskapsläget om barn och ungdomars 

psykiska hälsa och deras inflytande och delaktighet, har rapporter från myndigheter 

kunnat inkluderas vilket har varit fördelaktigt. Om metoden hade varit en systematisk 

litteraturstudie skulle det inte ha varit möjligt att inkludera rapporter samt många av 

artiklarna som hittades manuellt hade missats. Eftersom ämnet är brett, men sparsamt 

undersökt var det svårt att få fram sökordskombinationer som gav många användbara 

artiklar. Bibliotekarien på högskolebiblioteket hjälpte till med att upptäcka vissa sökord, 

vilket gjorde att sökordens relevans stärktes. Sökorden kombinerades på flera olika sätt i 

de valda och i metoden presenterade databaserna, vilket gjorde att databaserna 

upplevdes vara väl genomsökta. När sökträffen gick ner till maximalt 250 träffar lästes 
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titlarna igenom, och om titeln verkade intressant lästes även abstraktet. Vid ett tillfälle 

bortsågs maxgränsen på 250 träffar eftersom titeln som kom upp som andra träff var 

användbar. Eftersom abstraktet inte lästes igenom i de fall titeln inte verkade passa 

syftet, kan intressanta artiklar ha gått förlorade, vilket kan ses som en svaghet i studien. 

Under studiens gång upptäcktes det att få artiklar berörde skolsköterskans roll, varför en 

mer riktad sökning gjordes. Sammanlagt ingick 23 artiklar i studien, varav de flesta 

hittades i söktjänsten Summon. Två artiklar hittades på Cinahl, två på ERIC och en på 

Google Scholar. Vissa av artiklarna har varit återkommande i samband med 

artikelsökningarna och den sökningen som har gett minst antal träffar är den som har 

redovisats. Detta för att den som vill granska sökningen ska kunna hitta artiklarna så 

enkelt som möjligt. Några av artikelsökningarna har gjorts om vid ett senare tillfälle för 

att kontrollera att sökningarna var tillförlitliga och korrekt utförda. Det är den senaste 

sökningen som finns redovisad i tabellen över sökningsresultat. Sammanlagt har tio 

artiklar, som hittades med hjälp av manuell sökning, tagits med i studien. Genom att 

manuell sökning användes, kunde viktiga artiklar hittas som annars skulle ha missats.  

För att studien ska bli så trovärdig som möjligt har strävan varit att under 

skrivprocessen noggrant och sanningsenligt återge informationen från lästa artiklar. 

Artiklarna har lästs igenom flera gånger för att öka validiteten och metoden har 

beskrivits så noggrant som möjligt för reliabilitetens skull (Gustafsson et al., 2011; 

Levac et al., 2010). Under arbetet med studien har materialet omsorgsfullt och grundligt 

lästs och diskuterats för att subteman och teman ska bli så sanningsenliga som möjligt. 

Detta ökar studiens trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2004). Även om artiklarna 

har lästs igenom vid upprepade tillfällen finns det risk att relevant material har missats 

eller feltolkats. De delar av artiklarna som kunde hjälpa till att besvara syftet togs ut och 

sammanställdes i 23 dokument, ett för varje artikel. Med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys kodades och kategoriserades materialet, gemensamma nämnare 

urskiljdes och sex subteman växte fram. Fördelen med en kvalitativ innehållsanalys är 

att den kan vara passande till olika syften och datamaterial (Graneheim et al., 2004). 

Två av de sex subtemana kunde förenas under ett tema och de övriga fyra under ett 

annat tema. Materialet presenterades under tillhörande subtema och tema i resultatet. 

Att föra in rätt material under rätt subtema upplevdes som en svårighet, eftersom det 

fanns flera tolkningsmöjligheter. Det resulterade i att subtema omarbetades under 

studiens gång.  Eftersom materialet har stor tolkningsbredd finns det möjlighet att andra 

läsare hade tolkat materialet annorlunda. Ett annat problem som kan föreligga är 

publikationsbias, det vill säga att studier med positiva resultat publiceras i större 

utsträckning än vad negativa studier görs (SBU, 2011). 

 

De inkluderade artiklarna ämnade inte vara äldre än tio år, men eftersom det inte fanns 

tillräckligt med material under detta tidspann inkluderades även äldre studier, dock inte 

äldre än 20 år. Detta gjorde att fler relevanta artiklar kunde tas med i studien, men det 

kan också ha påverkat resultatet. Under dessa 20 år förväntas förändringar ha skett både 

med skolsköterskans profession och med skolverksamheten. Artiklarna skulle handla 

om elevers hälsa i relation till delaktighet och inflytande i skolan. Det har dock varit 

svårt att få med båda aspekterna i en och samma artikel, därför har även de artiklar som 

antingen handlar om hälsa eller delaktighet tagits med. Under sökningens gång 

uppdagades att sökordet ”psykisk hälsa” sorterade bort många användbara artiklar. 

Därför gjordes några sökningar även på sökordet ”hälsa” vilket gjorde att fler väsentliga 

artiklar kunde inkluderas. Texterna avsågs även att handla om skolsköterskans roll i 

skolans hälsofrämjande arbete, alltså hur de kan hjälpa eleverna att få en bättre psykisk 

hälsa, men det upptäcktes under datasökningen att få artiklar handlade om just detta 
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ämne. Desto fler artiklar tog upp skolsköterskans arbetsmiljö och arbetssituation, det 

vill säga antalet elever de hade hand om samt hur de har dokumenterat besöken. 

Eftersom detta inte besvarade syftet, har dessa artiklar exkluderats ur studien. 

Sammanlagt har 17 kvantitativa och 6 kvalitativa artiklar som passade studiens syfte 

och frågeställningar, inkluderats i studien. Att så många kvantitativa artiklar hittades 

kan bero på att det genomförs fler kvantitativa forskningsstudier än kvalitativa. Det kan 

i sin tur bero på att det är lättare att inkludera fler respondenter i kvantitativa studier och 

fler individer kan besvara samma sorts frågor under en relativt kort tid. Detta är 

fördelaktigt ekonomiskt, men också lättarbetat när ett stort urval önskas undersökas. En 

svaghet i kvantitativa studier kan dock vara att respondenterna inte förstår alla frågor 

och därför väljer ett svarsalternativ som ”låter bra”, vilket kan leda till att resultatet inte 

blir pålitligt. Stora krav ställs därför på enkäten. Styrkan med kvalitativa studier kan 

vara att följdfrågor kan ställas, nyanser kan fångas upp och att informanten kanske tar 

studien på större allvar. 

Sju artiklar har godkänts av etisk kommitté (de Róiste et al., 2012; Gillander Gådin & 

Hammarström, 2000 & 2003; Gillander Gådin et al, 2013; Kay et al., 2006; Natvig et 

al., 1999; Natvig et al., 2003), medan sju andra artiklar endast tar upp begrepp som 

anonymitet, konfidentialitet och frivillighet (Borup, 1998; Clausson et al., 2003; 

Eriksson & Sellström, 2010; Helwig et al., 2003; Johansson & Ehnfors, 2006; Torsheim 

& Wold, 2001; Torsheim et al., 2003). Sex artiklar är gjorda i Sverige och tar inte upp 

något om etiska resonemang, vilket kan förklaras med att artiklarna bygger på data från 

exempelvis Stockholms skolundersökning och Statistiska centralbyrån (Clausson et al., 

2008; Danielsson, 2006; FHI 2013:02; Modin & Östberg, 2009; Modin et al., 2011; 

Öfverberg & Bremberg, 2000). Även artikeln från Italien bygger på data från WHO’s 

frågeformulär, vilket kan vara en anledning att det inte står något om etisk kommitté 

(Vieno et al, 2005). En artikel från England ansökte om godkännande hos den etiska 

kommittén, men eftersom författaren var en kvalificerad lärare ansåg kommittén inte att 

de behövde få in någon ansökan (Wilson, 2009). Detta kan vara en förklaring till varför 

artikeln från USA, som författats av lärare, inte alls har tagit upp något etiskt 

resonemang i sin studie (Battistich et al., 1997). Majoriteten av artiklarna som 

inkluderades i studien är från Skandinavien. Tolv artiklar kommer från Sverige, fyra 

från Norge och en från Danmark. Resterande artiklar kommer från USA, Irland, 

England, Kanada/Kina och Italien. Artikeln som var ett samarbete mellan författare från 

Kanada och Kina tar upp vilka delaktighetsformer de kinesiska eleverna föredrar i 

skolans miljö, och eftersom vi ville få med en bredare syn på just delaktighet och 

inflytande inkluderades även denna artikel (Helwig et al., 2003). Artikeln av Torsheim 

och Wold (2001) behandlar somatiska besvär och tar upp symtom som huvudvärk, 

magont och ryggont. Dessa symtom ses som psykosomatiska symtom, därför 

inkluderades artikeln i studien. 

Den ursprungliga tanken var att inte skriva om genusperspektivet, men då många av 

artiklarna tog upp skillnader mellan flickor och pojkar ändrades denna uppfattning. 

Genusperspektivet kan återfinnas under båda temana. Endast fyra artiklar berör barn 

under tio år (Battistich et al., 1997; Gillander Gådin & Hammarström, 2000 & 2003; 

Gillander Gådin et al., 2013), medan övriga artiklar som inkluderats i studien handlar 

om äldre skolbarn, det vill säga barn mellan 10-18 år. Det kan förklaras med att det är få 

studier som är utförda bland yngre barn. I de flesta artiklarna var det skolbarnen som 

hade fyllt i frågeformulär eller blivit intervjuade. Det var endast i två artiklar som 

sjuksköterskor intervjuades (Clausson et al., 2003; Clausson et al., 2008), medan fyra 
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artiklar hade både elever och lärare/skolsköterska som respondenter (Battistich et al., 

1997; Kay et al., 2006; Wilson, 2009; Öfverberg & Bremberg, 2000).  

 

Resultatdiskussion  
 

Att ha kontroll över sin situation 

I Statens folkhälsoinstituts rapport (FHI 2013:02) konstateras att när det gäller barn och 

ungdomar är benämningar som inflytande och delaktighet mångdimensionella begrepp 

som kan användas i flera olika sammanhang. Gillander Gådin och Hammarström (2003) 

ser på inflytande som elevers generella inflytande över skolsituationen. Enligt Modin 

och Östberg (2009) är begreppen delaktighet och inflytande i skolan ett uttryck för att 

elever kan påverka och ha kontroll i olika situationer, att de tas på allvar och blir 

lyssnade på. De elever som var delaktiga kände ansvar och förstod bättre hur skolan och 

vuxenlivet fungerade, jobbade närmare lärarna och kände även att de vuxna förstod hur 

de tänkte (Wilson, 2009). Behovet att bestämma själv är medfött i varje människa och 

är ett betydelsefullt villkor för ungdomars hälsosamma psykiska utveckling (Newell & 

Van Ryzin, 2007). När barnet går in i tonåren sker biologiska, kognitiva och sociala 

förändringar som gör att deras behov av autonomi/självbestämmande ökar (Qin, 

Pomerantz & Wang, 2009). Om elever är delaktiga och har inflytande ökar deras 

självbestämmanderätt och indirekt påverkas även möjligheten till en ökad psykisk hälsa 

(Modin och Östberg, 2009). De elever som har en hög självbestämmanderätt klarar av 

skolan bättre än de som har låg autonomi (Newell & Van Ryzin, 2007). Avsaknad av 

autonomi i unga år kan leda till högriskbeteende och större risk för att utveckla psykiska 

problem och sjukdomar. Med självbestämmande menas i dessa fall möjlighet att välja i 

vissa lärosituationer, inte att elever alltid får göra vad de vill (Newell & Van Ryzin, 

2007). Enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) är delaktighet en förutsättning 

för elevers möjlighet att föra sin egen talan och att de bör vara delaktiga i både 

pedagogik och beslutsprocesser. Samtidigt är det svårt för lärarna att leva upp till 

läroplanens ämneskunskaper och på samma gång möta individuella elevers upplevelser, 

erfarenheter och önskningar (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003).  

 

Sedan 2010 finns det en strategi i Sverige som går ut på att stärka barnens rättigheter. 

All lagstiftning som rör barn ska utarbetas i enlighet med barnkonventionen. 

Barnkonventionen innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Strategin 

grundar sig på nio principer, varav en innebär att barn ska ges förutsättningar att 

uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem (Prop. 2009/10:232). I Statens offentliga 

utredningar (SOU 1997:116) går att läsa att ”I motsats till andra konventioner ger alltså 

Barnkonventionen barnet självt rätt till utbildning, rätt att välja utbildningsväg och rätt 

att påverka undervisningen”(s.2). För att ett barn aktivt ska kunna påverka sin egen 

situation krävs det att de är delaktiga och att deras agerande tas på allvar (Pramling 

Samuelsson & Sheridan, 2003). Det stämmer överens med resultatet där studien av 

Natvig et al. (1999) visar att genom att minska stressupplevelsen med hjälp av 

meningsfulla aktiviteter där elever är aktiva deltagare i läroprocessen kan psykisk hälsa 

öka. Även Modin och Östberg (2009) menar att elever med en känsla av kontroll över 

skolarbetet har en bättre psykisk hälsa än de elever som inte känner att de blir tagna på 

allvar, får hjälp med skolarbetet och blir stöttade av läraren. Om elever har inflytande 

över sin situation i skolan ökar deras resurser till att ta eget ansvar och egna beslut för 
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sin hälsa (Hillman, 2010). Dock kan det vara svårt för barn och ungdomar att överblicka 

följderna av en del avgörande beslut, eftersom de kan komma i konflikt med deras 

trygghet (FHI 2013:02). Lansdown (2005) och Petersen et al. (2010) konstaterar att 

även om barnkonventionen ger alla barn med förmågan att uttrycka åsikter rätt att bli 

hörda och tagna på allvar, finns det ytterst lite kunskap om de yngre barnens autonomi. 

Kunskapen om den psykiska hälsan i förskolepopulationen är också bristfällig, vilket 

gör det angeläget med mer forskning på dessa områden. 

 

I resultatet belyser Wilson (2009) och de Róiste et al. (2012) svårigheten att få elever att 

delta i skolans försök till elevinflytande. Det finns ett behov av att utveckla och 

genomföra strategier för att ge fler möjlighet till att vara delaktiga i skolan för att ha 

makt över sina beslut. Elever som är delaktiga känner ansvar, upplever att de blir 

respekterade och känner att de vuxna förstår dem bättre (Wilson, 2009). Haqvist och 

Starrin (1997) har i sin litteraturstudie fördjupat sig i hur hälsoundervisningen i skolorna 

utformades och fann då fyra modeller, varav en var empowermentmodellen. Den går ut 

på att elever aktivt deltar i hälsoarbetet. Att flera elever deltar är en förutsättning för 

förbättringar. De som påverkas av utvecklingsarbetet måste få möjligheten att delta. 

Första steget i processen är att elever identifierar problem och behov för att därefter 

undersöka och analysera för att få fram ett förslag på förändringar. Slutligen formuleras 

ett förändringsprogram och implementeringen genomförs. Efteråt går elever 

tillsammans med lärare och annan personal igenom hur resultaten blivit. När studien 

gjordes var empowerment-begreppet relativt nytt och Haqvist och Starrin (1997) 

konstaterade att det faktiska genomförandet av programmet är sparsamt beskrivet. För 

att dra paralleller till delaktighetstrappan är en risk med empowerment att delaktigheten 

bara ägs av någon enstaka elev, men att alla elever i gruppen får en känsla av 

delaktighet (Arnstein, 1969). Likaså kan lärare och elever ges utrymme att tycka och ge 

sin syn på verksamheten, men utrymmet för förändringar är för litet relaterat till 

begränsade resurser (Haqvist & Starrin, 1997). Det handlar då snarare om manipulation 

och dekoration än om inflytande och delaktighet (Arnstein, 1969). Däremot visar ett par 

studier i resultatet att elevers upplevda delaktighet i planeringen av utbildning och 

undervisning inte visar något samband med den psykiska hälsan. Elever är positiva till 

demokratiska beslut när det gällde schema och skolutflykter, men värderar vuxnas 

auktoritet när det gäller läroplanen högre (Helwig et al., 2003; Modin & Östberg, 2009). 
 

Att känna sig som en del av ett sammanhang 

En positiv självbild, att barnet känner sig värdefullt, duger, uppskattas och blir sedd av 

andra kan innebära positiv psykisk hälsa (Petersen et al, 2010). Flera studier visar att 

stöd från läraren är en viktig faktor som verkar ha ett samband med glädje och bättre 

psykisk hälsa hos elever (Natvig et al., 1999; Modin & Östberg, 2009; Natvig et al., 

2003). Relationer mellan elever och lärare påverkar barnens prestationer och goda 

relationer kan hindra elever från att misslyckas i skolan och att utveckla psykiska 

problem (Westling Allodi, 2010). En bra relation till läraren kan ge eleven bekräftelse 

och ökad självkänsla, vilket har effekt på den psykiska hälsan (Nilsson, u.å.). Särskilt 

viktig är lärarnas bemötande av elever under de första skolåren eftersom de små barnen 

inte har så stora resurser att skydda sig från negativa erfarenheter och därför är de mer 

sårbara och utsatta för den negativa miljön. Generellt är det under elevers första år som 

grunden för självkänsla, psykisk hälsa, skolresultat och kommande utbildning utvecklas 

(Westling Allodi, 2010). Enligt Antonovsky (1991) grundläggs känslan av sammanhang 
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(KASAM) under barndomen. Under tonåren kan KASAM brytas ner eller tillfälligt 

byggas upp, för att först under tidigt vuxenliv bli mer beständig. Stabiliteten hos 

personer med hög KASAM hålls någorlunda stabil resten av livet, medan en låg 

KASAM-nivå sannolikt sjunker ytterligare under livets gång. Således är barndomen 

viktig för det framtida livets känsla av sammanhang (Antonovsky, 1991).  

 

Katie Eriksson (1995) menar att genom utveckling av den naturliga vården kan den 

professionella vården minskas, men den kan tillfälligt bli otillräcklig och behöver då 

kompenseras med den professionella vården. Natvig et al. (2003) anser att läraren och 

skolsköterskan måste samarbeta för att uppnå hälsofrämjande mål genom att främja 

relationer och minska och hantera stress i skolmiljön. En av omvårdnadens utmaningar 

är, genom att hjälpa elever i deras strävan efter autonomi och beslutsfattande, att 

underlätta utvecklingen av positivt hälsobeteende och hälsofrämjande livsstil (Spear & 

Kulbok, 2004). Enligt en studie av Clausson et al. (2003) gick den största delen av 

skolsköterskans tid till de elever som mådde psykiskt dåligt. Störda familjesituationer 

var den dominerande anledningen, vilket gör skolans psykosociala miljö än viktigare ur 

ett hälsofrämjande perspektiv. Skolhälsovården är, och har länge varit, en viktig del i 

skolans hälsofrämjande arbete (Clausson et al., 2008). Skolsköterskan har en central 

uppgift i den hälsofrämjande omvårdnaden genom att med hjälp av dialog vägleda 

eleven till att öka delaktigheten i sin situation (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). 

Eleven behöver stöd och hjälp till att fatta bra och genomtänkta beslut genom att få 

information, förslag och valmöjligheter (Arvidsson & Skärsäter, 2006). Spear och 

Kulbok (2004) efterfrågade ett instrument för personal som är involverade i hälsa och 

hälsoutbildningar bland ungdomar för att bedöma nivåer av autonomi relaterat till vissa 

hälsobeteenden. Detta verktyg skulle kunna vara användbart för att bestämma om olika 

hälsobeteenden påverkades av ungdomars autonomi och beslutsfattande. Mead, Bower 

och Gask (1997) konstaterar att skolsköterskor jobbar mycket med psykiska problem 

även om de inte hade tillräckligt med utbildning inom området. En av de engelska 

studierna visade att endast en tiondel av eleverna valde att gå till skolsköterskan för att 

få råd och stöd (Kay et al., 2006). Det kan tyckas vara en låg siffra, men det tyder också 

på att majoriteten av eleverna kände att de kunde få stödet hemifrån eller från sina 

kamrater. De 10 % som valde att söka sig till skolsköterskan kan sakna stödet hemifrån 

men det kan också vara så att behovet av stöd är större än vad den nära omgivningen 

kan erbjuda.  

En systematisk kartläggning av barn och ungdomars psykiska hälsa, under början av 

2000-talet, visade att en lägre andel flickor och pojkar uppfyllde kriterierna för starkt 

KASAM än tidigare (Petersen et al., 2010). Andelen flickor med starkt KASAM sjönk 

från cirka en tredjedel till en fjärdedel och för pojkar från cirka hälften till en tredjedel. 

Modin et al. (2011) fann att klassrelaterad känsla av sammanhang har ett samband med 

elevers psykiska hälsa. Dels är gruppens KASAM viktig för utvecklingen av individens 

KASAM, dels måste vissa problem hanteras på gruppnivå. Dessutom verkar en hög 

klassrelaterad känsla av sammanhang vara förknippad med mindre trakasserier och 

mobbning (Modin et al., 2011). En förutsättning för en hälsofrämjande skola är att 

elever känner gemenskap, stödjer varandra och har ett samarbete. Särskilt viktigt är det 

för de mer utsatta elever som inte är så framgångsrika i skolan och saknar stödet 

hemifrån (Battistich et al., 1997). Sambandet mellan utanförskap i skolan och 

psykosomatiska symtom är starkast bland elever med låg självkänsla och lågt stöd 

(Natvig et al., 1999). Modin och Östberg (2009) visade att hälsan är sämre i de klasser 

där elever rapporterade en högre grad av mobbning. Mobbning kan ses som ett 

gruppfenomen med konsekvenser för den psykiska hälsan i gruppen som helhet, 
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eftersom psykisk ohälsan även sträcker sig utanför dem som blir direkt utsatta (Modin 

& Östberg, 2009). Pojkar är mer benägna att rapportera fysisk mobbning (Liu & 

Graves, 2011), medan flickor engagerar sig mer i indirekta former av mobbning 

(Gillander Gådin et al., 2013; Liu & Graves, 2011). På skolor där många elever hade 

inåtvända och utagerande psykiska problem, vantrivdes, skolkade och mobbades fanns 

inte faktorer som skyddade mot psykisk ohälsa representerade i så stor utsträckning 

(Öfverberg & Bremberg, 2000). Tecken på mobbningsbeteende för elever under tio år 

kan vara en indikator på risk för psykiska problem och skolrelaterade problem. Ett 

oproportionerligt stort antal mobbare underpresterar i skolan och senare även inom 

arbetslivet (Liu & Graves, 2011). Modin och Östberg (2009) konstaterade att det är 

viktigt att motverka mobbning för att kunna främja elevers psykiska hälsa. 

Skolsköterskor kan därför ha en viktig uppgift i att upptäcka elever som mobbar eller 

mobbas, för att kunna ingripa och arbeta förebyggande (Liu & Graves, 2011). 

 

Flera studier slår fast att betydelsen av delaktighet i skolan tillstås vara en viktig 

byggsten i skolans psykosociala miljö, men att det finns avsaknader i litteraturen om 

delaktigheten i skolan och dess påverkan på psykisk hälsa och välbefinnande (de Róiste 

et al., 2012; FHI 2013:02; Spear & Kulbok, 2004). Trygga och stödjande miljöer för 

lärande och sociala relationer kan ses som en indikator på positiv psykisk hälsa 

(Westling Allodi, 2010). Newell och Van Ryzin (2007) menar att en icke anpassad 

skolmiljö kan leda till uppförandeproblem och skolk. En stödjande miljö spelar en 

nyckelroll i skolklimatet och attityden till elevmedverkan och inflytande i skolan är 

grundläggande. Det är således inte bara den formella läroplanen och hälsofrämjande 

faktorer som är av betydelse för elevers psykiska hälsa utan även attityder och 

värderingar som finns i skolan som helhet spelar en stor roll (Haqvist & Starrin, 1997). I 

skolans ansvar ligger också att ge elever kunskap om hälsosamt levnadssätt och 

skolmiljön ska sträva efter att vara en stödjande miljö (Hillman, 2010). Barnens 

omgivning under de tidiga åren spelar en viktig roll i att förutsäga deras senare beteende 

under hela uppväxten och utvecklingen (Liu & Graves, 2011). Katie Eriksson (1995) 

beskriver att varje människa är en naturlig vårdare och att vårdandet har ett 

hälsofrämjande syfte. Det naturliga vårdandet kan kopplas till elevers sociala situation 

och den psykosociala miljön, som enligt flera studier har positiva effekter för barn och 

ungdomars psykiska hälsa (Modin & Östberg, 2009; Gillander Gådin & Hammarström, 

2003; Battistich et al., 1997; Torsheim & Wold, 2001; Torsheim et al., 2003; Natvig et 

al., 1999; Natvig et al. 2003). Faktorer i den psykosociala miljön som kan kopplas 

samman med det naturliga vårdandet är stöd från lärarna, relationer med klasskamrater, 

krav och inflytande i skolarbetet och gemensamt beslutsfattande. 

 

Konklusion och implikation 

Resultatet i denna studie visade att inflytande och delaktighet kan ha ett samband med 

den psykiska hälsan, men befintlig forskning är begränsad och är inte tillräckligt 

vetenskaplig. Att ha delaktighet och inflytande är förknippat med att ha kontroll över 

sin situation och att känna sig som en del av ett sammanhang. Den enskilda faktorn att 

ha makt över sina beslut betyder inte nödvändigtvis att hälsan påverkas i positiv 

riktning. Faktorer som stöd, relationer, ansvar, makt, krav och kontroll påverkar också 

elevens upplevelse av självbestämmandet. Höga krav och låg kontroll tillsammans med 

litet stöd från omgivningen är förknippat med mindre inflytande och försvårar således 
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elevens möjlighet att påverka sin situation. Det kan även vara omvänt, att litet 

inflytande leder till att eleven upplever sig ha för högt ställda krav på sig, lågt kontroll 

och litet stöd från omgivningen. Det råder oklarheter om orsaken. Vad som upplevs 

överkomligt för någon, kan av någon annan upplevas som för höga krav. En elev med 

en stark känsla av sammanhang klarar en stressig miljö bättre och hälsan påverkas 

negativt i mindre utsträckning. Stöd från lärarna verkar vara av stor betydelse för 

elevernas välbefinnande, vilket framkommer i flera studier. Skolsköterskans 

stödfunktion är däremot mindre dokumenterad. Lärarens dagliga kontakt med eleverna 

ställer naturligtvis höga krav men skolsköterskans stöd är inte att underskatta för de mer 

utsatta barnen. Skolsköterskan har den betydelsefulla uppgiften att fånga upp de elever 

som lider av eller riskerar psykisk ohälsa. Med hjälp av samtal och bekräftelse kan 

skolsköterskan stärka eleverna och på så sätt förebygga psykisk ohälsa och främja hälsa. 

Det är också viktigt att skolsköterskan samarbetar med övriga professioner inom skolan 

för att förhindra uppkomst av psykisk ohälsa. Sambandet mellan delaktighet/inflytande 

och hälsa är känt, men mer forskning angående hur dessa faktorer påverkar varandra 

behövs. Vilken betydelse den socioekonomiska bakgrunden har vore också intressant att 

undersöka. En brist i den existerande forskningen är att de yngre barnen är 

underrepresenterade. Vidare forskning krävs också om hur skolsköterskan kan arbeta 

hälsofrämjande inom skolan för att få eleverna att känna sig som en del av ett 

sammanhang. Olika former av studier, både kvantitativa, kvalitativa samt 

observationsstudier kan behövas för att orsakssamband ska kunna påvisas. 
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Schaps, E. 
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forskningsprogram 

om skolor som 

vårdande 

gemenskap. 

Författare arbetade med tre skolor i sju 

år för implementering av programmet 

Child Development Projekt (CDP). 

Efter implementering valdes 24 skolor 

ut i 6 olika områden i USA. Varje 

område delades in i två delar, där 

lärarna och rektorn i hälften av skolorna 

utbildades i den förfinade versionen av 

CDP. Skolorna var olika stora mellan 

300-1000 elever. Hösten 1992 började 

observationerna av varje klassrum fyra 

gånger/år i tre års tid. Sammanlagt har 

550-600 klassrum observerats i ca 90 

minuter/ gång. Även frågeformulär 

fylldes i årligen av lärarna och 4000-

5000 elever. 

Resultatet visar på att skolan 

definieras som en miljö som 

präglas av ömsesidigt stöd och 

omsorg och gemensamt arbete och 

beslutsfattande. Att eleverna och 

lärarna har en känsla av 

gemenskap i skolan relateras till 

lärarnas attityder och uppfattningar 

över hela skolklimatet. De olika 

uppfattningarna av elevers 

delaktighet och inflytande i 

skolans gemenskap kan ha viktiga 

konsekvenser (innebörd/slutsats) 

för att förstå elevernas utveckling. 
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artikel 
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Cinahl 

Borup, I.K. 
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Experiences 
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Health 

Dialogue with 
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Health Nurse. 
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analysera ifall elever 

har någon nytta av 

det spontana 

hälsofrämjande 

samtalet inom 

skolhälsovården.  

Stratifierad randomiserat klusterurval. 

Danmark var indelad i 5 delar och 23 

skolor kontaktades, varav det endast var 

19 som tackade ja. 1860 elever, 99 % 

av alla 11, 13 och 15 åringar som var i 

skolan den aktuella dagen fyllde i ett 

standardiserat frågeformulär. 

Det är okänt hur stor påverkan 

skolsköterskorna har på elevernas 

hälsa. Studien tyder på att 

ytterligare forskning om skillnader 

i pojkars och flickors erfarenheter 

måste göras, för att utveckla 

hälsodialogen som ett stöd för 

hälsofrämjande bland skolbarn. 

Veten-
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artikel 
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en bättre förståelse 

för skolbarnens 

hälsoproblem. 

 

183 frågeformulär skickades ut 

slumpmässigt till skolsköterskor, varav 

78 % (n=129) har fyllt i det och skickat 

tillbaka. Alla skolsköterskor var 

kvinnor mellan 34-65 år. 

Skolsköterskorna bedömde 

skolbarnens psykiska hälsa som 

försämrat med ökande 

hälsoproblem, särskilt bland 

flickor. Skolsköterskorna arbetar 

nära barnen och träffar dem 

kontinuerligt under skolåldern. De 

har en genuin kunskap om 

skolbarns hälsa, som borde 

användas ännu mer, både inom 

forskning och i praktik. Resultaten 

kan tillämpas i andra länder med 

liknande skolhälsosystem. 

 

 

 

Veten-

skaplig 

artikel 
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Sverige 

Manuell 

 

Danielsson, 

M. 

 

Svenska 

skolbarns 

hälsovanor 

2005/06. 

Syftet med studien 

var att öka 

kunskapen om 

levnadsvanor och 

olika förhållanden 

som anses viktiga 

för barns hälsa samt 

att följa 

hälsoutvecklingen 

över tiden. 

 

 
 

Slumpmässigt urval av skolor med 

hjälp av Statistiska Centralbyrån. Hela 

klasser valdes ut, som ett kluster. 

Sammanlagt svarade 4421 elever från 

årskurs 5, 7 och 9 anonymt på 

enkäterna och läraren hade ansvaret för 

datainsamlingen. 

 

Självskattad hälsa, allmänt 

välbefinnande, somatiska och 

psykiska besvär försämras med 

stigande ålder bland eleverna. 

Studien visar även att skillnaden 

mellan pojkar och flickor ökar. 

Majoriteten av eleverna skattar sin 

hälsa som bra. 

Rapport 
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de Róiste, 

A., Kelly, 

C., Molcho, 

M., Gavin, 

A. & 

Gabhainn, 

S.N. 

Is school 

participation 

good for 

children? 

Associations 

with health 

and 

wellbeing. 

 

Syftet med studien 

var att undersöka 

delaktighetsnivån 

bland barn i skolor i 

Irland samt 

relationerna mellan 

delaktighet, upplevd 

studieresultat och 

hälsa. 

 

 

Information samlades in från 215 skolor 

i Irland som hade valts ut 

slumpmässigt. Urvalet var nationellt 

representativt på grund av att skolorna 

låg i olika geografiska delar i Irland. 

10334 elever mellan 10-17 år svarade 

på ett frågeformulär som lovade 

anonymitet och konfidentialitet. 

 

Studien visar att barns delaktighet i 

skolan sträcker sig från betydande 

till bristfällig. I allmänhet visades 

positiva relationer mellan 

delaktighet i skolan och hälsa och 

välbefinnande. Det finns ett ökat 

behov av att utveckla och 

genomföra strategier för att ge fler 

möjligheter till detta inom skolan. 

 

 

 

Veten-

skaplig 

kvalitet 

2010 

Sverige 

Summon 

 

Eriksson, U. 

& Sellström, 

E.  

 

School 

demands and 

subjective 

health 

complaints 

among 

Swedish 

schoolchildre

n: A 

multilevel 

study. 

 

 

 

 

 

Syftet med studien 

var att undersöka i 

vilken utsträckning 

skolkraven var 

förknippade med 

den psykosomatiska 

hälsan bland 

svenska skolbarn. 

 

Data från den svenska WHO-

undersökningen användes 2001/2002 

och 2005/2006. Totalt ingick 8197 

elever i årskurs 5, 7 och 9 i studien från 

396 skolor, cirka 22 elever från varje 

klassrum.  

 

 

Lärarna har en viktig roll i att 

skapa ett gynnsamt skolklimat, 

därför ska olika insatser göras för 

att stödja lärarna till att ställa 

realistiska krav och förväntningar 

på eleverna 

 

Veten-

skaplig 

artikel 
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2013 

Sverige 

Manuell 

 

FHI 2013:02 Barn och 

unga 2013 - 

utvecklingen 

av faktorer 

som påverkar 

hälsan och 

genomförda 

åtgärder.  

Rapporten belyser 

utvecklingen av 

folkhälsan bland 

barn och unga samt 

faktorer som 

påverkar 

befolkningens hälsa.   

Enkätundersökningar från Statens 

Folkhälsoinstitut: Nationella 

Folkhälsoenkäten där 927 unga mellan 

16-24 år har besvarat enkäterna år 2011 

(Bortfall 66%) samt 6800 stycken 11, 

13 och 15-åringar som ingick i 

undersökningen om skolbarns 

hälsovanor åren 2009/2010 (Bortfall 

12%). Undersökningar av barns 

levnadsförhållanden har gjorts av 

Statistiska Centralbyrån genom besöks- 

och telefonintervjuer där 2348 barn 

mellan 10-18 år ingick år 2008. 

Hälsoförutsättningarna för barn 

och unga har förbättrats på många 

områden, även om skillnaderna 

mellan olika grupper har ökat. På 

ett flertal områden behövs det dock 

mer forskning om hälsofrämjande 

åtgärder. En ökad evidensbasering 

ökar möjligheterna att uppnå det 

övergripande folkhälsomålet, som 

är att skapa samhälleliga 

förutsättningar för en god hälsa på 

lika villkor för hela befolkningen. 

Rapport 

2003 

Sverige 

Manuell 

 

 

Gillander 

Gådin, K. & 

Hammarströ

m, A. 

 

 

Do changes in 

the 

psychosocial 

school 

environment 

influence 

pupils’ health 

development? 

Results from 

a three-year 

follow-up 

study. 

 

Syftet med studien 

var att analysera 

olika psykosociala 

faktorers effekter i 

skolan på elevernas 

hälsa och 

självkänsla.  

 

 

Klusterurval där 6 skolor i tre 

medelstora industristäder i norra 

Sverige ingick i den treåriga studien. 

Skolorna representerade olika 

socioekonomiska områden.  25 olika 

klasser valdes ut från dessa 6 skolor. 

533 elever (262 flickor och 272 pojkar) 

valdes ut i två grupper och svarade på 

åldersjusterade frågeformulär. Den 

yngre kohorten 9-åringar följdes från 

årskurs 3-6 (254 elever). Den äldre 

kohorten, 12-åringar följdes från 

årskurs 6-9 (279 elever). En elev ville 

inte vara med i studien och fyra 

fullföljde inte då de hade flyttat 

utomlands. 

En negativ utveckling av olika 

psykosociala faktorer i skolan är 

förknippade med sämre hälsa och 

självkänsla bland eleverna. Detta 

förklaras delvis med den 

ogynnsamma psykosociala miljön i 

skolan. Signifikanta skillnader 

finns mellan könen när det gäller 

hälsa, men inte speciellt stor 

skillnad när det gäller självkänsla. 

Flickorna i den äldre kohorten 

rapporterar i större utsträckning 

minskad självkänsla och ökning av 

psykiska och somatiska symtom. 

Veten-

skaplig 

artikel 



Bilaga A 5 

 

 
 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Resultat/Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet/

rapport 

2003 

Kina/Kan

ada 

ERIC 

 

Helwig, 

C.C., 

Arnold, 

M.L., Tan, 

D. & Boyd, 

D.  

Chinese 

Adolescents’ 

Reasoning 

About 

democratic 

and 

Authority-

Based 

Decision 

Making in 

Peer, Family, 

and School 

Contexts. 

Syfte med studien 

var att undersöka de 

uppfattningar och 

resonemang som 

kinesiska ungdomar 

hade om 

beslutsfattande i 

familje-, kompis och 

skolans kontext. 

 

574 deltagare i tre olika grupper: 13 -

åringar, 15-16- åringar och 18-åringar. 

Tre olika ställen i Kina för att få 

variation. Frivilligt deltagande, 

frågeformulär delades ut i klassrummen 

och skulle sedan läggas i ett kuvert när 

de var klara. All data skickades sedan 

till den första författaren i Kanada för 

översättning och analys. 

 

Resultaten visar att begreppen 

rättigheter, individens autonomi 

och demokratiska normer 

(majoritetsstyre) är framträdande 

aspekter av kinesiska ungdomars 

sociala resonemang och används 

för att kritiskt värdera existerande 

sociala praktiker.  

 

Veten-

skaplig 

artikel 

2006 

England 

ERIC 

 

Kay, C.M., 

Morgan, 

D.L., Tripp, 

J.H., Davies, 

C. & Sykes, 

S. 

To what 

extent are 

school drop-in 

clinics 

meeting 

pupils' self-

identified 

health 

concerns? 

Syftet med studien 

var att undersöka 

vilka 

hälsobekymmer 

ungdomarna har 

samt deras syn och 

kunskap om 

skolsköterskans 

mottagning. 

Två stycken frågeformulär delades ut 

till alla elever i årskurs 8,10,11 i elva 

olika skolor. 590 elever mellan 11-17 år 

var med i studien. Ett tredje 

frågeformulär fylldes i av 

skolsköterskorna i de involverade 

skolorna. 

 

Skolsköterskemottagningen kan 

vara det stället inom vården som 

en ung människa för första gången 

uppsöker. Skolsköterskan och 

hennes mottagning  

erbjuder värdefulla tjänster men 

behöver planering och mer 

marknadsföring för att uppnå goda 

närvarosiffror.  

Veten-

skaplig 

artikel 

2009 

Sverige 

Summon 

 

Modin, B. & 

Östberg, V. 

School 

climate and 

psychosomati

c health: a 

multilevel 

analysis. 

Syfte med studien 

var att undersöka 

betydelsen av 

skolmiljön för 

ungdomars 

psykosomatiska 

hälsa. 

Data kommer ifrån skolundersökningen 

bland niondeklassare från Stockholms 

län 2004-2006. 18571 elever från 1026 

klasser och 284 skolor kompletterade 

hela frågeformuläret. 

 

I klasser där många elever 

rapporterar att de kan få omedelbar 

hjälp av läraren med sitt 

skolarbete, upptäcktes en bättre 

hälsa. Sämre hälsa var vanligare i 

klasser där elever i högre grad 

hade rapporterat om mobbning. 

Veten-

skaplig 

artikel 



Bilaga A 6 

 

 
 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Resultat/Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet/

rapport 

2011 

Sverige 

Manuell 

Modin, B., 

Östberg, V., 

Toivanen, S. 

& Sundell, 

K. 

Psychosocial 

working 

conditions, 

school sense 

of coherence 

and subjective 

health 

complaints. A 

multilevel 

analysis of 

ninth grade 

pupils in the 

Stockholm 

area. 

Syfte med studien 

var att undersöka 

den psykosociala 

arbetsmiljön för 

svenska elever i 

relation till deras 

subjektiva hälsa. 

 

De uppgifter som användes i studien 

kom från Stockholms skolundersökning 

från 2004, vilket omfattade alla elever i 

årskurs 9 och årskurs 11 i Stockholm 

stad (69 skolor) och åtta 

omkringliggande kommuner (63 

skolor).  Totalt var det 7930 kompletta 

frågeformulär som kunde tas med i 

studien. 

Elever med ansträngd arbetsmiljö i 

skolan, till exempel med höga krav 

och låg kontroll, visar signifikant 

sämre hälsa än de elever som inte 

har så ansträngd arbetsmiljö. 

Medan kraven är viktiga delar i 

skolarbetet, visar studien att höga 

nivåer av kontroll och en stark 

skolrelaterad känsla av 

sammanhang kan skydda mot de 

mer skadliga effekterna på hälsan 

som höga krav i skolan kan ge. 

Veten-

skaplig 

artikel 

1999  

Norge 

Manuell 

 

 

 

 

Natvig, 

G.K., 

Albrektsen, 

G., 

Anderssen, 

N. & 

Qvarnstrom, 

U. 

School-

related Stress 

and 

Psychosomati

c Symptoms 

Among 

School 

Adolescents. 

Syfte med studien 

var att undersöka 

relationen mellan 

psykosomatiska 

symtom och 

skolrelaterade 

stressupplevelser 

såsom utanförskap i 

skolan, upplevd 

självförmåga, socialt 

stöd och kontroll av 

de dagliga beslut 

som ska tas i skolan. 

 

Mellan 1994-1998 var 10 olika norska 

skolor med i projektet ” European 

Network of Health Promoting Schools” 

som grundades av WHO. Varje år 

undersöktes elevernas psykosociala 

stress och psykosomatiska symtom. 

Denna studie baserades på information 

från 1995, tagna från sju klasser från 

årskurs 7-9 (13-15 år gamla). Av 

sammanlagt 1022 elever samlades 

information från 862 elever (425 pojkar 

och 437 flickor). Frågeformuläret 

utvecklades av WHO för att mäta 

hälsobeteende hos barn och förändrades 

lite för att passa studien.  

Studiens resultat visar att 

skolmiljön och skolarbetet kan 

ändras om så att elevers 

välbefinnande och hälsa ska öka. 

Lärarna ska vara medvetna om 

vikten av en stödjande miljö. Ett 

sätt för att öka hälsan är att minska 

stressupplevelse genom 

meningsfulla aktiviteter där 

eleverna är aktiva deltagare i 

läroprocessen. Socialt stöd 

förhindrar negativa 

stressupplevelser och ökar hälsan. 

 

Veten-

skaplig 

artikel 



Bilaga A 7 

 

 
 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Resultat/Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet/

rapport 

2003 

Norge 

Summon 

 

 

 

Natvig, 

G.K., 

Albrektsen, 

G. & 

Qvarnstrom, 

U. 

 

Associations 

between 

psychosocial 

factors and 

happiness 

among school 

adolescents. 

 

Syfte med studien 

var att undersöka 

sambandet mellan 

lycka, 

stressupplevelse, 

psykosomatiska 

symtom och 

personliga/sociala 

faktorer i skolan.  

 

Kohorturval. Under perioden 1994-

1998 samlades information in om 

psykologiska faktorer och indikationer 

på elevernas hälsa.  40 skolor lämnade 

in projektförslag bland dessa fick 

endast 10 tillgång till nätverket. De 

valdes ut från olika regioner, både från 

städer och landsbygd. Bortfall på 3 

skolor, eftersom de eleverna som gick 

där var yngre (7-12 år).  887 norska 

skolungdomar mellan 13-15år svarade 

på frågeformulär och deltog i projektet: 

Europeiskt projekt av hälsofrämjande 

skolor.  

 

 

Socialt stöd från läraren såg ut att 

vara den mest dominanta faktorn i 

förhållandet till glädje. Samarbete 

mellan lärare och skolsköterska är 

nödvändigt för att uppnå 

hälsofrämjande mål.  Främja 

relationer och minska/hantera 

stress i skolmiljön kan förebygga 

sjukdom samt främja hälsa och 

allmänt välbefinnande.  

Veten-

skaplig 

artikel 

2001 

 

Norge 

 

Manuell 

 

 

Torsheim, 

T. & Wold, 

B.  

 

School-

Related 

Stress, School 

Support, and 

Somatic 

Complaints: 

A General 

Population 

Study. 

Artikeln undersöker 

förhållandet mellan 

upplevd 

skolrelaterad stress, 

uppfattat socialt stöd 

i skolan och nivån 

av somatiska besvär 

i den allmänna 

befolkningen bland 

norska ungdomar. 

 

Data kommer från WHOs studie 

“Health Behaviour in School-Aged 

Children”. 4952 norska ungdomar 11, 

13, 15 år gamla fyllde i ett 

frågeformulär under skoltid. 1614 

elever från årskurs 6, 1701 från årskurs 

8 och 1637 från årskurs 10. Faktorer 

som huvudvärk, magont, ont i nacken 

och yrsel analyserades med 

regressionsanalys. 

 

 

 

Sambandet mellan stress och 

psykosomatiska symtom är 

detsamma både när eleverna fick 

högt eller lågt stöd i skolan. 

Veten-

skaplig 

artikel 



Bilaga A 8 

 

 
 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Resultat/Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet/

rapport 

2003 

Norge 

Manuell 

 

 

Torsheim, 

T., Aaroe, 

L. E. & 

Wold, B.  

 

School-

related stress, 

social 

support, and 

distress: 

Prospective 

analysis of 

reciprocal and 

multilevel 

relationships. 

Studien undersökte 

sambandet mellan 

skolrelaterad stress, 

stöd och oro. 

 

Urvalet var en del av studien “The 

Norwegian Network of Health 

Promoting Schools”.  Sammanlagt 767 

elever valdes ut i två olika kohorter: ena 

kohorten var elever i årskurs 8 och den 

andra årskurs 9. Lärarna instruerades 

hur frågeformuläret skulle fyllas i. 

Eleverna fyllde i liknande formulär i 

klassrummet under skoltid sammanlagt 

tre gånger med 6 månaders mellanrum.  

Elever samt föräldrar informerades att 

det var frivilligt. 

591elever kompletterade formuläret 

andra gången och 551 tredje gången. 

Dessa data jämfördes med det första 

frågeformuläret. 

Resultatet visar på ett samband 

mellan de tre undersökta 

faktorerna. Hög nivå av oro visar 

sig leda till lägre stöd och högre 

stressnivå efter sex månader. Höga 

stressnivåer leder till högre nivå av 

oro och lägre stöd efter ett år.   

 

Veten-

skaplig 

artikel 

2005 

Italien 

Manuell 

 

Vieno, 

Perkins, 

Smith & 

Santinello, 

2005  

Democratic 

School 

Climate and 

Sense of 

Community in 

School: A 

Multilevel 

Analysis 

Syftet var att 

undersöka 

faktorer som är 

förknippade med 

elevernas 

känsla av 

gemenskap i skolans 

miljö. 

Uppgifterna som används i studien 

kommer från ett forskningsprojekt från 

regionen Veneto i nordöstra Italien, 

som är en del av "Health Behavior in 

school-aged children" projektet, som är 

ett samarbete med WHO. 7096 elever i 

11, 13 och 15 års ålder fyllde i 

frågeformuläret varav 4793 enkät 

analyserades. Uppgifter om känsla av 

gemenskap och demokratiskt klimat i 

skolan analyserades. 

Resultaten av denna studie visar på 

potentiella områden som kan 

förbättra elevernas känsla av 

gemenskap i skolan. Elever med 

hög känsla av gemenskap kan vara 

mer motiverade att följa de normer 

och värderingar som finns i skolan. 

 

Veten-

skaplig 

artikel 



Bilaga B 1 
 

 

Tabell 6. Artikelöversikt med kvalitativ metod      

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Resultat/Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet/

rapport 

2003 

Sverige 

Manuell 

 

 

Clausson, E., 

Petersson, K. 

& Berg, A.  

 

School nurses’ 

view of 

schoolchildren’

s health and 

their attitudes 

to document it 

in the school 

health 

record – a pilot 

study. 

Syftet med 

studien var att 

beskriva 

skolsköterskors 

syn på 

skolbarnens hälsa 

och deras 

inställning till 

dokumentation. 

Tolv skolsköterskor från 6 olika kommuner i 

södra Sverige blev intervjuad. Studien ägde 

rum mellan 1996-2001. Skolsköterskorna 

var alla kvinnor, hade arbetslivserfarenhet 

och jobbade halvtid på flera skolor som låg i 

olika stora städer. Intervjufrågorna handlade 

om barnens fysiska och psykiska hälsa och 

om dokumentation. De halvstrukturerade 

intervjuerna spelades in o varade mellan 40-

60 minuter och analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys. 

Medan elevers fysiska hälsa 

verkar vara bra ökar deras 

psykosociala bekymmer. 

Viktiga faktorer för elevernas 

psykiska hälsa är familjen och 

skolmiljön. 

Veten-

skaplig 

artikel 

2000 

Sverige 

Manuell 

 

 

Gillander 

Gådin, K. &  

Hammarström

, A. 

 

 

”We won’t let 

them keep us 

quiet…” 

Gendered 

strategies in the 

negotiation of 

power – 

implications for 

pupils’ health 

and school 

health 

promotion. 

 

Syftet var att 

analysera pojkars 

och flickors 

strategier i 

skolan när det 

gäller makt och 

kontroll samt att 

diskutera 

studiens 

användningsomr

åde inom skolans 

hälsofrämjande 

arbete. 

 

Fokusgruppsintervjuer med 2 klasser som 

valdes ut i en skola i norra Sverige. 

Klasserna ingick i en större kvantitativ 

studie. Barnen följdes från årskurs 2-6 och 

gjorde en intervju årligen i 5 år mellan 1994-

1998. Varje klass delades in i 5-8 

deltagare/grupp. Intervjun hölls i en separat 

rum i skolan under skoltid. Intervjuerna 

spelades in, transkriberades, kodades, 

kategoriserades och analyserades med hjälp 

av grounded theory.  29 intervjuer med 

hälften flickor och hälften pojkar gjordes 

sammanlagt varav 27 kunde användas i 

studien.  

Flickorna har mindre 

utrymme i skolan än vad 

pojkarna har. Flickorna 

strävar efter ökat utrymme 

och mer makt i klassrummet. 

De vill ha samma rättigheter 

som pojkarna. För att skolan 

ska kunna vara hälso-

främjande ska lärarna försöka 

arbeta mer demokratiskt. Ett 

mer demokratisk beteende, 

där pojkarna förhandlar sin 

vilja och utarbetar en metod 

för att ha makt genom 

delaktighet är hälsofrämjande.  

Veten-

skaplig 

artikel 



Bilaga B 2 
 

 
 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Resultat/Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet/

rapport 

2013 

Sverige 

Summon 

 

Gillander 

Gådin, K., 

Weiner, G. & 

Ahlgren, C.   

School Health 

Promotion to 

Increase 

Empowerment, 

Gender 

Equality and 

Pupil 

Participation: A 

Focus Group 

Study of a 

Swedish 

Elementary 

School 

Initiative 

Syftet med studien var 

att förstå i vilken 

utsträckning en 

hälsofrämjande projekt 

sysslar med ökad 

delaktighet, 

jämställdhet och 

elevmedverkan. En 

central forskningsfråga 

var vilka sociala 

processer och faktorer 

behöver skolorna vara 

observanta på om de 

vill arbeta effektivt för 

ökad hälsa för alla 

elever. 

Sex fokusgruppsintervjuer 

genomfördes med barn mellan 7-12 år 

i årskurs 1-2, årskurs 3-4 och årskurs 

5-6 i norra Sverige. Flickor och pojkar 

delades upp och intervjuades separat. 

Grupperna innehöll mellan 4-8 barn.  

Uppföljningsintervju gjordes fem 

månader senare. Resultatet 

analyserades med metoden grounded 

theory. 

Det förekommer 

maktrelationer både pojkar 

och flickor emellan i skolan. 

Lärarna hade ofta för lite 

inflytande när de försökte få 

eleverna att sluta mobba. För 

att våldet inom skolan ska 

minska, i hälsofrämjande 

syfte är det av vikt att öka alla 

elevers empowerment och 

delaktighet. 

 

Veten-

skaplig 

artikel 

2006 

Sverige 

Cinahl 

 

 

Johansson, A. 

& Ehnfors, 

M. 

 

Mental health-

promoting 

dialogue of 

school nurses 

from the 

perspective of 

adolescent 

pupils. 

Syftet var att 

beskriva 

förutsättningarna för en 

hälsofrämjande dialog 

med skolsköterskan 

från ungdomars 

perspektiv. 

26 ungdomar från fyra skolor i en 

medelstor stad i Sverige intervjuades. 

Alla gick i årskurs 8 och var 15 år 

gamla (15 flickor och 11 pojkar). En 

deskriptiv design valdes där 

fokusgrupper användes i processen för 

datainsamling. Var och en av de fem 

fokusgrupperna innehöll fyra till sju 

tonåringar, en med enbart flickor, en 

med bara pojkar och tre blandade. 

Data från intervjuer med ungdomarna 

analyserades med användning av en 

induktiv kvalitativ innehållsanalys. 

Skolsköterskan kan vara en 

skyddande faktor för 

ungdomars psykiska hälsa 

genom att fungera som en 

viktig förebild. Ungdomarna 

tycker att de måste ges 

möjlighet till att besöka 

skolsköterskan oftare. 

Veten-

skaplig 

artikel 



Bilaga B 3 
 

 
 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Resultat/Slutsats Veten-

skaplig 

artikel/

rapport 

2009 

England 

Manuell 

 

 

Wilson, L. 

 

Pupil 

participation: 

comments from 

a case study. 

Syfte med studien 

var att undersöka 

elevernas 

delaktighet i en 

engelsk skola samt 

vilka fördelar som 

fanns om eleverna 

hade inflytande. 

En skola i södra England som hade deltagit i 

National Healthy Schools Programme i några år 

valdes ut. Ändamålsenligt urval. Rektorn 

kontaktades och intervjuades. I sin tur har rektorn 

valt ut vilka som hade deltagit i programmet eller 

inte. Två gruppintervjuer gjordes med elever 

mellan 15-16 år (nio stycken), varav ena gruppen 

var involverad och den andra inte involverad i 

programmet. Även två gruppintervjuer med 

lärarna (nio stycken) gjordes som också var 

uppdelade i involverad/inte involverad i 

programmet. De halvstrukturerade intervjuerna 

var baserade på en pilotstudie och 

gruppintervjuerna varade mellan 25-40 minuter.  

Fynden indikerar att 

involverade elever 

som har insikt i 

skolans processer, har 

bättre självförtroende 

i särskilda situationer 

och känner att 

förhållandet till vuxna 

förbättras. En slutsats 

som kan dras från 

denna studie är att 

inte alla elever vill 

vara delaktiga. 

Veten-

skaplig 

artikel 

2000 

Sverige 

Google 

scholar 

 

Öfverberg, C. 

& Bremberg, 

S. 

 

Går det att 

förklara varför 

vissa 

ungdomars 

psykiska hälsa 

är bättre i vissa 

skolor? - En 

studie av 

skyddsfaktorer 

i olika 

skolmiljöer. 

Syftet var att 

undersöka om 

faktorer knutna till 

skolmiljön kan 

förklara skillnader i 

psykisk ohälsa bland 

elever i årskurs nio i 

Stockholms län. 

Studien utgår ifrån en undersökning som gjordes 

på alla elever i årskurs nio, år 1998 i Stockholm. 

Åtta skolor valdes ut utifrån hög, respektive låg 

förekomst av inåtvända psykiska problem, 

utagerande psykiska problem, vantrivsel i skolan, 

skolk och mobbning bland elever. Skolledaren på 

varje skola utsåg vilka lärare som skulle 

intervjuas, som i sin tur utsåg vilka elever som 

skulle intervjuas. Intervjuerna tog mellan 15-60 

minuter. Om förekomst av skyddsfaktorer i 

skolmiljön har även skolsköterskorna intervjuats. 

Sammanlagt intervjuades 55 elever, åtta 

skolledare, 16 lärare och sex skolsköterskor. 

Totalt gjordes 50 intervjuer då i vissa fall (oftast 

med elever) förekom det gruppintervjuer.  

I vissa skolor var 

elevernas psykiska 

hälsa bra, och skolk 

och mobbning 

förekom mer sällan. 

Dessa skolor 

karaktäriserades av att 

det fanns fler 

skyddsfaktorer i 

skolmiljön. Resultatet 

styrker uppfattningen 

att ungdomars 

psykiska hälsa kan 

förbättras med hjälp 

av insatser i skolan. 

Rapport 

 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Camilla Friberg

Emmy Gajnok

Åsa Hiljemark




