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Abstract 

 

"They never talk about it" - making the invisible visible. 

An opportunity to make the learning and knowledge about mental health and illness visible in 

high schools.  

 

Studies show that mental illness has increased among the youth and that they are affected 

negatively by the stress and high demand in school. The current research touches the mental 

health of the youth but what knowledge the youth have about mental health and illness is limited. 

The school is an important place for learning where the students should be able to develop and 

improve their mental health. In order to be able to absorb the knowledge that is offered in school 

the students have to feel well. That is why strategies are needed where all school personnel 

together strive to raise the mental health among the students. It is of utmost importance that the 

students are aware of the subject and know where to seek guidance if needed. 

 

Purpose: The purpose of this paper is to raise awareness of the learning about mental health and 

illness in Swedish high schools and analyze different conditions for mental health raising work 

from both the student's perspective as well as personnel in the student care. 

 

Research questions: 

1. What knowledge do the students show regarding mental health and illness? 

2. How do the students perceive that mental health and illness is discussed from a learning 

perspective? 

3. In what ways does the student care team try to raise mental health in the school? 

4. How can the work that is being done to raise mental health be improved? 

5. How well do the students' and student care team's perception of how mental health and illness 

is handled from a learning perspective match? 

 

Results: High school students' knowledge regarding mental health and illness is limited. Students 

and school personnel feel that the subject is almost non-existent in the education and both parties 

agrees that the subject should be more integrated with the lectures. The student care team has as 

an ambition to work preventive against mental illness as well as to raise mental health but 

limitations with time and resources prevent this type of action. Both students and the student care 

team have suggestions on how to develop the work that is being done for mental health, e.g. 

organize theme days and break activities in school. 
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Sammanfattning 
 

“De pratar aldrig om det” - att göra det osynliga synligt. 

En möjlighet att synliggöra lärandet och kunskapen kring psykisk hälsa och ohälsa i 

gymnasieskolan. 

 

Tidigare forskning visar att psykisk ohälsa har ökat bland ungdomar och att de 

mår sämre idag på grund av all stress och krav som ställs på dem i skolan. Den befintliga 

forskningen berör ungdomars mående men vilka kunskaper som förekommer hos ungdomarna 

om psykisk hälsa och ohälsa är begränsat. Skolan är en viktig plattform för lärande där elever ska 

kunna utvecklas och bland annat främja sin psykiska hälsa. Mår eleverna inte bra psykiskt, kan 

de inte ta till sig kunskapen som erbjuds i skolan och lärandet begränsas. Därför behövs det 

strategier i skolan där all skolpersonal gemensamt arbetar för att öka den psykiska hälsan hos 

eleverna. Det är av vikt att elever har kunskap om detta ämnesområde och vet vart de kan vända 

sig om så behövs.  

 

Syfte: Syftet är att synliggöra lärandet kring psykisk hälsa och ohälsa på gymnasieskolor och 

undersöka vilka förutsättningar och villkor som finns för hälsofrämjande arbete inom psykisk 

hälsa ur elevhälsopersonal- och elevperspektiv. 

 

Forskningsfrågor: 

1. Vilka kunskaper visar eleverna att de har om psykisk hälsa och ohälsa?   

2. Hur uppfattar gymnasieeleverna att psykisk hälsa och ohälsa behandlas utifrån ett 

lärandeperspektiv i skolan? 

3. På vilket sätt arbetar elevhälsopersonalen med hälsofrämjande insatser kring psykisk hälsa i 

gymnasieskolan? 

4. Hur kan arbetet kring psykisk hälsa och ohälsa utvecklas i gymnasieskolan? 

5. Stämmer elevernas och elevhälsopersonalens uppfattning om hur psykisk hälsa och ohälsa 

behandlas i skolan utifrån ett lärandeperspektiv? 

 

Resultat: Gymnasieelevers kunskaper om psykisk hälsa och ohälsa är begränsade. Elever och 

skolpersonal upplever att lärandet kring psykisk hälsa och ohälsa förekommer lite eller inte alls 

och är något som båda parterna anser behöver integreras mer i gymnasieskolornas 

undervisning. Elevhälsopersonalen har som ambition att arbeta förebyggande mot psykisk ohälsa 

och hälsofrämjande med psykisk hälsa men begränsningar i form av tid- och resursbrist hindrar 

detta arbete. Både elever och elevhälsopersonal har förslag till utvecklingsmöjligheter genom att 

till exempel arrangera temadagar och pausaktiviteter i skolan.  

 

 

 

 

Nyckelord: Psykisk hälsa, psykisk ohälsa, lärande, kunskap, elevhälsa, pedagogik. 



Förord 
Kandidatuppsatsen hade inte blivit till om vi inte hade träffats och delat det gemensamma 

intresset för hälsa och framförallt psykisk hälsa. Det har varit en process av med- och 

motgångar som vi tillsammans mött och besegrat. Utan varandra hade denna uppsats inte blivit 

det den är idag.  

Vi vill tacka vår handledare Ole Olsson som har varit ett stort stöd och bidragit med god 

handledning under uppsatsprocessen.  

Vi riktar även ett stort tack till samtliga medverkande i studien, både eleverna och 

elevhälsopersonalen på gymnasieskolorna samt pedagogen som gav oss värdefull information om 

projektet hjärngym. Utan er medverkan hade studien aldrig gått att genomföra. 

 

Halmstad 2016-06-03 

 

Beatrice Andersson, Ramiza Sinani och Ronja Danielsson. 

 

”Varje människa jag möter har något att lära mig”  

– Dalai Lama  
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1. Inledning  

Psykisk ohälsa bland ungdomar har ökat betydligt de senaste åren visar en rapport från 

Socialstyrelsen (2013). Skolan är en plats där ungdomar befinner sig många timmar i veckan och 

är en stor del av ungas liv där sociala relationer påverkar ungdomars hälsostatus (Almquist, 

Brolin Låftman & Östberg, 2012). Fler ungdomar rapporterar att de känner sig stressade över till  

exempel sitt skolarbete och har oro över sin skolprestation (Ahrén & Lager, 2012), vilket är 

faktorer som kan utveckla psykisk ohälsa. Förebyggande och hälsofrämjande arbete är därmed 

viktiga arbetsuppgifter för skolledningen, rektorer och elevhälsoteam på skolor (Almquist, Brolin 

Låftman & Östberg, 2012). Enligt Socialstyrelsen (2013) är det viktigt att uppmärksamma de 

individer som mår psykisk dåligt i god tid. De menar vidare på att individen som inte får hjälp i  

god tid kan få framtida konsekvenser som att utveckla en högre grad av psykiska besvär, 

svårighet att klara av skolan, arbete och relationer. Unga som lider av psykiska besvär som 

ångest, oro och nedstämdhet ligger i riskzon för att utveckla psykisk ohälsa när de blir äldre. 

Skolan är en viktig plattform för ungdomars lärande kring ungas hälsa och utveckling 

(Socialstyrelsen, 2013). 

 

Psykisk ohälsa är inget som talas öppet om utan snarare ett fenomen som är tabubelagt och 

socialt avvikande (Aktuellt om vetenskap och hälsa, 2014). I Aktuellt om vetenskap och hälsa 

(2014) beskrivs det att attityden och synen om psykisk ohälsa inte är i en positiv anda, när ett 

fenomen är tabubelagt och socialt avvikande hindrar det barn och unga att söka hjälp och hjälpa 

andra som lider av psykiska besvär. Brist på kunskap inom området kan försvåra ungdomars 

möjlighet att utveckla en god psykisk hälsa och till följd av detta fokuserar den föreliggande 

studien på att studera ungdomar i gymnasieskolan utifrån ett lärandeperspektiv.  

 

2. Bakgrund och tidigare forskning 

Ungdomar mår idag alltmer psykiskt dåligt och kan bland annat känna sig trötta, oroliga och 

omotiverade, detta är faktorer som påverkar skolprestationer, vardagsprestationer och sociala 

relationer (Almquist, Brolin Låftman & Östberg, 2012). Nedan presenteras studier, skollagar 

och information om psykisk hälsa och ohälsa.  

 

Folkhälsomyndigheten (2016) beskriver att Sverige ännu inte har någon strategi, policy eller 

handlingsplan för psykisk ohälsa, samtidigt som många vuxna och barn har återkommande 

psykiska och somatiska besvär. Antalet vuxna med ovanstående besvär har minskat under 

de senaste tio åren, medan det har skett en ökning av dessa besvär bland barn och unga 

(Folkhälsomyndigheten, 2016). SOU (2012) beskriver i sin rapport om vikten av psykisk hälsa: 

 

“Barn och ungdomars psykiska hälsa definieras där som förmågan att uppnå och behålla ett optimalt 
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välbefinnande och sätt att fungera psykologiskt. Barn och ungdomarnas psykiska hälsa inkluderar 

självkänsla, känsla av att ha en trygg identitet och att vara en värdefull person, tillgång till sunda 

sociala relationer med andra, förmåga att vara aktiv och produktiv och kapabel att utvecklas, samt 

förmågan att växa genom att utnyttja utvecklingsmöjligheter och utmaningar samt kulturella resurser” 

(s. 9). 

 

2.2 Skolbarns hälsovanor i Sverige 2013/14 

Folkhälsomyndigheten (2014) har i rapporten Skolbarns hälsovanor i Sverige 2013/14 gjort en 

kartläggning om barn och ungas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Dokumentet riktar sig 

främst till beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå, skolpersonal, forskare och andra 

som arbetar med att främja barn och ungas hälsa. Kartläggningen görs för att öka kunskapen om 

barn och ungas levnadsvanor och levnadsförhållanden som är av vikt för deras hälsa samt att 

följa utvecklingen över tid och jämföra resultaten med andra länder (Folkhälsomyndigheten, 

2014). Kartläggningen behandlar fysiska och psykiska aspekter på hälsa samt den sociala miljöns 

betydelse för barn och ungas hälsa. I rapporten används begreppet psykisk ohälsa främst för att 

beteckna hälsotillstånd till exempel oro, nedstämdhet och sömnsvårigheter. Med detta förknippas 

även värk vilket då beskrivs som psykosomatiska besvär. Folkhälsomyndigheten (2014) menar 

att undersökningar som gjorts de senaste årtiondena har de tidigare nämnda symptom blivit 

vanligare bland unga och framförallt bland flickor där dessa problem i vissa fall har fördubblats. 

Fortsättningsvis beskriver Folkhälsomyndigheten (2014) att undersökningarna visar att 

psykosomatiska besvär bland unga kan kopplas till negativa effekter på deras hälsa som blir 

bestående över tid. Upplevelser som till exempel oro och nervositet har visat sig vara en 

bidragande orsak till förtidig död samt allvarlig psykiatrisk ohälsa. Det är fler unga idag som 

rapporterar in att de har psykiska besvär vilket kan ses som en varningssignal för senare 

allvarliga sjukdomar och för tidig död (Folkhälsomyndigheten, 2014). 

 

2.3 Skollagar och allmänna bestämmelser 

Då den valda arenan för den föreliggande studien är gymnasieskolor presenteras skollagar och 

allmänna bestämmelser för att klargöra vad skolpersonal och elever måste följa utifrån skollagens 

riktlinjer. Enligt Skolverket (2016) innehåller skollagen grundläggande bestämmelser för skola, 

där elevers rättigheter och skyldigheter regleras. I skollagen beskrivs bland annat riktlinjer för 

gymnasieelevernas närvaro och information om frånvaro (Skolverket, 2016). Elever har enligt 

skollagen skyldighet att närvara i skolan om de inte har ett giltigt skäl att utebli och utan giltig 

frånvaro ska rektorn informera elevernas vårdnadshavare samma dag som de har varit borta från 

skolan (Riksdagen, 2016).  

 

Skolverket (2011) beskriver att gymnasieskolan är en social och kulturell mötesplats där 

undervisning ska anpassas till elevernas olika förutsättningar och behov. Om det förekommer 

elever som har svårt för att uppnå målen för deras utbildning ska detta uppmärksammas och 

undervisningen kan därför aldrig utformas lika för alla (Skolverket, 2011). En uppgift som skolan 



3 
 

har är att förmedla kunskaper till eleverna och förbereda dem för att efter utbildningen kunna 

arbeta i samhället och därför är elevernas förmåga att finna, tillägna sig och använda ny kunskap 

viktig (Skolverket, 2011). Elevernas självförtroende är något som ska stimuleras och stärkas i  

gymnasieskolan, då det är viktigt att stärka elevernas tro på sig själva och på framtiden. Eleverna 

ska genom skolan utveckla sin kommunikativa och sociala kompetens och uppmärksamma hälso- 

och livsstilsfrågor. Eleverna ska även få möjligheten att kunna reflektera över sina 

erfarenheter och tillämpa sina kunskaper samt förutsättningar för att regelbundet utöva fysiska 

aktiviteter i skolan (Skolverket, 2011). 

 

2.3.1 Skolpersonal 

Samtlig skolpersonal ska ge stöd och stimulans till alla elever så de individuellt och i grupp kan 

utvecklas (Skolverket, 2011). Personalen ska samverka med varandra för att göra skolan till en 

god miljö för utveckling och lärande. Att uppmärksamma och stödja elever som är i behov av 

särskilt stöd är ytterligare uppgifter för skolpersonalen (Skolverket, 2011). Ett mål som skolan 

har är att varje enskild elev ska kunna samspela i möten med andra människor utifrån respekt för 

skillnader i livsvillkor, kultur och språk. Enligt skollagen ska eleverna ges inflytande över 

utbildningen med mål att eleven stärker sin tilltro till den egna förmågan att själv och 

tillsammans med andra ta initiativ, ansvar och påverka sina villkor (Riksdagen, 2016). 

Skolpersonalen ska tillsammans med eleverna ta ansvar för den sociala, kulturella och fysiska 

skolmiljön (Skolverket, 2016). En del av skolpersonalen består av elevhälsan. Enligt Riksdagen 

(2016) är elevhälsa något som ska finnas för alla elever, från de yngsta i förskoleklassen och upp 

till de äldsta i gymnasieskolan. Elevhälsan syftar främst till att arbeta förebyggande och 

hälsofrämjande som ska innefatta medicinska, psykosociala, psykologiska och 

specialpedagogiska insatser. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas och för att 

det ska vara möjligt ska det finnas tillgång till skolläkare, psykolog, skolsköterska och kurator på 

varje skola (Riksdagen, 2016). Det ska även finnas tillgång till personal på skolan med 

kompetens som tillgodoser elevernas behov av specialpedagogiska insatser (Riksdagen, 2016). 

Socialstyrelsen har tillsammans med skolverket tagit fram ett dokument med vägledning och 

riktlinjer för hur elevhälsopersonal bör arbeta i olika situationer och samarbeta på skolan både 

med elever och skolpersonal (Socialstyrelsen, 2014). 

 

2.4 Identifiera och förebygga möjliga psykiska hälsoproblem 

Miller och Gilman (2008) belyser vikten av psykisk och fysisk hälsa hos barn och ungdomar 

samt att arbeta med faktorerna för att främja barn och ungdomars hälsa i skolan. Wellnes som 

Miller och Gilman (2008) kallar det har som mål att förbättra psykisk och fysisk hälsa genom att 

fokusera på tre olika ämnen som utgörs av hopp, optimism och strukturerade fritidsaktiviteter för 

skolbaserad hälsa och välbefinnande. Miller och Gilman (2008) menar att skolpersonalen är en 

viktig del i barn och ungas utveckling av hälsa och därför är det viktigt att de är medvetna om 

forskning inom ämnet för att kunna utveckla och förbättra elevernas psykiska och fysiska hälsa. 

Enligt Vieira, Gadelha, Morivama, Bressan och Brodin (2014) är skolan en idealisk miljö att 
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identifiera ungdomar med psykisk ohälsa för skolpersonalen. Vieira et al (2014) har utvärderat ett 

utbildningsprogram vars syfte var att utvärdera skolpersonalens förmåga att identifiera psykisk 

ohälsa bland högstadie- och gymnasieelever genom en longitudinell studiedesign med mätningar 

före och efter utbildningsprogrammet. Före utbildningsprogrammet var det flertalet av 

personalen som kunde identifiera elever med tydliga symptom på psykisk ohälsa. Efter 

utbildningsprogrammet kunde minst 50 % av de medverkande i personalen identifiera små och 

stora symptom på möjliga psykiska hälsoproblem hos elever och 60 % av de som tidigare inte 

hade denna förmåga att identifiera psykiska hälsoproblem hos eleverna kunde det nu (Vieira et 

al, 2014). 

 

2.5 Elever arbetar med psykisk ohälsa i skolan 

Att bli stämplad för att ha en psykisk sjukdom kan hindra ungdomar att söka hjälp (Bruhn,  

Bulanda, Byro-Johnson och Zentmyer, 2014). Ungdomarna kan även känna sig isolerade om dem 

blir utstötta av sina skolkamrater. Problemet med stämpling vid psykisk ohälsa har diskuterats 

men forskning med interventionsförslag är begränsad (Bruhn et al, 2014). I artikeln beskrivs 

S.P.E.A.K eller tala som är ett ungdomslett program där gymnasieelever arbetar med psykisk 

ohälsa vilket innebär att de har Workshops tillsammans med elever i högstadiet. Artikeln 

presenterar resultat om hur viktigt det är att utbilda ungdomar inom detta område för att de ska 

kunna identifiera psykiska problem och veta vart de ska vända sig för att söka hjälp. Det är därför 

viktigt att ungdomar har kunskap om detta som Bruhn et al (2014) kallar mental health 

literacy. Genom detta har de förmågan att känna igen psykiska störningar, kunskaper om 

riskfaktorer och orsaker till störningen samt kunskap om hjälpresurser och hur de kan söka 

mental hälsoinformation via Internet. Med en ökning av mental health literacy kommer 

ungdomarna kunna förstå deras symptom, söka hjälp när det behövs och erbjuda hjälp till 

jämnåriga som upplever psykiska hälsoproblem (Bruhn et al, 2014). 

 

Woolfson, Woolfson, Mooney och Bryce (2008) har gjort en studie i Skottland för att få 

gymnasieelevernas åsikter kring utbildning om psykisk hälsa och ohälsa. Tre gymnasieskolor 

valdes ut och med fokus på alla tre årskurser. Resultatet visar att eleverna från alla årskurser i 

gymnasiet ville ha ökad kunskap kring psykisk hälsa och ohälsa. Woolfson et al (2008) lyfter 

fram två viktiga saker i resultatredovisningen som var vikten av att lyssna på eleverna och deras 

behov samt att läraren som informerar bör ha mycket kunskap om ämnet. Eleverna ansåg att  

psykisk hälsa och ohälsa bör tas upp i både vanlig undervisning, genom diskussion, rollspel och  

video men med vissa skillnader beroende på vilken åldersgrupp och kön utbildningen riktar sig 

mot. 

 

2.6 Sammanfattning av bakgrund och tidigare forskning 

Forskning visar att ungdomar mår allt mer psykiskt dåligt vilket påverkar deras skol- och 

vardagsprestationer, sociala relationer och livsvillkor. Enligt Folkhälsomyndigheten (2016) finns 

det inga strategier, policys eller handlingsplaner för psykisk ohälsa idag. Skollagen som är 

framtagen av Skolverket och fastställd av Riksdagen har som uppgift att vägleda främst 

skolpersonal men även elever i deras arbete på skolan och består av riktlinjer för till exempel hur 

elevhälsan bör arbeta och vad som krävs för att nå olika betyg i olika kurser. Enligt tidigare 
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forskning är det viktigt att involvera eleverna i sitt egna lärande samt utbilda skolpersonalen att 

identifiera tecken på psykisk ohälsa (Woolfson, Woolfson, Mooney & Bryce, 2008; Vieira, 

Gadelha, Morivama, Bressan & Brodin, 2014). 

 

3. Problemområde 

Det förekommer mycket forskning om barn- och ungdomars psykiska hälsa baserat på mående 

(se punkt 2 tidigare forskning). Som tidigare nämnt mår unga allt mer psykiskt dåligt. Det som 

uppmärksammas är att de flesta tidigare studier behandlar hur barn- och unga mår men studier 

om elevers kunskaper om vad psykisk hälsa och ohälsa är är begränsade, vilket gör detta ämne 

relevant att studera. Den föreliggande studien undersöker hur psykisk hälsa och ohälsa behandlas 

utifrån ett lärandeperspektiv i skolan samt elevernas befintliga kunskap inom detta område.  

 

4. Syfte och forskningsfrågor   
I kapitlet presenteras studiens syfte och forskningsfrågor. 

 

4.1 Syfte 

Syftet är att synliggöra lärandet kring psykisk hälsa och ohälsa på gymnasieskolor och undersöka 

vilka förutsättningar och villkor som finns för hälsofrämjande arbete inom psykisk hälsa ur 

elevhälsopersonal- och elevperspektiv. 

 

4.2 Forskningsfrågor 

1. Vilka kunskaper visar gymnasieeleverna att de har om psykisk hälsa och ohälsa?   

2. Hur uppfattar gymnasieeleverna att psykisk hälsa och ohälsa behandlas utifrån ett 

lärandeperspektiv i skolan? 

3. På vilket sätt arbetar elevhälsopersonalen med hälsofrämjande insatser kring psykisk hälsa i 

gymnasieskolan? 

4. Hur kan arbetet kring psykisk hälsa och ohälsa utvecklas i gymnasieskolan? 

5. Stämmer elevernas och elevhälsopersonalens uppfattning om hur psykisk hälsa och ohälsa 

behandlas i skolan utifrån ett lärandeperspektiv? 

 

5. Teoretisk referensram     

Studien har sin utgångspunkt i ett socialkonstruktivistiskt perspektiv då syftet är att synliggöra 

lärandet kring psykisk hälsa och ohälsa på gymnasieskolor samt undersöka vilka förutsättningar 

och villkor som finns för hälsofrämjande arbete inom psykisk hälsa ur elevhälsopersonal- och 

elevperspektiv. En grundläggande idé i den föreliggande studien är att människan är en social 

varelse som lär sig saker tillsammans med andra vilket gör nedanstående teorier relevanta att utgå 

ifrån för att få en ökad förståelse för hur lärandet kring psykisk hälsa och ohälsa sker i 

gymnasieskolan. I studien ingår det pedagogiska teorier, hälsoteorier och begrepp med 

begreppsförklaringar som presenteras nedan.  
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5.1 Pedagogiska teorier 

Nedan presenteras studiens tre pedagogiska teorier som utgörs av ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv, sociokulturellt perspektiv och Communities of Practice (CoP).  

 

5.1.1 Socialkonstruktivistiskt perspektiv 

Socialkonstruktivistiskt perspektiv innebär att kunskap är något som skapas i kommunikation 

mellan människor och med artefakter som finns i omgivningen, det vill säga kunskap är socialt 

och kulturellt konstruerat (Taylor, Peplau & Sears, 2006). Vidare beskriver Taylor et al (2006) att 

kommunikation och språk är viktiga inom det socialkonstruktivistiska perspektivet. 

Sociokulturellt perspektiv och Communities of Practice (CoP) har utgångspunkt i detta 

perspektiv. Gymnasieskolan är en viktig arena för lärande och kunskapsspridning genom 

kommunikation mellan de olika parterna på skolan, till exempel mellan skolpersonal och elever. 

På skolan uppstår lärandesituationer i till exempel undervisning och sociala möten (Skolverket, 

2011). Den föreliggande studien har socialkonstruktivism som pedagogisk utgångspunkt, där 

det sociala sammanhanget och individen har en central roll. Här finns det tydliga kopplingar till 

konstruktivism inom vetenskapsteorin (Åsberg, 2000). Konstruktivism innebär att vissa objekt 

existerar genom att vi människor skapar dem i specifika kontexter, som kan vara sociala eller 

individuella (Åsberg, 2000).  

 

5.1.2 Sociokulturellt perspektiv 

Sociokulturellt perspektiv innebär att individers lärande baseras på den sociala interaktionen med 

andra individer genom medierande verktyg och redskap så kallade artefakter (Säljö, 2013). Det 

innebär att individen kommunicerar med hjälp av och via olika artefakter som kan vara både 

materiella och språkliga (Säljö, 2013). Skolan använder sig till exempel av datorer, internet och 

andra redskap för att utveckla elevernas kunskaper kring olika ämnen. Enligt Säljö (2013) sker 

lärande i en språklig, symbolisk, normativ och etisk grundad omgivning. Inom det sociokulturella 

perspektivet är lärande situerat vilket innebär att lärande sker i olika sociala kontexter (Säljö, 

2013; Johansson, 2012). Målsättningen för perspektivet är att studera individers handlingar och 

kommunikation i situerade sociala sammanhang. En individs sätt att resonera, lösa problem eller 

handla är alltid kopplat till kontexten och redskapen som finns till hands i sammanhanget (Säljö, 

2008; Johansson, 2012). Människan är en social varelse som lär sig saker tillsammans med andra 

vilket gör denna teori relevant att utgå ifrån för att få en ökad förståelse för hur lärandet kring 

psykisk hälsa och ohälsa sker i gymnasieskolor. 

 

5.1.3 Communities of Practice (CoP) 

Communities of Practice (CoP) eller Praktikgemenskap innebär att en grupp som befinner sig i 

samma kontext, med samma mål, samverkar och utvecklas tillsammans med hjälp av varandra i 

gruppen (Wenger, 2008). Communities of Practice har tre centrala delar, domänen, gemenskap 

och praktiken. Domänen eller sammanhanget är ämnet som förenar gruppen genom dess identitet 
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och inriktning, i denna studie elevhälsopersonalens arbete med elevers hälsa. Gemenskap innebär 

att gruppen har gemensamma mål, vilket värde målet har för gruppmedlemmarna, viljan att lära 

och bidra med sin kunskap till den befintliga kunskapen (Wenger, 2008). Praktiken är ett slags 

medlemskap i form av relationer i gruppen där ord, minnen och historier som gruppen delar och 

utvecklar tillsammans i en speciell CoP-kunskap. Enligt Wenger (2008) är lärandet i grunden ett 

socialt fenomen. Teorin kommer i denna studie främst tillämpas på elevhälsopersonalen, som 

ingår i samma praktikgemenskap och strävar efter samma mål. Detta för att ge en ökad förståelse 

för hur de arbetar hälsofrämjande med psykisk hälsa och vilka utvecklingsmöjligheter det finns 

kring det. 

 

5.2 Hälsoteorier 

Nedan presenteras studiens två hälsoteorier som utgörs av ett holistiskt perspektiv och 

empowerment. 

 

5.2.1 Holistiskt perspektiv 

Det holistiska perspektivet innebär en helhetssyn på hälsa inkluderande fysisk- och mental hälsa 

samt omgivande faktorer till exempel sociala relationer som påverkar individens hälsotillstånd 

(Svensson & Hallberg, 2010). Det ingår fysisk hälsa, tankar, känslor, upplevelser och andra icke 

mätbara företeelser inom perspektivet och därför är även den psykiska hälsan en del av den 

holistiska hälsan och krävs för individers optimala fungerande. Inom perspektivet ses kropp och 

själ som sammankopplade och hälsa som en utvecklingsbar resurs (Svensson & Hallberg, 2010). 

Trots att denna studie är inriktad på den psykiska hälsan som är osynligt för blotta ögat, krävs att 

det holistiska synssättet finns med då andra fysiska faktorer påverkar hur individer mår 

inombords. Detta perspektiv är relevant att använda för att förstå hur livsstil och levnadsvanor 

har en betydande roll för en god psykisk hälsa. Till exempel om en elev är stressad en längre 

period kan detta leda till andra fysiska besvär exempelvis sömnsvårigheter som påverkar 

kroppens fysiska funktioner. Förhållningssättet är även av vikt för elevhälsans arbete som enligt 

uppgift är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande utifrån medicinska, psykosociala och 

psykologiska faktorer, det vill säga arbeta utifrån ett holistiskt förhållningssätt (Riksdagen, 2016; 

Svensson & Hallberg, 2010). 

 

5.2.2 Empowerment  

Askheim & Starrin (2007) beskriver begreppet empowerment med tre ord; kraft, styrka och 

makt, som innebär att individen har kontroll över sin livssituation med hjälp av en inneboende 

kraft. Vikten av att känna kraft, styrka och makt i sitt liv är en viktig del för en god hälsa, 

psykiskt som fysiskt, vilket skapar motivation och viljan till att lära sig och utvecklas. På så vis 

har individen kontroll över sitt liv och kan göra egna val och beslut i livet (Askheim & Starrin,  

2007). Andra viktiga ord som karakteriserar empowerment är självtillit, socialt stöd, stolthet, 

delaktighet, samarbete och deltagande (Askheim & Starrin, 2007).  Kjellman och Tideman 

(2010) belyser att empowerment förknippas med individens strävan och önskan att ha inflytande 

över sin livssituation. Ifall individen har önskan om att förändra sin tillvaro kan det leda till att 

denna får insikt om att en förändring och utveckling är möjlig (Kjellman & Tideman, 2010). 
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Denna teori kopplas till gymnasieeleverna då empowerment är en viktig del för elevernas 

personliga utveckling som bidrar till bland annat ökad motivation och lärande samt psykisk-, 

fysisk- och mental hälsa. Elevhälsopersonalen har en viktig roll i skolan för att stärka elevernas 

empowerment och därför har frågor rörande elevhälsans arbete kring detta tagits upp i relation till 

elevers psykiska hälsa i studien. 

 

5.3 Teoretiska begrepp med begreppsförklaringar 

Nedan presenteras centrala begrepp för denna studie i form av definitioner av psykisk hälsa 

och psykisk ohälsa.  

 

5.3.1 Definition av psykisk hälsa 

Enligt Folkhälsomyndigheten (2016) definierar WHO psykisk hälsa som ett tillstånd av mentalt 

välbefinnande där varje individ kan förverkliga sina egna möjligheter, klara av vanliga 

påfrestningar och bidra till det samhälle individen lever i. Psykisk hälsa innefattar således mer än 

frånvaro av psykisk sjukdom (Folkhälsomyndigheten, 2016). 

 

5.3.2 Definition av psykisk ohälsa 

Det finns ingen exakt definition av psykisk ohälsa men det finns en samlad beteckning som 

innefattar allt från mindre allvarliga psykiska besvär som till exempel oro och nedstämdhet till 

allvarligare sjukdomar som exempelvis depression (Socialstyrelsen, 2013).  

 

6. Metod 

I följande kapitel presenteras forskningsprocessens metoddel som består av delarna urval, etiska 

ställningstaganden, datainsamling, analys, genomförande, metoddiskussion, validitet, reliabilitet 

och generaliserbarhet. Studien har utgått ifrån en kvalitativ metod där datainsamlingen utfördes 

genom intervjuer och en kvantitativ metod där datainsamlingen som har skett utifrån 

enkätundersökningar. Studien har genomförts med två olika tillvägagångssätt, kvantitativ och 

kvalitativ genom en så kallad triangulering. De två tillvägagångsätten presenteras separat under 

rubrikerna enkätundersökning och intervjuer genom hela metodkapitlet. 

 

6.1 Urval 

I urvalet ingick sju gymnasieskolor, både kommunala och privata/fristående skolor. Sammanlagt 

kontaktades 24 personer från de olika gymnasieskolornas elevhälsoavdelningar inför studien. I 

följande avsnitt presenteras urvalet utförligt.  

 

6.1.2 Urval enkätundersökning  

Urvalsramen för enkätundersökningen i studien utgjordes av de sju gymnasieskolor som 

kontaktades och två av dem valde att medverka och blev studiens första urval. De två skolorna 

som medverkade i enkätundersökningen var kommunala. För att underlätta empirinsamlingen 

gjordes ett bekvämlighetsurval (Deacon, Golding, Murdock, & Pickering, 1999), vilket innebar 

att gymnasieskolorna som kontaktades låg i närheten av författarnas hemtrakt. 

Enkätundersökningen utfördes på de olika gymnasieskolornas caféområden och i uppehållsrum. 
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Samtliga elever som befann sig på de områdena kunde få förfrågan om att besvara enkäten. 

De som medverkade var elever från årskurs ett, två och tre på gymnasieskolorna. 

 

6.1.3 Urval intervjuer  

Urvalet till intervjuerna gjordes utifrån ett tvåstegsurval (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011) 

där de olika gymnasieskolorna först valdes ut i studien och därefter valdes personal från 

skolornas elevhälsoteam ut för intervjuer. Sammanlagt kontaktades 24 personer från dem olika 

gymnasieskolornas elevhälsoavdelningar. De kontaktades via mejl med information om till 

exempel studiens syfte och de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002), (se följebrev 

2, bilaga 2). Sammanlagt valde sju personer att medverka i studien, tre skolsköterskor, två 

kuratorer och två specialpedagoger. Det var elevhälsopersonal från sex av de sju gymnasieskolor 

som valde att medverka. Valet av att intervjua personal från elevhälsan var för att undersöka hur 

de arbetar med psykisk hälsa och ohälsa samt få deras perspektiv på vad det finns för villkor, 

förutsättningar och utvecklingsmöjligheter för hälsofrämjande arbete med psykisk hälsa. Vid ett 

intervjutillfälle rekommenderades att utföra ytterligare en intervju med en lärare på en av 

skolorna som arbetar med ett hälsofrämjande projekt på en gymnasieskola för ett få bredare 

förståelse kring projektet. Eftersom projektet var relevant för den föreliggande studien gjordes 

detta och sammanlagt utfördes totalt åtta intervjuer i studien. 

 

6.2 Etiska ställningstaganden 

Samtliga medverkande i studien informerades noga om de fyra etiska ställningstaganden som 

består av informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). En central grundregel vid genomförandet av en studie är ett informerat 

samtycke av vikt med både verksamheten och de valda respondenterna (Svensson & Ahrne, 

2011). Informerat samtycke innebär att man ger information om studiens syfte som presenteras 

tydligt till verksamheten och respondenterna som då har möjlighet att välja hur och om de vill 

medverka i undersökningen. Svensson och Ahrne (2011) belyser vikten av konfidentialitetskravet 

då en studie som genomförs måste ske konfidentiellt det vill säga respondenterna kan inte 

identifieras. I följande avsnitt beskrivs detaljerat om hur de fyra etiska ställningstaganden har 

använts i studien.  

 

6.2.1 Etiska ställningstaganden i enkätundersökning 

Etiska ställningstagande och viktig information inför enkätundersökningen mejlades till 

gymnasieskolornas rektorer i form av ett följebrev (se följebrev 1, bilaga 1). Vid 

datainsamlingstillfällena på de olika gymnasieskolorna presenterades ytterligare ett följebrev för 

eleverna i form av en muntlig presentation. Studiens syfte och information om att bland annat 

deltagandet var frivilligt och att det var tillåtet att avbryta när som helst presenterades. De elever 

som ville ha en papperskopia på följebrevet fick självklart detta (se följebrev 3, bilaga 3). På så 

sätt uppfylldes samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 

2002). Eleverna försäkrades även om att materialet som samlades in inte kommer kunna 

identifiera varje enskild individ, då det var en större grupp med människor som deltog i studien 

och att det inte förekommer några namn eller på vilken av gymnasieskolorna de studerar. 

Materialet från enkätundersökningen har endast använts till studien.  
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6.2.2 Etiska ställningstagande vid intervjuer 

Vid den första kontakten med elevhälsopersonalen mejlades ett följebrev ut till dem med 

information om studien samt en förfrågan att medverka (se följebrev 2, bilaga 2). Vid 

intervjutillfället presenterades studiens syfte och villkor kort samt etiska aspekter, till 

exempel hur empirin kommer behandlas. Respondenterna, det vill säga de medverkande från 

elevhälsopersonalen, blev tillfrågade om det var tillåtet att spela in intervjuerna. I samband med 

detta blev respondenterna även informerade om att materialet behandlas konfidentiellt och inga 

namn ska kunna identifieras i studiens resultat samt att materialet endast skulle användas i 

studien (Vetenskapsrådet, 2002). För att inte göra respondenterna obekväma och oroliga utan 

snarare få dem att känna sig försäkrade, trygga och avslappnade inför intervjutillfällena 

förklarades ovanstående muntligt för dem. Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2011) menar att det 

är viktigt att intervjupersonerna känner sig avslappnade och trygga, vilket har betydelse för 

intervjupersonernas motivation och intresse för att vilja dela med sig av sina kunskaper, lärdomar 

och erfarenheter. 

 

6.3 Datainsamling 

I den här studien var utgångspunkten både en kvantitativ och kvalitativ datainsamlingsmetod som 

skett genom en tvärsnittsstudie och triangulering (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2012; 

Svensson & Ahrne, 2011). Materialet samlades in i form av enkätundersökningar bland elever på 

gymnasieskolor samt intervjuer med personal från elevhälsoavdelningar på olika gymnasieskolor 

under en specifik tidsperiod. Datainsamlingen pågick från den 18 april 2016 till den 28 april 

2016. Triangulering har använts i studien för att besvara forskningsfråga 5, då syftet var att 

genom de båda datainsamlingsmetoderna undersöka om eleverna och elevhälsopersonalens 

uppfattning stämmer överens med varandra. Enligt Svensson och Ahrne (2011) innebär 

triangulering att forskaren genom två eller flera forskningsmetoder studerar ett specifikt 

fenomen. Studien har utgångspunkt i ett socialkonstruktivistiskt perspektiv och 

datainsamlingarna på gymnasieskolorna har skett utifrån ett deduktivt tillvägagångssätt, vilket 

innebär att forskaren utifrån en teori studerar en organisation med hjälp av den valda teorin 

(Svensson, 2011; Fejes & Thornberg, 2015). Nedan presenteras hur de olika 

datainsamlingsmetoderna har gått till. 

 

6.3.1 Datainsamling enkätundersökning 

Den kvantitativa datainsamlingsmetoden var i form av enkätundersökningar som genomfördes 

med gymnasieelever från två kommunala gymnasieskolor. Enkätundersökning är en relevant 

metod när forskaren vill nå ut till en större målgrupp (Ejlertsson, 2005). Vilket även var syftet 

med den föreliggande studien för att kunna nå ut till många gymnasieelever. Datainsamlingen 

skedde vid tre olika tillfällen. För att underlätta enkätutdelningen fanns en önskan om att få 

utföra den på lektionstid som inte fungerade då gymnasieskolorna inte kunde avvara lektionstid 

för detta. Det fanns istället möjlighet att utföra enkätundersökningen i skolornas caféområden 

och uppehållsrum när eleverna hade rast. Skolornas caféområden är miljöer där många elever 

tillbringar sin rast och är lättillgängliga. Målet var att samla in 150 enkäter och sammanlagt 

besvarade 122 elever enkäten. Anledningen till att endast 122 av 150 enkäter besvarades var att 

det inte fanns fler elever på området vid tidpunkten för datainsamlingstillfällena samt att cirka tio 

elever vid de olika insamlingstillfällena valde att inte medverka i studien, ett så kallat externt 
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bortfall (Ejlertsson, 2005). Sammanlagt tog datainsamlingen till enkätundersökningen fem 

timmar att genomföra. 

 

6.3.2 Datainsamling intervjuer 

För att få en bredare och djupare förståelse för hur området psykisk hälsa och ohälsa behandlas i 

gymnasieskolorna valdes en kvalitativ datainsamlingsmetod i form av semistrukturerade 

intervjuer med sju personer från olika elevhälsoteam. Semistrukturerade intervjuer är den 

vanligaste intervjuformen som då utgår ifrån att forskaren har färdiga frågor med sig där de första 

frågorna är enkla bakgrundsfrågor som sedan övergår till mer öppna frågor (Eriksson-Zetterquist 

& Ahrne, 2011). Bjereld, Demker och Hinnfors (2009) beskriver att när en forskare vill gå ner 

på en djupare nivå i sin undersökning är intervjuer en metod att föredra jämfört med 

enkätundersökningar som endast kommer åt det ytliga. Utifrån de forskningsfrågor som studien 

utgår ifrån fanns ett intresse av att få veta vad respondenterna i intervjuerna hade för tidigare 

erfarenheter av området psykisk hälsa och ohälsa i skolmiljön. Inför intervjutillfällena skapades 

en intervjuguide med frågor som intervjun utgick ifrån (se intervjuguide, bilaga 5). Intervjuerna 

tog 15 till 50 minuter att genomföra och samtalen spelades in. Ytterligare en intervju 

genomfördes med en lärare på en gymnasieskola som arbetade med ett speciellt projekt för att 

främja elevernas holistiska hälsa. Denna intervju skedde inte utifrån intervjuguiden utan 

respondenten berättade djupgående om projektet hjärngym. Vid de totalt åtta 

datainsamlingstillfällena medverkade samtliga författare till den föreliggande studien. När 

intervjuerna var genomförda transkriberades ljudfilerna till text för att kunna bearbetas och 

analyseras. 

 

6.4 Analys 

Analysen av enkätsvaren har gjorts med hjälp av datorprogrammet SPSS och analysen av 

intervjuerna har gjorts i form av en innehållsanalys. En gemensam analys av enkätsvaren och 

intervjusvaren har gjorts. Hur processen har gått till beskrivs detaljerat nedan. 

 

6.4.1 Analys enkätundersökning 

Enkätsvaren fördes in i datorprogrammet SPSS och behandlades genom att beskrivande statistik 

skapades som gav en översikt av de variabler som ingick i enkätundersökningen till exempel kön, 

gymnasieprogram och lärande om psykisk hälsa och ohälsa. Syftet med datainsamlingsmetoden 

var inte att finna skillnader och samband mellan de olika gymnasieprogrammens kunskaper om 

psykisk hälsa och ohälsa, utan snarare att undersöka vilka kunskaper som generellt förekommer i 

denna målgrupp. Materialet analyserades genom att korstabeller framställdes utifrån de olika 

enkätfrågorna (se enkät, bilaga 4). Då de flesta frågorna på enkäten kan besvaras med ja eller nej 

så var korstabeller en bra metod som på ett enkelt vis visar hur många elever som har svarat ja 

eller nej på varje påstående. Utifrån svaren analyserades de olika enkätfrågorna för att utreda 

bland annat vilka kunskaper eleverna har om psykisk hälsa och ohälsa. Korstabeller i SPSS 

används i vanliga fall för att finna skillnader och likheter mellan olika grupper (Wahlgren, 2014), 

men som tidigare nämnt ger de även en bra överblick över hur många personer som har svarat ja 

respektive nej på olika enkätfrågor, vilket gjorde korstabeller till en bra analysmetod i denna 

studie. Därefter skapades tabeller som presenterar studiens resultat. Tabellerna presenteras längre 
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fram under rubriken resultat (se 7.1 resultat enkätundersökning) och som bilagor (se bilaga 6).  

 

6.4.2 Analys intervjuer 

Varje intervju spelades in med en ljudfil som sedan transkriberades till text, totalt blev det 45  

A4 sidor med text. Materialet från intervjuerna valdes att spelas in för att underlätta hanteringen 

av bearbetningen och analysprocessen. Med hjälp av inspelning kan all viktig information sparas 

och risken för feltolkningar minskar (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Intervjuguiden var 

indelad i bakgrundsfrågor till respondenterna om bland annat deras yrkesroller och sedan tre 

teman som även blev utgångspunkten för analysprocessen av intervjuempirin (se intervjuguide, 

bilaga 5). De tre teman var psykisk hälsa och ohälsa, lärandeperspektiv samt villkor, 

förutsättningar och utvecklingsmöjligheter. Utifrån dessa teman granskades texten ytterligare och 

relevanta begrepp uppsöktes. Utifrån begreppen söktes olika citat upp i dem olika 

intervjutranskriberingarna som svarade på studiens syfte och forskningsfrågor samt stärker 

relevansen för hälsofrämjande arbete med psykisk hälsa och ohälsa. Det här arbetssättet är en 

form av innehållsanalys där forskaren genom datamaterialet försöker förstå innehållet som det är 

(White & Marsh, 2006). Forskaren reflekterar kring empirin och enligt White och Marsh (2006) 

är denna typ av analys den vanligaste att använda. I en kvalitativ innehållsanalys är tolkning av 

texten central (White & Marsh, 2006). En kvalitativ innehållsanalys är en process för att 

identifiera, koda och kategorisera grundläggande mönster eller teman i det empiriska materialet 

(White & Marsh, 2006). Då studien utgår från att diskutera och analysera resultaten utifrån olika 

teoretiska perspektiv blev denna form av riktad innehållsanalys lämplig för denna studie.  

 

6.4.3 Analys enkätundersökning och intervjuer 

För att analysera och framställa ett resultat över huruvida elevernas och elevhälsopersonalens 

uppfattning stämmer överens över hur skolan behandlar psykisk hälsa och ohälsa utifrån ett 

lärandeperspektiv (se forskningsfråga 5) analyserades och jämfördes intervjusvaren med 

enkäternas öppna frågor som utgörs av enkätfråga 4 och 6 (se enkät, bilaga 4) samt enkätfråga 3 

och 5. Detta för att finna likheter och skillnader mellan elevernas och elevhälsopersonalens 

uppfattningar om psykisk hälsa och ohälsa på gymnasieskolorna.  

 

6.5 Genomförande 

Det första steget i studien var att söka information om ämnet psykisk hälsa och ohälsa samt 

utreda vilka tidigare studier som har genomförts i relation till ämnet bland ungdomar. Framförallt 

om det har forskats om vad ungdomar har för kunskaper kring psykisk hälsa och ohälsa för att 

utforska om kunskapsluckor förekommer inom detta hos ungdomarna. Kunskapsluckor 

identifierades. Syftet och forskningsfrågorna utformades efter informationen om ungdomars 

psykiska hälsa, tidigare forskning, kunskapsluckor och vårt intresse inom ämnesområdet psykisk 

hälsa och ohälsa, främst individers kunskap om psykisk hälsa. Studiens syfte är att synliggöra 

lärandet kring psykisk hälsa och ohälsa på gymnasieskolor och undersöka vilka förutsättningar 

och villkor som finns för hälsofrämjande arbete inom psykisk hälsa ur elevhälsopersonal- och 

elevperspektiv. För att kunna utföra en studie som inkluderar ungdomar krävdes en arena där 

ungdomar befinner sig, vilket blev skolverksamhet. Visionen var från början att fokusera på 

grundskolan och ha elever i årskurs nio som målgrupp. Rektorer på ett antal grundskolor 
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kontaktades via mejl och telefon. Kontakten resulterade i att elever och lärare från årskurs nio inte 

kunde medverka på grund av att det var elevernas sista termin där bland annat slutbetygen ska 

fastställas och därför kunde de inte avvara tid för denna studie. På grund av detta ändrades 

målgruppen till gymnasieelever i årskurs ett, två och tre. Studiens syfte är att få både ett elevers- 

och elevhälsopersonals perspektiv på ämnet psykisk hälsa och ohälsa. För att uppnå detta kriteriet  

användes två olika datainsamlingsmetoder, en kvantitativ metod i form av enkätundersökning och 

en kvalitativ metod i form av intervjuer. Svensson och Ahrne (2011) beskriver att kombinera flera 

olika metoder på detta sätt kallas för en triangulering. Vidare beskriver Svensson och Ahrne 

(2011) att triangulering är ett vanligt tillvägagångssätt inom kvalitativ forskning för att göra 

kvalitativa studier mer trovärdiga. Genom triangulering, det vill säga, kombinera olika metoder 

för att studera ett och samma fenomen, kan forskaren komma fram till en mer objektiv eller sann 

beskrivning än om bara en metod används. Forskare bör ha ett kritiskt tänkande i relation till 

triangulering eftersom den antyder att det bara finns en sanning men i den kvalitativa 

forskningen tillåts flera beskrivningar av samma fenomen (Svensson & Ahrne, 2011). Dock 

menar Svensson och Ahrne (2011) att triangulering kan vara meningsfull ändå i kvalitativ 

forskning. Triangulering kan möjliggöra en analys av ett samhälleligt fenomens komplexitet. 

Motsägelsefulla resultat är i sig viktiga resultat inom kvalitativ forskning (Svensson & Ahrne, 

2011).  

 

6.5.1 Genomförande av enkätundersökning 

För att få ett elevperspektiv på ungdomars kunskap om psykisk hälsa och ohälsa utfördes en 

enkätundersökning. Första steget var att konstruera en enkät utifrån studiens syfte och 

forskningsfrågor samt att anpassa frågorna efter gymnasieeleverna. Enkäten är utformad från 

grunden av oss författare till studien och är målgruppsanpassad (se enkät, bilaga 4). Språket och 

utformningen av enkäten var noga genomtänkt för att minska risken för missförstånd när 

gymnasieeleverna skulle besvara frågorna. Ejlertsson (2005) betonar vikten av att anpassa språk 

och frågor utefter den specifika målgruppen för att undvika missförstånd och onödiga bortfall.  

Den inkluderar öppna och stängda frågor och de stängda frågorna har två eller flera 

svarsalternativ. Enkäten utgörs av fyra bakgrundsfrågor om kön, ålder, gymnasieprogram och 

årskurs. Därefter är det sju huvudfrågor med två eller flera olika svarsalternativ. Fråga 1 och 7 

utgörs av en följdfråga med olika påståenden som besvaras med antingen ja eller nej till exempel 

vänder jag mig till elevhälsan? (se enkät, bilaga 4, fråga 7.a). Fråga 4 och 6 är delvis öppna 

frågor då eleverna ska svara antingen ja eller nej och sedan motivera sitt svar (se enkät, bilaga 4, 

fråga 4 och fråga 6). För att förtydliga enkäten som behandlar både psykisk hälsa och psykisk 

ohälsa markerades psykisk hälsa i grönt och psykisk ohälsa i rött (se enkät, bilaga 4, fråga 3, 

fråga 4, fråga 5 och fråga 6). Detta för att det inte skulle uppstå några missförstånd om vilket 

begrepp det handlar om och att gymnasieeleverna inte ska tro att samma fråga har ställts flera 

gånger. På enkätfråga 2 är syftet att se om eleverna vet vad psykisk hälsa är och här ges 18 olika 

alternativ varav sex av dessa är “rätt” begrepp som förklarar vad psykisk hälsa är (se enkät, 

bilaga 4, fråga 2). De sex begreppen som definierar psykisk hälsa utgjordes av må bra inombords, 

känna sig trygg, ha självförtroende, känna sig lugn, ha självkänsla och ha kontroll. Resterande 

tolv begrepp utgörs av begrepp som definierar fysisk hälsa, fysisk ohälsa och psykisk ohälsa. 

Begreppen valdes noggrant ut till enkäten. Det är viktigt att ha etiska reflektioner i åtanke vid 

skapande av enkäter i form av bland annat de fyra forskningsetiska principerna (Ejlertsson, 2005; 
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Vetenskapsrådet, 2002). Före enkätundersökningen genomfördes en pilotstudie med en 17-åring i 

syfte att undersöka enkätfrågornas relevans och begriplighetsgrad. Enligt Ejlertsson (2005) är en 

pilotstudie ett verktyg för att se om frågekonstruktören och respondenterna uppfattar frågorna 

likvärdigt. För att kunna utföra enkätundersökningen krävdes tillträde till gymnasieskolor och 

rektorer på sju olika gymnasieskolor kontaktades då via mejl för möjligheten att genomföra 

enkätundersökningen. I mejlet presenterades information om studien och studiens villkor i form 

av ett följebrev (se följebrev 1, bilaga 1). Samtliga rektorer svarade på detta mejl och två skolor  

tackade ja till att medverka i enkätundersökningen och blev studiens första urval. 

Datainsamlingen skedde vid tre olika tillfällen, då den ena skolan var uppdelad i två byggnader, 

och vid varje datainsamlingstillfälle kontaktades eleverna som befann sig på caféområdet genom 

att författarna presenterade sig själva samt att studien presenterades kort för dem. De tillfrågades 

om de ville medverka i studien, det vill säga besvara enkäten. Vid utdelning av enkäterna fanns 

pennor till hands utifall att eleverna inte hade någon egen penna och på grund av detta inte kunde 

besvara enkäten. Tanken var att eleverna skulle besvara enkäten enskilt men majoriteten av 

eleverna satt i grupper när enkäten besvarades och flertalet pratade med varandra vid detta 

tillfälle. Enkätsvaren kodades och matades in i datorprogrammet SPSS där beskrivande statistik 

om studiedeltagarna togs fram till exempel ålder och gymnasieprogram. Korstabeller användes 

vid analysprocessen då majoriteten av frågorna går att besvaras med ja eller nej vilket ger en bra 

överblick över hur många elever som svarat ja respektive nej på varje påstående. Utifrån 

tabellerna analyserade och tolkades svaren och ett resultat skapades. Resultatet diskuterades 

tillsammans med intervjuernas resultat i diskussionen vars genomförande presenteras under 

punkten 6.5.3 genomförande av enkätundersökning och intervjuer. 

 

6.5.2 Genomförande av intervjuer 

Den andra målgruppen i studien var elevhälsopersonal. Detta för att få deras perspektiv på 

gymnasieelevernas kunskap om psykisk hälsa och ohälsa samt utvecklingsmöjligheter av psykisk 

hälsa ur ett lärandeperspektiv i skolan. Sammanlagt kontaktades 24 personer via mejl där 

information och villkor i studien presenterades i ett följebrev (se följebrev 2, bilaga 2), däribland 

de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002). Sju personer från sex olika skolor 

elevhälsoteam valde att medverka i studien, Tre sjuksköterskor, två specialpedagoger och två 

kuratorer. I samband med en intervju med en specialpedagog som berättade om projektet 

hjärngym hänvisades författarna till den föreliggande studien till en lärare som specifikt 

arbetar med hjärngymmet i undervisningen för det naturvetenskapliga programmet. Vilket ledde 

till att en åttonde intervju genomfördes med läraren där denna berättade för författarna om 

arbetssättet med ett hjärngym i den gymnasieskolan. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) 

beskriver att det är lämpligt som forskare att börja intervjutillfället med att fråga respondenten 

om tillåtelse att få spela in samtalet. Varje intervju i studien började med en presentation av 

samtliga författare och sedan förfrågades respondenten om samtalet fick spelas in. Samtliga 

intervjuer som utfördes med elevhälsopersonalen spelades in med hjälp av en mobiltelefon och 

utfördes på respondenternas kontor eller arbetsrum. Till intervjutillfällena skapades en 

intervjuguide med relevanta frågor kring hur och om elevhälsan arbetar med psykisk hälsa och 

ohälsa (se intervjuguide, bilaga 5). Intervjuguiden kategoriserades in i rubrikerna 

bakgrundsfrågor, psykisk hälsa/psykisk ohälsa, lärandeperspektiv, villkor, förutsättningar och 

utvecklingsmöjligheter samt en avslutande fråga om respondenten hade något mer som behövs 
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tilläggas. Intervjuerna som utfördes var semistrukturerade och är den vanligaste intervjuformen 

som innebär att forskaren utgår ifrån en intervjuguide indelad i olika teman som börjar med fasta 

enkla frågor, till exempel bakgrundsfrågor om hur länge respondenten har arbetet på skolan, för 

att sedan övergå till öppna frågor (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Som tidigare nämnt 

spelades varje intervju in på en ljudenhet och en av författarna förde skriftliga anteckningar för 

att underlätta det fortsatta arbetet med analysering av intervjumaterialet. Enligt 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) kan det vara lämpligt att göra på detta sätt när det är flera  

intervjuare som är med och genomför intervjun, för då kan en vara delaktig och ställa frågor och 

den andra kan koncentrera sig på att ta anteckningar. Intervjumaterialet transkriberades till text 

som sedan analyserades utifrån en innehållsanalys genom de tre teman som förekommer i 

intervjuguiden (se intervjuguide, bilaga 5). Utifrån de tre teman valdes citat ut från dem olika 

intervjuerna som är viktiga för studien och ett resultat konstruerades. Vid analysprocessen  

uppkom förutom de befintliga teman ytterligare fyra kategorier, hälsofrämjande och 

förebyggande arbete, delaktighet, skapa goda relationer och tidsplanering. Delar av resultatet från 

intervjuerna presenteras i form av citat som intervjupersonerna sagt under 

datainsamlingstillfällena. Citaten har inte tagits rakt ur de transkriberande texterna utan skrivits 

om från talspråk, som används vid samtal, till skriftspråk. Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne 

(2011) är denna redigering till för att anpassa intervjupersonens talspråk till skriftspråk för att öka 

läsbarheten och för att respondenterna inte ska upplevas som “dumma” på grund av talspråk i en 

akademisk text. Resultatet färdigställdes och diskuterades tillsammans med 

enkätundersökningens resultat i diskussionen vars genomförande presenteras under punkten 6.5.3 

genomförande av enkätundersökning och intervjuer. 

 

6.5.3 Genomförande av enkätundersökning och intervjuer 

Forskningsfråga 5 handlar om att utreda huruvida elevernas och elevhälsopersonalens uppfattning 

stämmer överens kring hur psykisk hälsa och ohälsa behandlas i gymnasieskolan utifrån ett 

lärandeperspektiv och presenteras under resultatrubriken gemensam sammanfattning av 

resultaten från enkätundersökningen och intervjuerna. Forskningsfråga 5 förenar därför de två 

olika undersökningsmetoderna genom en så kallad triangulering (Svensson & Ahrne, 2011). För 

att besvara denna forskningsfråga jämfördes svaren på de öppna enkätfrågorna (se enkätfråga 4 

och enkätfråga 5, bilaga 4) med intervjusvaren och presenteras under en separat rubrik i 

resultatdelen (se rubrik 6.3).  

 

Studiens samtliga resultat diskuterades i relation till studiens syfte och forskningsfrågor samt 

med informationen i inledningen, bakgrunden, tidigare forskning, den teoretiska referensramen 

och delar av metodkapitlet. Därefter skapades studiens slutsats och förslag till framtida forskning 

gavs samt implikationsförslag för utveckling av lärande om psykisk hälsa och ohälsa i 

gymnasieskolorna.  

 

6.6 Metoddiskussion 

Nedan diskuteras studien kritiskt utifrån metodvalen i studien samt om validitet, reliabilitet 

och generaliserbarhet för den föreliggande studien. 

 

En kritik mot genomförandet av studien var att skolorna som blev utvalda för medverkan låg nära 
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till hands genom ett bekvämlighetsurval som enligt Deacon, Golding, Murdock och Pickering 

(1999) kan spela roll för det resultat som kommit fram. Dock finns det ej några kopplingar 

mellan studiedeltagarna och författarna till den föreliggande studien. Därför har detta 

bekvämlighetsurval inte påverkat studien. Ytterligare en kritisk del med studien kan vara den 

valda målgruppen för studien. Då fokuset låg på att undersöka lärandet kring psykisk hälsa 

och ohälsa i skolan hade det varit en fördel att undersöka detta på grundskolor istället för på 

gymnasieskolor. Det hade varit enklare att undersöka detta på grundskolan då samtliga elever 

läser samma ämnen medan gymnasieelevers ämnen skiljer sig åt beroende på vilket 

utbildningsprogram eleverna läser. Därför har samtliga gymnasieelever inte samma 

förutsättningar och villkor att lära sig om psykisk hälsa och ohälsa på gymnasiet som 

grundskoleelever har. Utifrån tidigare forskning kan det finnas anledning att tro att det är av 

betydelse att eleverna får kunskap kring psykisk hälsa och ohälsa samt hur det kan förebyggas 

och vilka åtgärder det finns för drabbade av psykisk ohälsa, oavsett ålder och skola. Studien har 

genomförts utifrån en deduktiv ansats vilket innebär att studiens genomförande har skett utifrån 

att författarna främst vid datainsamlingstillfällena, men även i hela studien, har haft ett 

socialkonsruktivistiskt perspektiv i åtanken. Detta var en styrka då det har varit som ett stöd i 

studien för att öka förståelsen och kunskapen. Ytterligare en fördel var att studien hade en stark 

koppling till den teoretiska referensramen och tidigare forskning om ämnet som varit till stöd för 

att kunna analysera och ge en ökad kunskap kring psykisk hälsa och ohälsa.  

 

6.6.1 Metoddiskussion till enkätundersökning  

Styrkan med enkätundersökningar är att denna kvantitativa metod har som grund att nå ut till  

en större grupp individer (Ejlertsson, 2005). Vilket denna metod har gjorts inom studien samt att 

enkätundersökningen har stark koppling till studiens syfte och forskningsfrågor. En kritik vid 

utformningen av enkäten är att vissa frågor var snarlika och kan ha påverkat hur eleverna har 

besvarat till exempel enkätfråga 3 och 5 (se enkät, bilaga 4). Vid enkätundersökningen 

förekom det ett internt bortfall som innebar att enstaka frågor inte har besvarats i enkäten. 

Interna bortfall i denna studie kan bero på många olika anledningar till exempel att frågorna var 

svårt formulerade, att eleverna tyckte frågorna var betydelselösa eller känsliga och därmed valde 

att inte besvara dem eller så kan det bero på misstolkningar av frågorna. Ejlertsson (2005) 

beskriver vikten av enkätfrågornas utformning för att få korrekta svar. I enkätfråga 2 där eleverna 

skulle svara på vad psykisk hälsa är, (se enkät, bilaga 4) var det majoriteten av eleverna som 

fyllde i svarsalternativ som både innefattade vad psykisk hälsa och ohälsa innebar vilket är ett 

missförstånd då frågan handlade om psykisk hälsa. Antingen visste eleverna inte vad psykisk 

hälsa innebar eller har frågan formulerats på ett sätt som gjorde att eleverna missförstod vad som 

menades med den. En annan metodkritik är att skolorna var uppdelade i olika byggnader vilket 

försvårade datainsamlingen och då även att utdelningen av enkäterna endast fick göras på 

caféområden och i uppehållsrum. Hade datainsamlingen istället skett under lektionstid skulle det 

kunnat samlats in fler enkäter på snabbare tid. Vilket gjorde att en elev som tidigare besvarat 

enkäten fick förfrågan att besvara den igen. Detta skulle kunna ha undvikits om 

enkätundersökningen genomfördes i klassrummen med olika klasser och därmed olika elever. 

När gymnasieeleverna tillfrågades att medverka satt de oftast i små grupper och när de besvara 

enkäten tog flera av dem hjälp av varandra, istället för att göra det individuellt, vilket kan ha 

påverkat studiens resultat. 
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6.6.2 Metoddiskussion till intervjuer 

Intervjuer genomfördes med personal från elevhälsan för möjligheten att få en djupare förståelse 

kring arbetet med psykisk hälsa och ohälsa på skolan. Detta sågs som en styrka då det i en 

intervjusituation fanns chansen att ställa följdfrågor och på så sätt få bredare och djupare 

förståelse kring ämnesområdet. Under intervjutillfällena var alla tre författarna till denna studie 

med och aktivt lyssnade på respondenterna. Eftersom samtliga författare var närvarande vid 

intervjutillfällena kan det ha påverkat respondenterna negativt och de kan eventuellt svarat på 

frågorna på ett sätt som de tror att det förväntas av dem. Detta kan i sin tur ha givit missledande 

resultat. Det som kunde uppfattas under intervjusituationerna var att respondenterna upplevdes 

som lugna och tillmötesgående när frågor från intervjuguiden ställdes till dem. De var positiva 

till att få medverka och bidra till denna studie då samtliga ansåg att psykisk hälsa och ohälsa var 

ett relevant och aktuellt område att lyfta fram och arbeta kring. I början av intervjutillfällena 

tillfrågades även respondenterna om det gjorde något att alla tre var med och genomförde 

intervjun, vilket vid samtliga tillfrågningar besvarades positivt och godkändes. Med anledning av 

detta finns det anledning att tro att respondenterna inte påverkats negativt av antalet intervjuare i 

dessa sammanhang. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) beskriver att det är en fördel att vara 

flera som intervjuar vid ett och samma tillfälle då en person kan anteckna det som respondenten 

säger och den andra kan ställa frågor och vara fokuserad på intervjupersonen i fråga. Samtliga 

författare till denna studie medverkade under varje intervju vilket utifrån Eriksson-Zetterquist 

och Ahrnes utsago kan ses som en styrka. Under intervjutillfällena uppmärksammades det att 

vissa frågor var svåra för respondenterna att besvara då de frågade om det fanns några tips på vad 

som skulle kunna vara svaret på dessa frågor. Hur intervjufrågorna framställs påverkar även hur 

svaret blir (Eriksson-Zetterquist och Ahrne, 2011). I denna studie ansågs inte detta vara ett 

problem då alla frågor från intervjuguiden besvarades och då trots att några respondenter fick 

förslag till någon fråga påverkade det inte respondenternas svar i högre utsträckning. Varje 

intervju var beräknad att ta mellan 20 till 30 minuter på grund av att personalen i elevhälsan 

skulle kunna känna att de har tid för att delta i studien utan stress med tanke på deras tidspressade 

arbetssituation. Intervjuerna varierade från 15 till 50 minuter vilket ses som en styrka då det var 

av intresse från elevhälsopersonalen att diskutera denna fråga under en längre tid samt deras 

ambition för att arbeta med psykisk hälsa och ohälsa. 

 

6.6.3 Metoddiskussion angående validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validitet innebär att forskaren i en undersökning mäter det som ska mätas (Bjereld, Demker & 

Hinnfors, 2009). Till den föreliggande studien spelar enkät- och intervjufrågorna som ställts i 

undersökningarna stor roll då svaren på frågorna ska besvara syftet och forskningsfrågorna som 

studien utgått ifrån. En god intern validitet, alltså allt som görs i studien, bidrar till en god extern 

validitet vilket i sin tur innebära att resultaten kan generaliseras till en större population (Bjereld, 

Demker & Hinnfors, 2009; Barmark & Djurfelt, 2015). Då denna studie fokuserar på att få större 

förståelse kring ämnesområdet psykisk hälsa och ohälsa på ett fåtal gymnasieskolor anses studien 

inte kunna generaliseras till en större målgrupp. Reliabilitet som har en koppling till den interna 

validiteten innebär om resultaten är tillförlitliga (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009). Exempel 

om en person hade fått besvara samma fråga flera gånger vid olika tillfällen och gett samma svar 

varje gång innebär det en hög tillförlitlighet (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009). I den 
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föreliggande studien fanns det inte möjligt att fråga en och samma gymnasieelev eller 

elevhälsopersonal flera gånger utan frågorna till undersökningen har istället varit noga 

genomtänkta för att de inte skulle vara några ledande frågor och försökt göra de enkla och tydliga 

och därmed lättförstådda. Som nämnts tidigare uppstod det missförstånd bland både 

intervjupersonerna och gymnasieelever som svarade på enkäten vilket visar att tillförlitligheten 

på de resultaten kan vara lägre. För att det inom kvalitativ forskning ska gå att generalisera ett 

resultat innebär det att man jämför studien med andra dylika studier (Svensson & Ahrne, 2011). 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) menar att forskning som baseras på en kvalitativ 

datainsamlingsmetod inte har som ändamål att generalisera ett resultat utan har som syfte att 

skapa en djupare förståelse för det fenomen som studeras. Vilket även var syftet med den 

föreliggande studien. 

 

7. Resultat 

I följande avsnitt presenteras resultaten från både intervjuerna och enkätsvaren och då under 

separata rubriker följt av rubriken 7.3 gemensam sammanfattning av resultaten från 

enkätundersökningen och intervjuerna. Där presenteras resultatet som besvarar forskningsfråga 5 

samt en summering av hela studiens resultat. 

 

7.1 Enkätundersökning 

Sammanlagt medverkade 122 gymnasieelever från årskurs ett, två och tre i enkätundersökningen 

från nio gymnasieprogram som utgörs av ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, 

bygg- och anläggningsprogrammet, estetiska programmet, hotell och turismprogrammet, 

fordons- och transportprogrammet, restaurang och livsmedelsprogrammet, teknikprogrammet 

och el- och energiprogrammet. En del program representeras av olika inriktningar till exempel 

inom det estetiska programmet förekommer inriktningarna dans, teater, foto. 57 tjejer, 61 killar 

och 4 personer som ej definierade sitt kön medverkade i studiens enkätundersökning. Eleverna 

som svarade på enkäten var mellan 15-20 år. Bortfall på olika frågor förekom vid 

enkätundersökningen vilket visar sig i de olika tabellerna. 

 

Tabell 1, Enkätfråga 1 Ja Nej Totalt antal 

svarande 

Vet du vad psykisk hälsa är? 113 5 118 

 

Tabell 1 beskriver hur många som ansåg sig veta vad psykisk hälsa är vid första frågan på 

enkäten. Resultatet visade att 113 elever av de 118 eleverna som besvarade denna fråga vet vad 

psykisk hälsa är medan 5 elever inte vet vad det är.  
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Tabell 2, Vet du vad psykisk hälsa 

är? Från vem har du lärt dig det? 

Ja Nej Totalt antal 

svarande 

Har jag lärt mig av mig själv? 62 51 113 

Har jag lärt mig av lärare? 51 60 111 

Har jag lärt mig av idrottslärare? 59 53 112 

Har jag lärt mig av skolsköterska? 45 66 111 

Har jag lärt mig av skolkurator? 20 91 111 

Har jag lärt mig av mina kompisar? 46 64 110 

Har jag lärt mig av mina föräldrar? 77 34 111 

Har jag lärt mig av sociala medier, 

Facebook, TV, Instagram, radio? 

66 44 110 

 

Tabell 2 visar var eleverna har fått sin kunskap om psykisk hälsa till exempel om de har lärt sig 

av skolsköterskan. Resultatet visade utifrån tabell 2 att majoriteten av eleverna har lärt sig vad 

psykisk hälsa är av föräldrar, sociala medier till exempel Facebook, Internet och av sig själva. 

Detta är faktorer som rör fritiden. Resultatet visade även att eleverna inte har lärt sig av skolan i 

samma utsträckning som de ovannämnda faktorerna rörande fritid om vad psykisk hälsa är. 

 

Utifrån enkätfråga 2 kartlades elevernas kunskap om vad psykisk hälsa är genom att eleverna 

skulle kryssa i de begrepp som de förknippas med psykisk hälsa (se enkät, bilaga 4). De första sex 

svarsalternativen i tabell 3 utgörs av de begrepp som definierar psykisk hälsa och presenteras 

nedan. Resterande svarsalternativ i tabell 3 berör psykisk ohälsa, fysisk hälsa och fysisk ohälsa. 

 

Tabell 3, Vad är psykisk hälsa för 

dig? 

Ja  Nej Totalt antal 

svarande 

1. Må bra inombords 82 35 117 

2. Känna sig trygg 76 41 117 

3. Ha självförtroende 73 44 117 

4. Känna sig lugn 64 53 117 

5. Ha självkänsla 70 47 117 

6. Ha kontroll 65 52 117 

7. Ha en stark kropp 32 85 117 

8. Röra på sig mycket 22 95 117 

9. Vara frisk 43 74 117 

10. Må dåligt inombords 49 68 117 

11. Ha en svag kropp 6 111 117 

12. Att inte röra på sig 5 112 117 

13. Vara sjuk 9 108 117 

14. Vara ledsen 44 73 117 

15. Känna sig ensam 31 86 117 

16. Negativa tankar om sig själv 38 79 117 

17. Dålig bild om sig själv 33 84 117 

18. Oro 38 79 117 

 

Sammanfattning: Resultatet från tabell 3 visade att större antalet av eleverna visste vad psykisk 

hälsa var utifrån svarsalternativ 1-6. Dock svarade majoriteten av eleverna på resterande 

svarsalternativ trots att resterande begrepp utgörs av fysisk hälsa, fysisk ohälsa och psykisk 
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ohälsa. På grund av detta gick det inte att utläsa om eleverna hade tillräcklig med kunskap om vad 

psykisk hälsa är. 

 

Tabell 4, Enkätfråga 3 Ja Nej Totalt antal 

svarande 

Har lärarna pratat om psykisk hälsa 

på någon lektion? 

61 55 116 

 

Tabell 4 beskriver om eleverna tycker att lärarna har tagit upp ämnet psykisk hälsa i skolan. 61 

elever har svarat att lärarna har pratat om psykisk hälsa på lektionerna medan 54 elever ansåg 

att lärarna inte har pratat om psykisk hälsa i skolan.  

  

Tabell 5, Tycker du att lärarna 

pratar om psykisk hälsa tillräckligt i 

skolan? 

Gymnasieprogram  

Ja Nej Totalt antal 

svarande 

Ekonomiprogrammet 5 11 16 

Naturvetenskapsprogrammet 4 7 11 

Bygg- och anläggningsprogrammet 4 13 17 

Estetiska programmet 7 28 35 

Hotell och turismprogrammet 3 9 12 

Fordon- och transportprogrammet 6 6 12 

Restaurang och 

livsmedelsprogrammet 

1 0 1 

Teknikprogrammet 3 7 10 

El och energiprogrammet 0 1 1 

Summering 33 82 115 
 

Tabell 5 beskriver om eleverna tycker att lärarna behandlar ämnet psykisk hälsa tillräckligt i 

skolan redovisat i de olika gymnasieprogrammen. Det var 82 gymnasieelever som tyckte att 

lärarna inte behandlar psykisk hälsa tillräckligt i skolan vilket utgörs av majoriteten av eleverna. 

Elevmotiveringar om att lärarna inte behandlar psykisk hälsa karakteriseras av att flertalet elever 

skriver att lärarna aldrig pratat om ämnet eller att eleverna inte har hört lärarna prata om det under 

någon lektion. Några elever uppger att lärarna har pratat lite om psykisk ohälsa men inte om 

psykisk hälsa: 

 

”De pratar mer om psykisk ohälsa, alltså inte hur man SKA må när man har bra psykisk hälsa”. 
 

En elev har svarat att det inte finns tid i skolan på lektionerna att ta upp ämnena på grund av att 

lärarna inte hinner med det under skoltid Många elever uppgav i enkäten att lärarna har tagit upp 

ämnet någon gång men att de borde ta upp ämnet mer i skolan och några elever menade att 

idrottsläraren tar upp ämnet kort på någon idrottslektion men att det inte är tillräckligt: 

 

”Tycker till exempel idrottslärare borde ta upp det mer, så fler lär sig känna igen symptom på både 

positiv och negativ psykisk hälsa”. 
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Många elever upplever att de borde fått mer information om psykisk hälsa i skolan och att de 

behöver mer information om ämnet då flera elever uppgav att det är ett viktigt ämne att behandla 

och ta hänsyn till i skolan: 

 

”Det borde tas upp mer och lärarna borde tänka på vår psykiska hälsa när de planerar prov”. 
 

33 elever upplevde att lärarna har pratat tillräckligt om psykisk hälsa i skolan. Några elever 

uppgav som motivering att de har gjort skolarbeten om psykisk hälsa och ohälsa. Andra elever 

menade att ämnet har behandlats i kursen idrott och hälsa av idrottsläraren och gav då tillräckligt 

med information om psykisk hälsa och ohälsa: 

 

”Pratar om det en del på idrotten i samband med att man ska må bra generellt”. 
 

Några elever har motiverat sitt svar att lärarna pratat om psykisk hälsa och ohälsa tillräckligt i 

skolan genom att motivera att de har nämnt det och att det räcker.  

 

Tabell 6, Enkätfråga 5 Ja  Nej Totalt antal 

svarande 

Har lärarna pratat om psykisk ohälsa 

på någon lektion? 

72 43 115 

 

Tabell 6 beskriver om eleverna tyckte att lärarna har tagit upp ämnet psykisk ohälsa i skolan. 72 

elever har svarat att lärarna har pratat om psykisk ohälsa på lektionerna medan 43 elever uppgav 

att lärarna inte har pratat om psykisk ohälsa i skolan.   

 

Tabell 7, Tycker du att lärarna 

pratar om psykisk ohälsa tillräckligt i 

skolan? 

Gymnasieprogram  

Ja  Nej  Totalt antal 

svarande 

Ekonomiprogrammet 5 12 17 

Naturvetenskapsprogrammet  4 6 10 

Bygg- och anläggningsprogrammet 2 14 16 

Estetiska programmet 8 27 35 

Hotell och turismprogrammet 3 9 12 

Fordon- och transportprogrammet 5 6 11 

Teknikprogrammet 3 6 9 

El och energiprogrammet 0 1 1 

Summering 30 81 111 
 

Tabell 7 beskriver om eleverna tyckte att lärarna har behandlat ämnet psykisk ohälsa tillräckligt 

i skolan redovisat i de olika gymnasieprogrammen. Det var 81 gymnasieelever som tyckte att 

lärarna inte behandlat psykisk ohälsa tillräckligt i skolan vilket utgavs av de flesta eleverna. 

Flertalet elever uppgav att lärarna aldrig eller sällan har pratat om psykisk ohälsa i skolan. En 

gymnasieelev motiverar: 

 

”Det känns lite tabu då det är jobbigt för folk som känner sig träffade”. 
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Ett par elever motiverade att lärarna lägger fokus på fysisk hälsa och glömmer bort den psykiska 

hälsan samt att några elever har lärt sig på egen hand om psykisk hälsa: 

 

”Mer fysisk hälsa än psykisk, lärde mig mycket mer på Internet om psykisk hälsa än i skolan”. 
  

Några elever nämnde att lärarna har tagit upp psykisk ohälsa i samband med skolundervisningen 

men att ämnet hade behövt behandlas mer i skolan. Flertalet elever tyckte att lärarna av olika 

anledningar borde tagit upp psykisk ohälsa oftare vid olika tillfällen i skolan för att informera 

eleverna om ämnet och risker vid psykisk ohälsa: 

 

”Det skulle kunna vara mer för det är något som påverkar våra studier”. 
 

Några elever ansåg att psykisk ohälsa tas upp i undervisningen i kursen idrott och hälsa men inte 

i några andra sammanhang i skolan, en elevmotivering: 

 

”Tycker lärarna borde prata mer om det på vanliga lektioner och inte bara på idrotten”. 
 

30 elever har uppgett att lärarna behandlar psykisk ohälsa tillräckligt i skolan. Flera av de här 

eleverna beskriver att de har gjort arbeten om psykisk ohälsa och därmed har fått tillräckliga 

kunskaper om ämnet. Flertalet elever uppgav att lärarna och övrig skolpersonal har pratat om 

psykisk ohälsa och att de tagit upp ämnet när det förekommer behov av det i skolan: 

 

”Jag mår bra så tar inte åt mig så mycket men jag lyssnar såklart när de berättar”. 
 

Tabell 8 visar om gymnasieeleverna vet var de kan vända sig på skolan om de vill veta mer om 

psykisk hälsa och ohälsa (se tabell 8, bilaga 6). 104 elever ansåg att de vet vart de kan vända 

sig på skolan och 12 elever vet inte vart de kan vända sig för mer information om psykisk hälsa 

och ohälsa. Tabell 9 beskriver specifikt till vilken person på skolan som eleverna väljer att 

vända sig om de vill veta mer om psykisk hälsa och ohälsa (se tabell 9, bilaga 6). Eleverna 

väljer i första hand att vända sig till sina kompisar. Elevhälsan väljer få elever att vända sig till 

enligt tabell 9. Tabell 9 visar att majoriteten av eleverna väljer att vända sig till 

skolsköterskan och kuratorn som är en del av elevhälsan vilket visar på att eleverna inte vet vad 

elevhälsan innebär. 

 

7.2 Intervjuer 

Intervjuer utfördes för att få ett elevhälsoperspektiv på psykisk hälsa och ohälsa samt se vilka 

förutsättningar och utvecklingsmöjligheter som finns på gymnasieskolor vilket besvarar 

forskningsfråga 3 och 4. 

Sju personer från olika elevhälsoteam valde att medverka i intervjuerna, två kuratorer, tre 

skolsköterskor och två specialpedagoger som representerade sex gymnasieskolor. Även en lärare 

medverkade på en intervju för att beskriva ett hälsofrämjande projekt som förekom på en 

gymnasieskola och totalt blev det åtta intervjuer som genomfördes i den föreliggande studien. 

Alla respondenter var kvinnor. Nedan redovisas resultat från intervjuerna genom bland annat citat 

som de olika intervjupersonerna sagt under intervjuerna I resultatet presenteras även teman som 
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följande är; hälsofrämjande och förebyggande arbete, psykisk ohälsa ur ett lärande perspektiv, 

utveckling kring hälsofrämjande arbete på skolan för psykisk hälsa, feedback, delaktighet, skapa 

goda relationer och tidsplanering. 

 

Gemensamt för respondenterna var att de ansåg att psykisk ohälsa är något som förekommer på 

gymnasieskolorna. Samtliga menade på att stress utifrån olika faktorer till exempel tidskrävande 

skolarbete och höga prestationskrav var en bidragande orsak till psykisk ohälsa som är ett 

problem bland gymnasieeleverna idag. De menade att psykisk hälsa- och ohälsa är något som 

hade kunnat och behövs arbetas mer med i skolan. En kurator beskriver: 

 

“Psykisk hälsa eller psykisk ohälsa det är så mycket. Det ingår i allt, hela dagen, hela veckan som 

man måste ta hand om sig eller inte.” 

 

Resultatet från intervjutillfällena visade även att skolpsykolog var något som saknades på 

samtliga skolor, trots att det tydligt står i skollagen att det ska finnas med som en del av 

elevhälsan. På en skola framkom det under intervjutillfället att de hade en fysioterapeut, 

sjukgymnast och arbetsterapeut som arbetade på skolan några timmar i veckan och ytterligare en 

skola uppgav att de hade en arbetsterapeut i elevhälsoteamet, jämfört med resterande skolor som 

endast består av yrkeskategorierna rektor, skolsköterska, kurator och specialpedagog.  

 

7.2.1 Hälsofrämjande och förebyggande arbete 

Då samtliga intervjupersoner upplevde att stress var ett problem bland eleverna på skolorna 

tog de upp hur de som elevhälsopersonal arbetar för att minska stressen och främja den psykiska 

hälsan. En specialpedagog berättade om vikten av att elevhälsoteamet och skolpersonalen 

samarbetar för att förebygga stress i skolan: 

 

“[...] elever, främst på de studieförberedande programmen uppger att de är stressade. [...] Och 

där är det inte endast vi som elevhälsoteam eller HLV-team som själva ska göra någonting för då 

har det redan skett någonting, utan då måste vi samarbeta på en bredare front med lärarna. [...] 

lärarna måste bli bättre på att samplanera [...] samarbeta mer och lyssna på vad eleverna tänker 

och att ta det på allvar för att förebygga stressen”. 

 

När intervjufrågan om hälsofrämjande arbete på skolan (se intervjuguide, bilaga 5) togs upp 

under ett intervjutillfälle berättade en skolsköterska om hur hon arbetar med massage som en 

stressförebyggande åtgärd för att minska den elevers psykiska ohälsa på skolan: 

 

“[...] jag jobbar med massage. Elever som är stressade kan inte sova, har mycket spänningar och 

ängslan samt vissa elever som har ätstörningar. Jag erbjuder massage [...] fem gånger sammanlagt 

och därefter utvärderar eleverna massagen [...] Många säger spontant att de är på bättre humör efter 

de fem massagetillfällena”.  

 

En annan skolsköterska berättade om arbetet kring psykisk hälsa och ohälsa på hennes skola där 

de har haft en obligatorisk föreläsning om psykisk ohälsa, där en kvinnlig gäst varit drabbad av 

någon form av psykisk ohälsa och föreläste om sina personliga erfarenheter av detta. 

Under denna föreläsning deltog både elever och skolpersonalen som åhörare. Skolsköterskan 
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fortsatte sedan att berätta kring ett av skolans arbetssätt angående goda relationer där hon 

poängterade vikten av att skapa förtroende och goda relationer med eleverna: 

 

“[...] rektorerna vill att jag ska vara ute i korridorerna för att prata med eleverna och fånga upp dem, 

vilket jag tycker att jag försöker göra. I början av terminen försöker jag vara ute mycket för att de ska 

veta vem jag är, att jag är tillgänglig för dem och att de blir lite trygga med mig. Därefter kallar jag 

eleverna till hälsosamtal”. 

 

Gemensamt för skolsköterskorna var att deras främsta arbetsuppgift är att ha hälsosamtal med 

eleverna som enligt skolsköterskorna var något som måste prioriteras på grund av att rektorerna 

och skollagen säger att de ska ha hälsosamtal med varje elev i årskurs ett på gymnasiet. Två av 

de tre skolsköterskorna som medverkade i studien tog fram en blankett med frågor som 

hälsosamtalen utgår ifrån. Utifrån denna blankett och det skolsköterskorna berättade kring 

hälsosamtalen förstods det att dessa samtal utgick ifrån ett holistiskt perspektiv på hälsa.  

 

Blanketten innehöll frågor som berörde kost, sömn, psykisk hälsa, motion och sociala relationer 

vilket ger skolsköterskorna en helhetsbild av varje enskild elevs hälsa vid hälsosamtalen. Den ena 

skolsköterskan förklarade i samband med detta hur viktigt det är att försöka få eleverna mer 

aktiva i skolan för att minska stillasittandet och får eleverna att röra på sig mer. Hon berättade att 

när hon har samtal med gymnasieelever brukar hon föreslå att de kan gå en promenad och 

samtala istället för att sitta på hennes arbetsrum, vilket de flesta av eleverna var positiva till. 

Skolsköterskan menade att rörelseträning i skolan skulle kunna införas för att minska 

stillasittandet i skolan och att det kan vara bra att lära eleverna stretcha eftersom de är 

stillasittande vilket kan leda till värk i kroppen: 

 

“Det är därför vi får ont i kroppen för att det är mycket stillasittande. Och till det hör ju också 

prestationen om man är fysiskt aktiv och sover bättre, får man bättre aptit och så vidare.”  

 

En skolsköterska poängterade för att kunna arbeta med människors hälsa på ett bra sätt är det 

viktigt med hopp och optimism. Hon menade på att det är viktigt att tro på individen ifråga och 

att själv ha ett positivt tänkande samt försöka överföra detta positiva tänkande till individen. 

Skolsköterskan beskrev även att detta kan leda till att exempel eleverna i skolan känner sig trygg 

med henne och känner att den kan öppna upp sig och prata öppet om sin hälsostatus. 

 

En specialpedagog uppgav att förebyggande- eller främjande arbete är deras stötesten och 

deras främsta arbetsuppgift inom elevhälsan och hela skolans uppdrag, men att akuta fall kommer 

emellan detta arbete: 

 

“Det står i lagen att vi ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande inom elevhälsan och jag kan 

ärligt säga att vi inte riktigt är där faktiskt [...] det är vi inte för det blir mycket 

brandkårsutryckningar, så vi ligger lite efter hela tiden. Vi vill ju egentligen ligga steget före i det 

förebyggande och hälsofrämjande arbetet men vi ligger nog tyvärr lite efter”. 

 

7.2.2 Psykisk hälsa och ohälsa ur ett lärandeperspektiv 

En specialpedagog uppgav att en del program till exempel vård- och omsorgsprogrammet har 
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kurser som behandlar ämnena psykisk hälsa och ohälsa medan en del andra program endast vid 

enstaka tillfällen diskuterar ämnena kort. Enligt en skolsköterska är psykisk hälsa och ohälsa 

något som de flesta känner till men inte vet specifikt vad det är och innebär. Vidare menade hon 

att kunskap om vad psykisk hälsa och ohälsa är borde samtliga elever få lära sig mer om i dem 

olika skolämnena för att öka kunskapen ytterligare. En annan skolsköterska förklarade varför 

många elever väljer bort kurser i psykologi på gymnasiet: 

 

“Psykologi läser man inte så mycket som man gjorde förr tyvärr. För det var ju också ett sätt att lära 

känna både sig själv och omgivningen, men det är genom de individuella val som gör att psykologin 

inte står högt i kurs längre då psykologikurser inte ger några meritpoäng. Eleverna ska läsa mer 

svenska, engelska och matematik för att få meritpoäng vilket har gjort att de skolämnena har vunnit 

men jag tycker inte att livet har vunnit på det”. 

 

En kurator betonade vikten av att psykisk hälsa och ohälsa bör tas upp ur ett lärandeperspektiv i 

tidig skolålder. Ju tidigare desto bättre menade hon. Kuratorn beskrev utifrån sina egna 

erfarenheter att elever i högstadiet var de som befann sig i den största riskzonen för att drabbas 

av psykisk ohälsa och då är det betydelsefullt att eleverna samt lärarna har kunskapen om dem 

olika symptom som finns redan i grundskolan. Detta för att elever och skolpersonal ska kunna 

arbeta med att främja den psykiska hälsan i ett tidigt skede för att sedan undvika att eleverna tar 

med sig sina psykiska problem vidare upp till gymnasiet. 

 

7.2.3 Utvecklingsmöjligheter för hälsofrämjande arbete med psykisk hälsa i skolan 

En forskningsfråga i denna studie var vilka utvecklingsmöjligheter som finns för psykisk hälsa på 

skolan. Majoriteten av intervjupersonerna hade stort intresse för att utveckla arbetet kring 

psykisk hälsa men ansåg att det inte fanns tid för det som var ett bidragande hinder till arbetet 

med psykisk hälsa på skolan. Vid ett intervjutillfälle var det en specialpedagog som svarade 

tvärtemot de andra respondenterna vid frågan om det förekom något hinder eller 

begränsningar för det hälsofrämjande arbetet: 

 

“Nej, det finns inga hinder!” 

 

Samma specialpedagog uppgav att de på deras gymnasieskola hade “hjärngym” som ett 

projekt med syfte att motverka stress, öka lärandet och lära ut goda vanor. I dagsläget var 

hjärngymmet till för elever som läser det naturvetenskapliga programmet men då projektet har 

gett goda resultat för de eleverna var planen att alla elever på skolan skulle få tillgång till detta. 

Hon berättade att detta projekt har ett samarbete med forskare och har blivit uppmärksammat i 

media. Specialpedagogen som inte arbetade med detta specifikt överlämnade informationsutbytet 

till en kvinnlig kollega som är lärare på skolan och som arbetar specifikt med hjärngymmet. 

Under intervjun med läraren poängterades att det är viktigt att skapa goda förutsättningar för 

eleverna i skolan, detta för att lärande ska ske optimalt. Läraren menade att det är svårt för 

eleverna att lära sig nya saker om de inte mår bra. Hon menade även att det är viktigt att få 

eleverna att bli medvetna om bland annat hjärnan och dess funktion samt de tio goda vanorna 

som har betydelse för hjärnans hälsa. De tio vanorna som hjärngymmet grundar sig på beskrev 

läraren som; kost, fysisk träning, positiva tankar, hantera stress, lära sig nya saker, repetition, 
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omväxling, ta egna beslut, goda relationer och sömn. Läraren beskrev att projektet hjärngym i 

skolsammanhang handlar om att eleverna ska utmana sig själva och arbeta tillsammans i grupp. 

Eleverna arbetar med olika projektet under deras tre gymnasieår både i grupp och individuellt 

tillsammans med klasskamrater och lärare för att få ökad kunskap om hur de tio goda vanorna 

påverkar hjärnan förklarade läraren. Hon berättade även att hon försöker ta pauser på cirka en 

och en halv minut i lektionerna efter ungefär 40 minuter efter lektionen har börjat. Genom dessa 

pauser aktiveras elevernas hjärnor om på nytt och de kan återigen fokusera på lektionen 

förklarade hon. 

 

Under en annan intervju visade en kurator en modell som hon använde i sitt arbete för att 

identifiera obalans som kan leda till psykisk ohälsa. Hon benämnde modellen som stress- och 

sårbarhetsmodellen och beskrev att modellen illustrerar hur psykisk ohälsa uppstår om en persons 

stressnivå och sårbarhet är högre än vad personen klarar av. Bilden nedan är en illustration som 

kuratorn överlämnade under intervjutillfället (se bild 1). Kuratorn hade ingen källa till 

illustrationen, då modellen har illustrerats av en läkare och gavs till henne under ett 

utbildningstillfälle, men gav sitt samtycke till att författarna till denna studie fick använda 

illustrationen i texten för att visa hur modellen såg ut och var uppbyggd. 

 
Vid ett intervjutillfälle berättade en skolsköterska om ett utbildningsprogram som fokuserar på 

främja flickors psykiska hälsa: 

 

“Kuratorerna på skolan har gått en utbildning i något som heter DISA [...]som är en metod vars syfte 

är att stärka flickors psykiska hälsa [...] DISA innebär att din inre styrka aktiveras. Och det är 

egentligen meningen att dem ska ha tio träffar med en grupp, men problemet i skolans värld är att det 

är väldigt svårt att hitta tider”.  

 

Samma skolsköterska uppgav att hon ville gå en kurs i mindfulness som komplement och för att 

bredda hennes yrkeskompetens, detta för att kunna hjälpa eleverna med den psykiska hälsan. Hon 

berättade att det blev ett avslag då en skolpsykolog, som tidigare har jobbat på skolan, tyckte 

att metoden mindfulness kunde vara farlig för eleverna. En annan skolsköterska beskrev vikten 

av avslappning och framförallt då mindfulness i skolan. Hon menade att det räcker med maximalt 
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tio minuters meditation för att slappna av och att det skulle vara bra för eleverna att införa det i 

skolan. Sådana småsaker skulle skolan enkelt kunna föra in i schemat någon gång under 

skoldagen poängterade hon. En annan utvecklingsmöjlighet för hälsofrämjande och 

förebyggande arbete med elevers psykiska hälsa i skolan som en skolsköterska presenterade 

under intervjun var att skolan skulle kunna ha ett andrum med yoga och avslappningsmöjligheter 

för eleverna som de kunde uppsöka när de kände att de ville och var i behov av att ta en paus från 

skolan. 

 

7.2.4 Feedback 

Flertalet av intervjupersonerna ansåg att skolpersonalen borde ge mer feedback till eleverna med 

motiveringarna att det är viktigt för elevernas psykiska hälsa att kontinuerligt genom feedback 

checka av hur elevernas status i skolan är gällande till exempel betyg och uppskattning. En 

skolsköterska berättade under intervjun om bemötande, uppskattning och feedback i skolan: 

 

“[...] det sätt jag tycker man jobbar på här som mentorer och lärare är bemötande, alltså att eleverna 

blir sedda [...] Eleverna lyfter i sina enkäter att de uppskattar sina lärare och hur de får feedback. Det 

som är genomgående är att lärarna har spelat en stor roll och att bemötande är otroligt viktigt. Det 

alltid är någon som ser en, för man ser inte varandra idag för man håller på med alla dessa 

apparaterna och möts inte så mycket så vardagsarbetet är ju också att man jobbar med den psykiska 

hälsan på det viset tycker jag”. 

 

7.2.5 Delaktighet 

Flera intervjupersoner uppgav att de hade velat ha temadagar som involverade eleverna genom 

bland annat diskussioner där de kunde arbeta med olika fall angående psykisk ohälsa, men att 

tidsbrist bidrar till att detta inte går att genomföra. En kurator beskrev att hon endast arbetar på 

skolan fyra timmar i veckan och då under en dag, vilket gör det omöjligt för henne att utveckla 

skolverksamheten även om hon hade velat. Samtidigt uppgav hon att hon har svårt att skapa goda 

relationer med eleverna då tidsbegränsningen gjorde att hon endast hann med de arbetsuppgifter 

hon ska göra till exempel möten med personal och elevhälsa samt samtal med elever.  

 

En specialpedagog berättade om vikten av delaktighet och att ett mål är att eleverna ska vara 

ägande av sitt egna lärande:  

 

“Eleven blir tillslut ägande av sitt eget lärande”. 

 

Att bli ägande av sitt eget ägande innebär att eleverna vet vilka mål kurserna har och vad som 

förväntas av dem samt att kontinuerligt få feedback och återkoppling från lärarna. Hon menade 

att detta är något som kan minska stressen och den psykiska ohälsan bland gymnasieeleverna. 

 

7.2.6 Skapa goda relationer 

En skolsköterska menade att mer samarbete mellan lärarna och elevhälsan är nödvändigt. Dels 

genom att elevhälsan kan vara mer delaktig i undervisningen i skolan tillsammans med lärarna, 

men även för att elever har kommit till elevhälsan på grund av att de blivit stressade och mår 

dåligt över att många prov från olika kurser ska göras i princip samtidigt innan loven. Något som 
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skulle kunna åtgärdas genom mer samarbete mellan elevhälsoteam och lärare menar 

skolsköterskan. En skolsköterska och en kurator uppgav att elever bokar tid hos dem men att de 

inte dyker upp vilket ansågs vara ett problem både för eleven och elevhälsopersonalen.  

Förklaringen till varför att det blir såhär är antingen att problemet redan är löst, att eleverna har 

glömt bort tiden eller att det krockar med annat i skolan som gör att eleverna känner att de inte 

vill eller kan komma menade kuratorn.  

 

En specialpedagog poängterade att lärare måste göra så att elever blir sedda och skapa goda 

relationer med dem. Hon menade genom att skapa goda relationer med eleverna i sin tur skapar 

förutsättningar för att upptäcka risker för psykisk ohälsa i ett tidigt skede. En skolsköterska 

beskrev även att det är av stor betydelse att eleverna känner trygghet genom goda relationer för 

att kunna öppna upp sig och anförtro sig åt skolpersonalen. 

 

En kurator berättade under en intervju om hennes åsikt om vikten av ökad kunskap om psykisk 

ohälsa bland lärarteamet. Enligt henne är det viktigt att lärare har kunskap kring ämnet då det är 

lärarna som träffar eleverna dagligen och de måste upptäcka symptomen för psykisk ohälsa i tid 

för att sedan kunna signalera vidare till elevhälsan. Vidare förklarade kuratorn att om lärarna inte 

har kunskap om olika symptomen och diagnoser som finns kring psykisk ohälsa, är risken stor att 

elever som har bekymmer med detta kommer få problem i skolan. Kuratorn gav ett exempel om 

ADD: 

 

“Den här eleven har ADD, då har den jättesvårt för att komma igång och göra någonting, den 

behöver någon som hjälper den att strukturera upp vardagen, för att sen pusha lite under tiden. 

Händer inte detta kommer den inte få arbetet gjort och hela tiden få skäll av läraren [...] och då växer 

ju ångesten. Till sist skiter eleven i det för att man tycker att man är helt värdelös som inte kan och då 

har eleven krav på sig som inte är rätt”.  

 

7.2.7 Tidsplanering 

Att som elev planera sin tid är av stor vikt uppgav en skolsköterska under intervjun. Hon menade 

på att varje individ ansvarar för sin tid och även om det är mycket arbete i skolan är det viktigt att 

kunna planera in roliga aktiviteter som till exempel att träffa vänner. Hon betonade i intervjun att 

elever inte kan plugga fyra till fem timmar i streck utan det är viktigt att de tillåter sig själva att 

ha mycket pauser och göra saker eleverna får energi av: 

 

“[...] vissa högpresterande elever kan känna ångest över att de inte hinner umgås med vänner”. 

 

Skolsköterskan beskrev även vikten av att eleverna inte endast bör umgås via sociala medier utan 

att den fysiska kontakten har stor betydelse för hälsan. Genom att kommunicera via internet kan 

eleverna dölja hur de egentligen mår för där ser ingen om de är glada eller ledsna förklarade hon.  

 

“[...] det är ändå skillnad mellan en fysisk kram och en Emoji”. 
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7.3 Gemensam sammanfattning av resultaten från enkätundersökningen och 

intervjuerna 

Forskningsfråga 5 handlade om att undersöka ifall elevernas och elevhälsopersonalens 

uppfattningar om hur psykisk hälsa och ohälsa behandlas i skolan utifrån ett lärandeperspektiv 

stämmer överens. Datan från enkätundersökningarna och empirin av intervjuerna visade att både 

elever och elevhälsopersonalen upplevde att psykisk hälsa och ohälsa behandlades lite i skolan. 

Dock anser majoriteten av gymnasieeleverna och samtliga av intervjupersonerna att psykisk 

hälsa och ohälsa inte tas upp tillräckligt i gymnasieskolan sett ur ett lärandeperspektiv. 

 

Resultatet från de olika undersökningarna visade att det förekom psykisk ohälsa på samtliga 

gymnasieskolor men att elevernas kunskap om psykisk ohälsa är begränsade. Samtlig 

elevhälsopersonal uppgav att psykisk ohälsa skapade hinder för elevernas utveckling och lärande 

i skolan. Sex av de sju intervjupersonerna från elevhälsoteamet angav att tiden var ett problem i 

och med det hälsofrämjande arbetet på skolan. Samtliga intervjupersoner uppgav i intervjuerna 

att de har ambitionen att arbeta hälsofrämjande med psykisk hälsa men begränsningar i form av 

tidsbrist och resursbrist var en orsak till att det hälsofrämjande arbetet inte fungerade hela vägen.  

 

8. Diskussion  
I följande avsnitt diskuteras innehållet i introduktionen, bakgrund och tidigare forskning, 

teoretisk referensram och studiens resultat i relation till studiens syfte och forskningsfrågor.  

 

8.1 Bakgrund till studien  

Socialstyrelsen (2013) beskriver att psykisk ohälsa har ökat bland ungdomar och att skolan är en 

viktig plats för ungas lärande om deras hälsa och utveckling. Vidare belyser Socialstyrelsen 

(2013) att unga som lider av psykiska besvär har större risk att utveckla psykisk sjukdom i det 

vuxna livet. Utifrån det socialkonstrutivistiskta perspektivet har kommunikation central roll för 

lärande och i det sociokulturella perspektivet beskrivs det att lärandet sker i specifika sociala 

kontexter (Taylor, Peplau & Sears, 2006; Säljö, 2013; Johansson, 2012). Då denna studie har sin 

utgångspunkt i ett socialkonstruktivistiskt perspektiv var visionen från första början att utföra 

studien i årskurs nio på grundskolan. Detta för att synliggöra lärandet kring psykisk hälsa och 

ohälsa samt undersöka vilka förutsättningar och villkor som finns för hälsofrämjande arbete inom 

psykisk hälsa ur elevhälsopersonal- och elevperspektiv på grundskolan. Anledningen till att vilja 

utföra studien på grundskolan var för att samtliga elever där läser samma ämnen medan det i 

gymnasiet varierar beroende på vilket program eleverna läser. På grund av bland annat tidsbrist 

och nära till deras skolavslutning fanns inte möjligheten att utföra enkätundersökning och 

intervjuer i skolverksamheten för årskurs nio. Därför utfördes studien med elever och 

skolpersonal på gymnasieskolor då de inte hade samma tidspress.  

 

8.2 Kunskap och Samarbete 

I resultatet framkom det från både elevhälsoteamet och eleverna att kunskap kring psykisk hälsa 

och ohälsa är någonting som bör tas upp i skolan för att öka lärandet kring området. 

Elevhälsoteamet anser att det är något som eleverna borde lära sig tidigt i skolan, gärna att ämnet 
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psykisk hälsa och ohälsa behandlas när eleverna börjar i grundskolan. Detta för att 

skolpersonalen i tidigt skede ska upptäcka symptom på psykisk ohälsa och kunna arbeta 

hälsofrämjande och förebyggande i ett tidigt stadie samt att ge eleverna kunskap för att kunna 

främja den psykiska hälsan under hela livet. Vieira, Gadelha, Morivama, Bressan och Brodin 

(2014) menar på samma sätt att skolan är en optimal miljö för skolpersonalen att identifiera 

ungdomar med psykisk ohälsa. En kurator i den föreliggande studien poängterade att det är lärare  

som har den viktigaste rollen att identifiera psykisk ohälsa då de träffar eleverna dagligen. Hon 

menar även att det är lärarnas uppgift att meddela elevhälsopersonalen ifall någon elev ligger i 

riskzon för att utveckla psykisk ohälsa. Woolfson, Woolfson, Mooney och Bryce (2008) belyser 

att lärare bör ha kunskap om psykisk hälsa och ohälsa ur ett lärandeperspektiv samt hur viktigt 

det är att lyssna på eleverna i relation till detta ämnesområde.  

 

Majoriteten av elevhälsoteamet berättar om att samarbetet mellan lärare och elevhälsoteamet var 

något som saknades och hade behövts utvecklas och stärkas för att förebygga och främja 

elevernas hälsa. Enligt Wenger (2008) är det viktigt att alla aktörer inom en och samma 

praktikgemenskap strävar efter samma mål för att tillsammans kunna vara delaktiga och utveckla 

ny kunskap så att det gemensamma målet kan nås. I det här sammanhanget tänker vi att det är 

viktigt att all skolpersonal tillsammans samarbetar för elevernas holistiska hälsa ska främjas och 

deras empowerment stärkas. Vi hade en bild av att elevhälsan och lärare hade ett större samarbete 

än vad intervju personerna uppgav vilket förvånade oss för anledningen till varför vi valde att 

fokusera på elevhälsopersonal var på grund av att vi trodde att samarbetet mellan de olika 

parterna i skolan var stor och på så sätt skulle vi få ut mer information om lärandet kring psykisk 

hälsa och ohälsa i de olika lärsituationerna i skolan. 

 

8.3 Elevhälsopersonal och goda relationer 

Resultatet från samtliga intervjuer med elevhälsopersonal visade att skolpsykolog var något som 

saknades i deras team, trots att majoriteten av elevhälsoteamet samtalade om att psykisk ohälsa i 

form av stress och andra psykiska besvär finns bland många elever i gymnasieskolan. 

Avsaknaden av en skolpsykolog var något som vi uppmärksammade då det i skollagen står tydligt 

att den yrkesrollen är något som ska finnas med i gymnasieskolans elevhälsoteam. Det ska enligt 

Riksdagen (2016) finnas tillgång till skolläkare, psykolog, skolsköterska, specialpedagog och 

kurator i teamet. Vi ser en problematik i att det inte finns någon skolpsykolog tillhands för 

eleverna då den psykiska ohälsan har ökat samt att det förekommer på alla skolor som vi besökt. 

Vi tänker att en kurator inte har samma kompetens och utbildning som en skolpsykolog har vilket 

gör att eleverna inte får det stödet som de behöver. Vi ser detta som en utvecklingsmöjlighet på 

samtliga skolor för att främja den psykiska hälsan hos eleverna.  

  

Studiens resultat visar att stress bland gymnasieelever är något som förkommer på samtliga 

gymnasieskolor och speciellt bland elever som läser de högskoleförberedande programmen. 

Intervjupersonerna menar att det ställs höga krav på samtliga elever men att kraven är högre för 

eleverna som läser högskoleförberedande program. Flertalet studier visar att dagens ungdomar 

upplever stress över skolarbete och är bekymrade över sin skolprestation, vilket kan leda till att 

elever eventuellt drabbas av psykiska besvär (Folkhälsomyndigheten, 2014; Ahrén & Lager, 

2012). Skolpersonalen och skolledningen har skyldighet att arbeta både förebyggande och 
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främjande för att undvika att eleverna hamnar i det stadiet och drabbas av psykiska besvär 

(Almquist, Brolin Låftman & Östberg, 2012; Skolverket 2016). Vid enkätundersökningen var det 

en elev som uppgav att lärarna inte tog upp ämnet psykisk hälsa mycket i skolan däremot menade 

samma elev att elevhälsopersonalen och skolpersonalen agerade om det var någon som inte 

mådde bra. Utifrån det här kan vi se att elevhälsopersonalen tillsammans med övrig skolpersonal 

arbetar med att främja och förebygga ohälsa och sjukdom, men att eleverna själva hade behövt 

mer kunskap om ämnen som berör psykisk hälsa och ohälsa. 

 

Samtliga i elevhälsoteamet var kvinnor vilket vi anser kunde varit jämnfördelat mellan könen då 

detta kan underlätta kontakten mellan manliga elever och elevhälsopersonal. Majoriteten av 

intervjupersoner uppgav att goda relationer var viktigt för att eleverna ska kunna öppna upp sig. 

Om elevhälsoteamet hade bestått av både män och kvinnor skulle det eventuellt kunna vara 

lättare för de manliga eleverna att prata om exempelvis psykisk ohälsa. Å andra sidan om 

elevhälsopersonalen gör ett bra jobb genom att uppmärksamma eleverna och gör så de känner sig 

betydelsefulla och blir sedda och då upplever att någon lyssnar på dem tror vi att det inte spela 

någon roll vilket kön exempelvis en kurator har. En skolsköterska poängterade tydligt att hon 

arbetade utifrån att visa eleverna att hon tror på dem och att det är viktigt att vara optimistisk. 

Miller och Gilman (2008) menar att hälsofrämjande arbete utifrån hopp och optimism är ett sätt 

att främja ungdomars psykiska hälsa i skolan. Detta är något vi anser är viktigt då många elever 

kommer från svåra familjeförhållanden, vilket några intervjupersoner uppgav. Attityden och 

synen på psykisk ohälsa anses inte vara ett positivt fenomen utan snarare tabubelagt och socialt 

avvikande. Detta är något som försvårar och hindrar barn och unga att söka hjälp på grund av 

att synen på psykisk ohälsa oftast anses vara avvikande från de rådande samhällsnormerna 

(Aktuellt om vetenskap och hälsa, 2014; Bruhn, Bulanda, Byro-Johnson och Zentmyer, 2014). 

Dock är det många som lider av någon form av psykisk ohälsa, speciellt unga och ingen ska 

känna skuld över detta på grund av att det inte är normativt eftersträvbart (Almquist, Brolin 

Låftman & Östberg, 2012). Det är därför viktigt att lärare och elevhälsoteam i gymnasieskolorna 

lyfter fram detta och hur viktigt det är att ha ett kritiskt förhållningssätt till de normer som finns 

idag och att det i flera fall inte är fel att bryta dem. I relation till detta tänker vi att om eleverna 

saknar goda relationer till skolpersonalen kan det vara svårare att öppna upp sig och berätta för 

dem om ämnen som inte anses vara normativt korrekt i samhället och skolan till exempel psykisk 

ohälsa. I relation till studiens teoretiska utgångspunkt är goda relationer betydelsefullt då 

kommunikation för lärande är viktigt sett ur konstruktivismen (Åsberg, 2000; Säljö, 2013). 

 

Utifrån det holistiska synsättet är goda relationer en viktig faktor för att man ska må bra 

inombords mentalt och själsligt samt kunna behålla hälsan på samtliga plan det vill säga fysiskt, 

psykiskt och socialt (Svensson & Hallberg, 2010). Även Askheim och Starrin (2007) menar att 

för att en individ ska kunna känna kontroll över sin livssituation är socialt stöd en viktig del av 

livet för motivation, lärande och utveckling av individens hälsa. Enligt skollagen ska 

gymnasieelever utveckla kommunikativa och sociala förmågor i syfte att bland annat stärka deras 

självförtroende och empowerment (Skolverket, 2011). Därför är goda relationer i skolan viktigt 

vilket samtlig elevhälsopersonal betonade under intervjutillfällena. 
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8.4 Psykisk hälsa och ohälsa ur ett lärandeperspektiv 

Eleverna ska enligt skollagen lära sig uppmärksamma hälso- och livsstilsfrågor (Skolverket, 

2011). Den psykiska hälsan är en del av den holistiska hälsan och därför bör detta ämne 

uppmärksammas mer i skolan för att öka elevers kunskap om hälsorisker vid stress och psykisk 

ohälsa. Både elever och elevhälsopersonal upplever att det förekommer lärotillfällen som kort 

behandlar psykisk hälsa och ohälsa men att ämnet hade behövt integreras mer i undervisning. 

Dessutom upplever några elever att fokus ligger på den fysiska hälsan och att den psykiska 

hälsan glöms bort. Då Skolverket (2011) skriver att hälso- och livsstilsfrågor ska  

uppmärksammas tolkar vi det som att detta innefattar den holistiska hälsan, alltså en helhetshälsa 

innefattande psykisk, fysisk och social hälsa. Därför anser vi, precis som respondenterna uppgav 

till studiens resultat, att den psykiska hälsan borde integreras mer i skolan för att ge eleverna den 

kunskap de behöver för att kunna förebygga psykisk ohälsa. Det vi kan förstå utifrån resultatet 

från skolsköterskornas utsagor arbetar de med den holistiska hälsan genom hälsosamtalen som 

utförs en gång med förstaårseleverna på gymnasieskolorna. Dock skulle de kunna arbeta mer med 

detta då eleverna går på gymnasiet i tre år och kraven för samtliga elever men speciellt eleverna 

som läser de högskoleförberedande programmen ökar i takt som åren går för framförallt eleverna 

som har för avsikt att studera vidare och söka till högskolan eller universitetet.  

 

8.5 Utvecklingsmöjligheter kring lärande om psykisk hälsa och ohälsa i 

gymnasieskolan 

Majoriteten av intervjupersonerna anser att lärandet om psykisk hälsa och ohälsa bör utvecklas 

och arbetas med i gymnasieskolan men på grund av tidsbrist och att det saknas resurser görs inte 

detta. Förslag till utvecklingsmöjligheter som framkommit från elevhälsopersonalen och 

gymnasieeleverna var att integrera ämnet psykisk hälsa och ohälsa i skolans “vanliga” ämnen.  

Majoriteten av elevernas motiveringar från studiens resultat tyder på att de saknar kunskap om 

psykisk hälsa och ohälsa i undervisningar. Detta är något som de vill lära sig mer om på 

grund av att det är ett viktigt ämne som alla bör ha kunskap i. Ett fåtal elev uppgav att de hade 

gjort arbeten om psykisk hälsa och ohälsa på gymnasieprogrammen. Därför anser vi att en 

utvecklingsmöjlighet som ökar kunskapen om psykisk hälsa och ohälsa är att ha fler elevarbeten 

om detta där eleverna får jobba med ämnet och därmed bekanta sig med risk- och friskfaktorer 

samt vad de olika begreppen innebär. 

 

Ytterligare en utvecklingsmöjlighet för att öka elevernas kunskap om psykisk hälsa och ohälsa är 

att ha temadagar som endast riktar in sig på detta område med diskussionstillfällen och 

workshops där eleverna är aktiva och kanske till och med är ansvariga för lektionen. Vid tillfällen 

där eleverna är aktiva och använder kommunikation, vilket vi anser borde främja lärandet och 

kunskapsspridning ser vi kopplingar med det socialkonstruktivistiska perspektivet, då Taylor, 

Peplau och Sears (2006) menar att kunskap är socialt konstruerat och skapas i kommunikationen 

mellan individer. I detta fall kan det vara kommunikation elever emellan eller mellan elev och 

lärare som verkar hälsofrämjande för elevernas lärande. 
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En skolsköterska uppgav att psykologi erbjöds som kurs för gymnasieeleverna men att den var 

valbar och därför konkurrerades ut av de meritgivande kurserna i form av grundämnena. Hon 

tyckte det var synd då hon ansåg att det hade varit nyttigt för samtliga gymnasieelever att läsa 

en kurs i psykologi eftersom det behandlar psykisk hälsa och ohälsa, vilket hade gett eleverna bra 

kunskaper om vad ämnena är och hur psykologin påverkar människan. Detta är en utsaga vi 

håller med då psykologi är ett ämne som behandlar psykisk hälsa och ohälsa, vilket leder till 

goda kunskaper inom ämnet. Dessutom menar Taylor, Peplau och Sears (2006) att psykologi 

handlar om att individen vet hur den förväntas bete sig i olika sociala situationer samt vid 

interaktionen med andra individer. Därför är psykologi ett relevant ämne som vi anser borde vara 

obligatorisk på alla gymnasieprogram för att bland annat ge eleverna den kunskap de behöver om 

psykisk hälsa och ohälsa samt kunskaper om hur de kan förebygga psykisk ohälsa och bete sig i 

social tillsammans med andra i framförallt skolan men även i alla sociala sammanhang. Dock 

tänker vi att ämnet psykisk hälsa och ohälsa bör integreras mer i alla skolämnen och inte bara i 

kursen idrott och hälsa. Några elever från enkätundersökningen poängterade även detta och ansåg 

att ämnet borde tas upp ännu mer och då i andra sammanhang än på idrottslektioner.  

 

Folkhälsomyndigheten (2014) ger exempel på hälsotillstånd som motsvarar psykisk ohälsa såsom 

oro och nedstämdhet. Tillsammans med detta förknippas också värk, vilket då beskrivs som 

psykosomatiska besvär. Vidare beskriver Folkhälsomyndigheten (2014) att symptomen har 

blivit vanligare bland unga och framförallt hos flickor där problemen i vissa fall har fördubblats. 

På grund av detta hade det enligt oss varit betydelsefullt att införa föreläsningar om olika 

strategier för att förebygga psykisk ohälsa. Detta för att lära eleverna om psykisk hälsa och 

ohälsa, att ge dem kunskap om hur de kan göra för att förebygga den psykiska ohälsan samt vilka 

strategier de kan använda  för att bevara och främja den psykiska hälsan. En skolsköterska 

beskriver att en viktig del i detta kan vara att hjälpa eleverna om hur de kan planera sin vardag 

för att de ska kunna känna kontroll över deras tillvaro och på så sätt göra deras liv hanterbart. 

Askheim och Starrin (2007) menar att om en individ känner kontroll och makt över sin 

livssituation stärks individens empowerment vilket i sin tur ger motivation till att orka prestera 

för att lära sig saker och utvecklas. Det framkom önskemål om samplanering från både elever och 

elevhälsopersonal mellan lärarna om scheman, prov och skolarbeten då de manade att mycket 

skolarbete till exempel prov från olika kurser ska skrivas under samma vecka vilket gör att 

eleverna känner att skolarbetet blir ohanterbart. Genom samplanering skulle skolan kunna 

förebygga stress och psykisk ohälsa hos eleverna i gymnasieskolan. 

 

Majoriteten av intervjupersonerna ansåg att feedback till eleverna och deras prestation i skolan är 

något som skulle kunna lyftas fram mer och utvecklas. En specialpedagog hade tankar om att 

istället för att enbart ge eleverna feedback i slutet av en kurs skulle det istället ske kontinuerligt 

under kursens gång, där eleverna hela tiden kan ha koll på hur de ligger till och vad som 

eventuellt skulle behöva arbetas mer med. Detta anser vi hade stärkt elevernas empowerment då 
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kontroll över till exempel skoluppgifter minskar stress och oro. Utifrån konstruktivismen är 

kommunikation viktig för att lärande ska kunna ske i olika sociala sammanhang (Åsberg, 2000). 

Genom att ha en öppen dialog mellan gymnasieelever, lärare och elevhälsopersonal tror vi skulle 

göra att samarbetet mellan dem förbättras och framförallt att den psykiska hälsan hos eleverna 

utvecklas och blir bättre. 

 

En skolsköterska menar att en utvecklingsmöjlighet för att främja och förebygga stress hos 

eleverna i skolan skulle vara i form av att ha drop in klassrum i skolan, där det finns möjlighet 

för mental träning till exempel yoga, avslappning och mindfulness som elever kan besöka under 

skoldagen när de behöver det. En skolsköterska erbjöd massage till sina elever i hälsofrämjande 

syfte vilket vi anser är en bra hälsofrämjande insats mot stress och psykisk ohälsa. Massagen har  

enligt skolsköterska gett positiva effekter hos eleverna och främjat deras holistiska hälsa. Därför 

anser vi att fler skolor borde implementera massage. Två främjande och förebyggande metoder 

för psykisk hälsa och ohälsa som personer från elevhälsoteamen tog upp under intervjutillfällana 

var stress-sårbarshetsmodellen och DISA. Då skolornas elevhälsoteam vill arbeta hälsofrämjande 

och förebyggande med den holistiska hälsan anser vi att de två modellerna är bra förslag till detta 

arbete. Skolorna vill, behöver arbeta och utveckla arbete med den psykiska hälsan mer för att 

minska den psykiska ohälsan i skolan genom att skolpersonalen och elevhälsopersonalen kan 

identifiera obalans och psykisk ohälsa i tid på skolorna och därmed förebygga att psykisk ohälsa 

drabbar gymnasieeleverna. Därför anser vi precis som Vieira, Gadelha, Morivama, Bressan och 

Brodin (2014) att utbilda skolpersonalen till att kunna identifiera symptom av psykisk ohälsa i 

skolan är viktigt. Det är även av vikt att stärka elevernas inre och deras empowerment vilket 

utbildningsprogrammet DISA delvis arbetar med. Hjärngym är annan metod i form av ett projekt 

på en av gymnasieskolorna som är till för att öka kunskap och lärande kring hjärnans funktion 

för att öka medvetenhet kring detta för att skapa goda vanor som hjälper eleverna att till exempel 

hantera stress. Detta är något skolan jobbar aktivt med och ser som en viktig utvecklingsmöjlighet 

för att behandla elevernas hälsa ur ett holistiskt perspektiv. Detta är exempel på förebyggande och 

hälsofrämjande metoder som de olika personerna ur elevhälsoteamen berättade om under 

intervjutillfällena som vi anser är bra exempel på hur förebyggande och hälsofrämjande arbete i 

skolan för att minska psykisk ohälsa och öka den psykiska hälsan.  

 

9. Slutsats 

Slutsatsen är att lärandet kring psykisk hälsa och ohälsa är något som bör utvecklas mer i skolan 

då elevhälsopersonal upplever att skolan inte behandlar psykisk hälsa och ohälsa tillräckligt samt 

att gymnasieelevernas kunskaper om detta ämne är begränsade. För att utveckling ska ske krävs 

en mer öppen dialog mellan elevhälsopersonal, lärare och gymnasieelever så att samtliga parter 

kan vara delaktiga i läroprocessen. För att öka elevernas kunskap om psykisk hälsa och ohälsa  

krävs ett ökat samarbete mellan samtlig skolpersonal och högre strävan efter att nå god psykisk 

hälsa hos eleverna på gymnasieskolorna är något som bör prioriteras för att den holistiska hälsan 
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ska tillgodoses. Studiens resultat har visat att psykisk ohälsa, främst i form av stress, förekommer 

på samtliga gymnasieskolor i studien vilket är ett stort hälsoproblem på skolorna. De faktorer som 

spelar en viktig roll för att förebygga och främja psykiska hälsa i skolverksamheten är tillit, goda 

relationer, vara en god lyssnare, kontinuerlig feedback och att göra eleverna delaktiga i sitt eget 

lärande.  

 

10. Framtida forskning och implikationer  
Samtliga personer från elevhälsoteamen har ambitionen att utveckla och arbeta förebyggande och  

hälsofrämjande med psykisk hälsa och ohälsa i skolan men tid och resurser är hinder för arbetet. 

En hälsopedagog hade varit en bra utvecklingsmöjlighet för skolan som kunde arbeta utifrån ett 

holistiskt perspektiv där även den osynliga psykiska hälsan inkluderas som skolpersonalen i 

nuläget har svårt att hinna med i gymnasieskolorna. Hälsopedagogen skulle kunna bedriva 

hälsofrämjande aktiviteter i gymnasieskolan som främjar den psykiska hälsan genom till exempel 

olika pausaktiviteter som mindfulness, powerwalk och fysiska aktiviteter tillsammans med 

eleverna. Detta kan även bidra till att den psykiska ohälsan hos dem minskar. Ett sätt att öka 

gymnasieelevernas och skolpersonalens kunskaper om psykisk hälsa och ohälsa i skolan skulle 

kunna vara att arrangera temadagar, bedriva undervisningar om ämnet och ha föreläsningar. 

Aktivera eleverna i olika former av fysisk aktivitet och ha workshops om olika hälsobitar från den 

holistiska hälsan utifrån elevernas intresse till exempel liknande arbetet som med projektet 

hjärngym. 
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12. Bilagor  
 

Bilaga 1, följebrev 1 

Följebrev 1 skickas till ansvariga rektorer på gymnasieskorna 

 

Hej! 

 

Vi är tre högskolestudenter i Halmstad som läser sista terminen på det hälsopedagogiska 

programmet och skriver en kandidatuppsats i ämnet hälsopedagogik. Uppsatsen kommer beröra 

ämnet psykisk hälsa och ohälsa i gymnasiet. Vi vill genom en enkätundersökning bland skolans 

elever på gymnasiet undersöka vilka kunskaper de har kring psykisk hälsa och ohälsa på skolan. 

Därför kontaktar vi dig och undrar om vi har möjlighet att få komma till skolan och göra denna 

undersökning. 

 

Deltagandet är självklart frivilligt för eleverna och kommer endast användas i forskningsändamål 

för studiens syfte och samtliga uppgifter kommer behandlas konfidentiellt dvs. eleverna kommer 

inte att kunna identifieras och materialet kommer endast att användas i forskningssyfte till denna 

studie. 

 

Om det finns möjlighet att komma till skolan och utföra studien så har vi önskemål om att få 

komma så snart som möjligt, dock senast under vecka 16. 

Det är en kort enkät som tar maximalt fem minuter att besvara och om det finns möjlighet 

kommer vi gärna och delar ut enkäterna i början av en lektion. 

 

Tack på förhand och vi hoppas att vi hörs av snart! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Beatrice Andersson, Ramiza Sinani och Ronja Danielsson 

 

Vid frågor, kontakta oss antingen via mejl eller per telefon: 

 

Beatrice Andersson: 072-325 47 44 

Mejl: beaand13@student.hh.se  

 

Ramiza Sinani: 073-909 07 21 

Mejl: ramsin13@student.hh.se  

 

Ronja Danielsson: 070-995 44 26  

Mejl: rondan13@student.hh.se  

 

Vid ytterligare frågor kontakta vår handledare Ole Olsson via ole.olsson@hh.se 
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Bilaga 2, följebrev 2 

 

Följebrev 2 skickades till elevhälsopersonalen 

 

Hej! 

 

Vi är tre högskolestudenter i Halmstad som läser sista terminen på det hälsopedagogiska 

programmet och skriver en kandidatuppsats i ämnet hälsopedagogik. Uppsatsen kommer beröra 

ämnet psykisk hälsa och ohälsa i skolan där vi vill intervjua personal från elevhälsan. 

 

Vi har en önskan om att få intervjua dig som arbetar som ……………… på en gymnasieskola. 

Deltagandet är frivilligt och det som vi pratar om under intervjutillfället kommer behandlas 

konfidentiellt dvs. du kommer inte att kunna identifieras och materialet kommer endast att 

användas i forskningssyfte till denna studie. Intervjun beräknas ta maximalt 20-30 minuter. 

Vi kommer såklart anpassa oss efter dig och när du kan deltaga, men vårt önskemål är att gärna 

få träffa dig så snart som möjligt gärna någon gång under vecka 16. 

 

Hoppas detta verkar intressant och att vi hörs av snart! 

Med vänliga hälsningar, 

Beatrice Andersson, Ramiza Sinani och Ronja Danielsson 

 

Vid frågor, kontakta oss antingen via mejl eller per telefon: 

 

Beatrice Andersson: 072-325 47 44 

Mejl: beaand13@student.hh.se  

 

Ramiza Sinani: 073-909 07 21 

Mejl: ramsin13@student.hh.se  

 

Ronja Danielsson: 070-995 44 26 

Mejl: rondan13@student.hh.se  

 

Vid ytterligare frågor kontakta vår handledare Ole Olsson via ole.olsson@hh.se  
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Bilaga 3, följebrev 3 

 

Följebrev 3 delades ut till eleverna på gymnasieskolorna 

 

Hej! 

 

Vi läser sista terminen på det hälsopedagogiska programmet på Halmstad högskola och skriver 

examensarbete som handlar om psykisk hälsa och ohälsa i gymnasieskolan. Du har blivit utvald 

att delta för att du läser på gymnasieskolan. Vi vill genom denna enkät se vilka kunskaper du som 

elev har om psykisk hälsa och ohälsa. Det är frivilligt att delta och du kan när som helst avbryta. 

Inga namn kommer finnas med och detta är enbart till för denna studie. 

Enkäten tar maximalt fem minuter att besvara. 

 

Tack för din medverkan! :) 

 

Med vänliga hälsningar, 

Beatrice Andersson, Ramiza Sinani och Ronja Danielsson 

 

Vid frågor, kontakta oss via mejl: 

 

Beatrice Andersson: 

Mejl: beaand13@student.hh.se  

 

Ramiza Sinani: 

Mejl: ramsin13@student.hh.se  

 

Ronja Danielsson: 

Mejl: rondan13@student.hh.se  

 

Vid ytterligare frågor kontakta vår handledare Ole Olsson via ole.olsson@hh.se  
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Bilaga 4, enkät 

Enkät om psykisk hälsa i skolan 

Jag är: □Tjej     □Kille 

Jag är______år. 

Jag läser programmet:___________________________________ 

Går du □första, □andra eller □tredje året på gymnasiet? 

 

1. Vet du vad psykisk hälsa är? 

□ Ja 

□ Nej 

1.a Om ja, från vem har du lärt dig det? 

Har jag lärt mig av mig själv? □Ja □Nej 

Har jag lärt mig av lärare?  □Ja □Nej 

Har jag lärt mig av idrottslärare? □Ja □Nej 

Har jag lärt mig av skolsköterskan? □Ja □Nej 

Har jag lärt mig av skolkurator? □Ja □Nej  

Har jag lärt mig av mina kompisar? □Ja □Nej 

Har jag lärt mig av mina föräldrar? □Ja □Nej 

Har jag lärt mig av sociala medier, Facebook, TV, Instagram, radio? □Ja □Nej 

Jag har lärt mig från någon/något annat, beskriv:____________________________________ 

 

2. Vad är psykisk hälsa för dig? (kryssa i de alternativ som du tror är rätt) 

□ Vara ledsen 

□ Ha kontroll 

□ Dåliga bild om sig själv 

□ Känna sig trygg 

□ Ha en svag kropp 

□ Ha en stark kropp 

□ Röra på sig mycket 

□ Oro 

□ Vara frisk 

□ Må dåligt inombords 

□ Ha självförtroende 

□ Att inte röra på sig 

□ Känna sig lugn 

□ Vara sjuk 

□ Må bra inombords 

□ Känna sig ensam 

□ Ha självkänsla 

□ Negativa tankar om sig själv 

 

    

Vänd sida!  
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3. Har lärarna pratat om psykisk hälsa på någon lektion? 

□ Ja 

□ Nej 

 

4. Tycker du att lärarna pratar om psykisk hälsa tillräckligt i skolan? 

□ Ja, motivera ditt svar:_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

□ Nej, motivera ditt svar:______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Har lärarna pratat om psykisk ohälsa på någon lektion? 

□ Ja 

□ Nej 

 

6. Tycker du att lärarna pratar om psykisk ohälsa tillräckligt i skolan? 

□ Ja, motivera ditt svar:_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

□ Nej, motivera ditt svar:______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

7. Vet du vart du kan vända dig på skolan om du vill veta mer om psykisk hälsa/ohälsa? 

□ Ja 

□ Nej 

7.a Om ja, vart väljer du att vända dig för mer information? 

Vänder jag mig till elevhälsan? □Ja □Nej 

Vänder jag mig till skolsköterskan? □Ja □Nej 

Vänder jag mig till kurator? □Ja □Nej 

Vänder jag mig till lärare? □Ja □Nej 

Vänder jag mig till idrottslärare? □Ja □Nej 

Vänder jag mig till rektorn? □Ja     □Nej 

Vänder jag mig till kompisar? □Ja □Nej 

Vänder jag mig till någon annan, vem?____________________________________________ 

     

 

    Tack för din medverkan!     
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Bilaga 5, intervjuguide 

 

Intervjuguide (beräknad intervjutid 20-30 minuter) 

 

Bakgrundsfrågor 

Hur länge har du arbetat som …? 

Hur länge har du arbetat på denna skola? 

Vad har du för arbetsuppgifter? 

 

Psykisk hälsa / psykisk ohälsa 

Upplever du att det förekommer psykisk ohälsa bland eleverna på 

skolan? 

Vilka är dina erfarenheter av psykisk ohälsa på skolan? 

 

Lärandeperspektiv 

Arbetar ni med psykisk hälsa på skolan? Hur arbetar ni med psykisk hälsa på skolan? 

Hur anser du att ämnet psykisk hälsa tas upp ur ett lärandeperspektiv på skolan? 

Hur anser du att ämnet psykisk ohälsa tas upp ur ett lärandeperspektiv på skolan? 

 

Villkor, förutsättningar och utvecklingsmöjligheter 

Vad finns det för utvecklingsmöjligheter för psykisk hälsa i skolan? 

Finns det några hinder/begränsningar i arbetet med psykisk hälsa på skolan? Om det förekommer 

hinder hur övervinner ni dem? 

Hur arbetar ni med att främja psykisk hälsa i skolan? 

 

Avslutande fråga 

Finns det något som du vill tillägga? 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel: 
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Bilaga 6, resultat från enkätundersökningen 

 

Tabell 8, Enkätfråga 7 Ja  Nej Totalt antal 

svarande 

Vet du vart du kan vända dig om du 

vill veta mer om psykisk 

hälsa/ohälsa? 

104 12 116 

 

 

Tabell 9, Enkätfråga 7a. Vart väljer 

du att vända dig för mer information 

om psykisk hälsa/ohälsa? 

Ja Nej Totalt antal 

svarande 

Vänder jag mig till elevhälsan? 33 72 105 

Vänder jag mig till skolsköterska?  70 36 106 

Vänder jag mig till kurator? 71 34 105 

Vänder jag mig till lärare? 49 54 103 

Vänder jag mig till idrottslärare? 33 72 105 

Vänder jag mig till rektorn? 8 96 104 

Vänder jag mig till kompisar? 80 23 103 

 



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

Beatrice Andersson

Ramiza Sinani

Ronja Danielsson


