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Sammanfattning 

Den här studien undersöker hur en välfungerande skola arbetar med elevhälsa och vilka 

framgångsfaktorerna är utifrån upplevelser från personal. För att få reda på personalens 

upplevelser har vi utfört intervjuer med personal som arbetar på en högstadieskola i Sverige. 

Vi har också utfört ostrukturerade observationer i skolmiljön samt tagit del av information 

från skolans hemsida. Vi har valt Grundad teori som metod då vi förutsättningslöst ville 

undersöka personalens upplevelser av elevhälsoarbetet. Vår frågeställning var därför inte 

bestämd från början utan har växt fram ur materialet. Vi fann i vår studie att personalen har 

hög grad av social integration vilket innebär att de har en stark känsla av tillhörighet till 

varandra i arbetsgruppen. Personalens höga sociala integration möjliggör för flera 

framgångsfaktorer i elevhälsoarbetet och utifrån personalens upplevelser har vi funnit 

följande faktorer; God samarbetsförmåga bland personal; God kontakt mellan personal; 

Personalens inställning till elever med psykisk ohälsa eller skolsvårigheter; Individuella 

lösningar för elever med skolsvårigheter; Hälsofrämjande insatser; Det relationsskapande 

arbetet; Det relationsskapande arbetet mellan elever. Vi fann även följande faktorer som kan 

hota den sociala integrationen och det välfungerande elevhälsoarbetet; Resursbrist; Samarbete 

med myndigheter och vårdnadshavare; Nya sociala arenor över telefon och internet. Som 

teoretisk referensram har vi använt oss av Aaron Antonovskys teori om KASAM (känsla av 

sammanhang). Vi har delat in den tidigare forskningen vi använt i 3 teman; Skolmiljön och 

elevers möjlighet att påverka; Skolmiljön och vuxenrelationer; Skolmiljön och mobbning. 

Dessa teman ger kunskap om faktorer som kan orsaka och förebygga psykisk ohälsa hos 

elever under deras skolgång. Vår uppsats kompletterar tidigare forskning då vårt bidrag lyfter 

det goda exemplet på en skola som har ett framgångsrikt elevhälsoarbete. Detta fokus saknas i 

tidigare forskning som främst intresserar sig för problemfyllda skolor. 

 

Nyckelord: Elevhälsa, Hälsofrämjande, KASAM, Känsla av sammanhang, Ungdom och 

psykisk ohälsa 
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1. Inledning och bakgrund 

  
I Sydöstrans insändare; ”En skola som dödar ungdomar” från februari år 2018 skrev eleven 

Lovisa Grunfeld, 17 år från Ronneby; ”Vi kan inte blunda för att kunskapskraven och 

utbildningshetsen får oss att känna oss misslyckade, när vi inte lyckas leva upp till samhällets 

normer och tankar kring hur vi ’borde vara’”. Grunfelds insändare handlar om de höga krav 

som ställs på elever med den nuvarande läroplanen, LGR11 och de allvarliga konsekvenser 

som kan uppstå i samband med dem. Hon tar det så långt i sin insändare att hon påstår att 

studenter kommer att möta sjukskrivning för utmattning istället för anställning den dagen de 

går ut skolan. Under senare tid har debatter förekommit i olika medier om att högre krav och 

hårdare kriterier för att nå betyg kopplas ihop med ungdomars psykiska ohälsa. Mediebilden 

får även stöd i en publicerad rapport från Socialstyrelsen (2017) om ”Utveckling av psykisk 

ohälsa bland barn och unga vuxna”. Marie Brolin och Peter Salmi som båda är utredare på 

Socialstyrelsen har författat rapporten som bygger på sakkunnigas åsikter inom bland annat 

vuxen- och ungdomspsykiatri. 

 

Socialstyrelsen varnar i rapporten om att psykisk ohälsa bland ungdomar har ökat i Sverige 

under de senaste 10 åren och att ökningen är så mycket som över 100% för åldern 10-17 år. 

Idag lever omkring 10-15% av ungdomar med psykisk ohälsa, främst med depression och 

ångest. Socialstyrelsen varnar även för att utvecklad psykisk ohälsa i ung ålder kan få 

konsekvenser i framtiden, som svårigheter med att fullfölja utbildning och att senare komma 

ut på den reguljära arbetsmarknaden. I Socialstyrelsens rapport framkommer inte några 

tydliga orsaker till ökningen av psykisk ohälsa bland ungdomar men en förklaring tros vara 

vilka förutsättningar ungdomar har under skolperioden. I ett pressmeddelande i samband med 

rapporten menar Salmi som är en av utredarna på Socialstyrelsen;”…att det inte finns några 

säkra svar på varför den psykiska ohälsan ökar[...]ökningen kan ha att göra med ungas 

livsvillkor och då handlar det om de miljöer där alla ungdomar vistas, som under 

skolperioden”. Det är angeläget att få ökad kunskap om skolan och dess miljö för att kunna 

vända den negativa utvecklingen för ungdomars psykiska hälsa menar Socialstyrelsen.  

 
Även i ett internationellt perspektiv framstår den psykiska ohälsan bland svenska ungdomar 

som ett betydande problem. Var fjärde år utför Folkhälsomyndigheten studier om skolbarns 

hälsovanor och miljöer. Det sker på uppdrag av Världshälsoorganisationen (WHO) för att få 

kunskap om vilka faktorer som är viktiga för barns och ungdomars hälsa. Resultaten jämförs 

sedan mellan 42 länder i Europa och Nordamerika. Bland de nordiska länderna har psykisk 

ohälsa bland unga ökat mest i Sverige med symtom som nedstämdhet, oro, ont i magen, 

huvudvärk och sömnproblem. Statistiska centralbyrån (2017) har utfört den senaste rapporten 

åt Folkhälsomyndigheten och rapporten visade att upplevd psykisk ohälsa hos barn och 

ungdomar ofta är relaterat till skolmiljön. I en kvalitetsgranskning utförd av skolinspektion 

om omfattande frånvaro hos elever visade det sig att alla med omfattande hög frånvaro inte 

får den hjälp de behöver i skolan (Skolinspektionen, 2015:2855). Granskningen berörde även 

aspekter som pedagogiska, sociala och organisatoriska problem i skolan som orsaker till 

omfattande frånvaro. Den visade också att elever med hög frånvaro riskerar att hamna i 

arbetslöshet efter sin skolgång. Dessa aspekter varnade även Socialstyrelsen för i sin rapport 

(Socialstyrelsen, 2017). 

 

I föreliggande uppsats kommer vi mot denna bakgrund att studera vilken betydelse skolan har 

för ungdomarnas psykiska ohälsa. I den här studien kommer vi att definiera psykisk ohälsa 

enligt socialstyrelsens definition; ”Det sammanfattande begrepp som inkluderar både mindre 
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allvarliga psykiska problem och allvarliga symtom som uppfyller kriterierna för en 

psykiatrisk diagnos”. Med mindre allvarliga psykiska problem menar Socialstyrelsen 

sömnsvårigheter, huvudvärk, nedstämdhet och stress. Med allvarliga psykiska symtom räknas 

bland annat panikångest, social fobi och utmattningsdepression och kan leda till ångest- och 

depressionsrelaterade sjukdomar. 

 

I vår undersökning av skolans betydelse för den psykiska ohälsan hos ungdomar har vi valt att 

begränsa oss till att sätta fokus på hur en välfungerande skola arbetar med elevhälsa. 

Elevhälsa innebär att personal i skolan ska arbeta hälsofrämjande och förebygga psykisk 

ohälsa. Enligt skollagen ska alla elever ha tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala 

och specialpedagogiska insatser i form av skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och 

specialpedagog som samverkar i elevhälsoarbetet (SFS, 2010:800:2:25§). Sociologen Abram 

De Swaan beskriver hur skolan som utbildningsorganisation ska kunna erbjuda resurser till 

både personal och elever för att skolan ska lyckas med uppdraget att följa skollagen, erbjuda 

utbildning och skapa trivsel för elever och personal (Swaan, 2004:125). 

 

Ungdomar tillbringar större delen av sin vardag i skolan vilket gör det sociologiskt intressant 

att närmare granska betydelsen av skolmiljön. Skolan är den arena där elever interagerar med 

olika människor genom ömsesidigt samspel och lär sig forma nära och långvariga relationer. 

De relationer som uppstår i skolmiljön är även betydelsefulla för att ge ungdomar möjlighet 

att bygga upp sina självidentiteter och en stark tillit till sig själva och sin omgivning. 

Socialstyrelsens rapport talar för att skolmiljön kan ha stor betydelse för ungdomars psykiska 

ohälsa och en viktig faktor för att förebygga psykisk ohälsa bland ungdomar är att de fullföljer 

sin skolgång. Idag är en slutförd utbildning en avgörande faktor för att kunna komma in på 

gymnasiet eller högskolan samt konkurrera på arbetsmarknaden. 

 

Utifrån det vi kunnat läsa ovan känns det än mer angeläget att göra en studie som belyser 

elevhälsoarbete på en skola eftersom mycket pekar på att det är i skolan man mår dåligt. Det 

indikerar att något måste till för att ungdomar ska få chansen till ett meningsfullt liv. Vår 

uppfattning är att ett välmående skapar balans och blir ett verktyg för individen att lättare 

bemöta och klara av eventuella svårigheter i livet.  

 

Metodologiskt har vi också valt att sätta specifikt fokus på de framgångsfaktorer som finns i 

skolmiljön och som uppmuntrar till att ungdomar får god psykisk hälsa. Vi tänker oss att det 

är särskilt viktigt att lyfta fram betydelsen av ett gott elevhälsoarbete idag då vi upplever att vi 

möts av ett ständigt konstaterande i media av att elever mår psykiskt sämre. Forskning och 

media fokuserar ofta på negativa faktorer i skolmiljön när det gäller elevhälsa. De negativa 

faktorerna som nämns är lärarbrist (Socialstyrelsen, 2012), höga prestationskrav (Hiltunen, 

2017) eller brist på stödundervisning (Ahlmark, 2010). Genom att vi belyser 

forskningsområdet utifrån ett positivt perspektiv kan vår studie bidra till tidigare forskning. Vi 

ämnar använda oss av Grundad teori som metod vilket innebär att vi kommer närma oss vårt 

undersökningsområde mer förutsättningslöst. Den skola som vi har valt att undersöka är känd 

för sitt framgångsrika arbete med elevhälsa och empirin i studien kommer att grunda sig i 

personalens egna upplevelser. 

 

1:1 Syfte 

 

Socialstyrelsens efterlysning av kunskap om skolmiljön för att kunna förebygga och bemöta 

den allt mer ökande psykiska ohälsan hos ungdomar ger stöd i vårt intresse av ämnet. Med 

skolmiljön som utgångspunkt vill vi undersöka hur en skola arbetar med elevhälsa. Vi har valt 
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att göra vår undersökning utifrån Grundad teori som metod vilket innebär att vi utgår från 

personalens upplevelser av skolans elevhälsoarbete. Syftet med vår studie är att undersöka 

hur en välfungerande skola arbetar med elevhälsa och vilka framgångsfaktorerna är utifrån 

upplevelser från personal.   

 

2. Tidigare forskning 

 
Som tidigare nämnts är syftet med studien att undersöka en välfungerande skola som 

framgångsrikt arbetar med att förebygga och arbeta med psykisk ohälsa bland elever. För att 

hitta studier relaterat till skolans miljö och psykisk ohälsa har vi använt oss av databaserna 

Sociological Abstracts och Diva. De sökord vi har använt oss av är school-health, school-

environment, school-stress, psychosocial-enviroment, adolescent och mental illness. Vi har 

använt oss av motsvarande ord när vi sökt på svenska. De tidigare forskningar vi hittat sätter 

fokus på faktorer som kan orsaka eller motverka psykisk ohälsa i skolmiljön. Vi har kunnat 

urskilja 3 grundläggande teman som återkommer i olika forskningsstudier. Nedan presenterar 

vi dessa teman som vi valt att kalla; skolmiljön och elevers möjlighet att påverka; skolmiljön 

och vuxenrelationer; skolmiljön och mobbning. Varje tema inleds med en kort presentation 

och hela avsnittet om tidigare forskning knyts slutligen ihop i en sammanfattning som  

redogör för vårt bidrag. 

 

2.1 Skolmiljön och elevers möjlighet att påverka 

 

Vi presenterar i det här temat studier som undersökt elevers möjlighet att påverka skolarbetet. 

En faktor i skolmiljön som tros kunna bidra till att de upplever psykisk ohälsa är förekomsten 

av höga prestationskrav i skolarbetet. En annan faktor är om de har få möjligheter att påverka 

skolarbetet eller om de upplever att skolarbetet är meningslöst vilket kan leda till känslor av 

stress. En tredje faktor är om elever har möjlighet till inflytande i skolmiljön så som i elevråd 

eller delaktighet i beslut kring planering. 

 

I en nyligen avslutad svensk studie som undersökt gymnasieelevers hälsa tros en faktor till att 

de känner psykisk ohälsa bero på deras upplevelse av höga prestationskrav. Upplevelserna 

handlar dels om att skolan ställer höga krav på dem att nå undervisningsmål och betyg 

samtidigt som de även ställer höga krav på sig själva. Det går ut över deras fritid och de har få 

möjligheter att anpassa studierna efter individuell förmåga. Författaren till nämnda studie, 

Linda Hiltunen (2017) har undersökt 497 gymnasieelevers erfarenheter och upplevelser av 

psykisk ohälsa. Hiltunen använde sig bland annat av ett uppsatsprojekt där eleverna skrev ned 

tankar om sin upplevda hälsa. Hon fann ett mönster där upplevelse av stress kopplades ihop 

med faktorer som deras höga krav på sig själva, resurser i form av tid, förmåga att utföra 

skoluppgifter och skolans krav på prestationer. I uppsatserna återkom ett för många elever 

gemensamt problem som att de ofta blev tvungna att ta med läxor hem efter skoltid och ägna 

kvällar och helger åt skolarbete för att hänga med i undervisningens tempo.  

 

I Hiltunens studie framkom också att eleverna upplevde att skolan tar över deras liv och att 

prestationskraven kväver deras motivation och vilja att fördjupa sina kunskaper. En del 

uttryckte att det var problematiskt med skolans höga betygskrav. De har även höga krav på sig 

själva att göra bra ifrån sig för att undvika att göra föräldrar och lärare besvikna samt förlora 

status bland kamrater. Elever med erfarenhet av skolsvårigheter uttryckte ofta att upplevelser 

av stress och frustration var kopplade till skolarbetet. De beskrev att de hade negativa 

erfarenheter av stödundervisning och upplevde att vuxna ser ner på unga med 



8 

 

studiesvårigheter. Flera av dem upplevde att de värderas utifrån sina prestationer. För höga 

krav med få resurser som tid eller egen låg förmåga att på egen hand nå upp till kraven bidrar 

till att de får en sämre självbild och känner sig misslyckade. De med studiesvårigheter 

uttryckte även oro för att skolmisslyckanden ökar risken för att hamna i arbetslöshet eller 

utanförskap. I uppsatserna visar sig även ett dilemma där elever som gör stora ansträngningar 

i skolarbetet men har begränsad tid för återhämtning ofta drabbas av stressrelaterad ohälsa. 

Detsamma gäller för de som prioriterar återhämtning och fritidsaktiviteter istället för läxor. 

De får ofta dåligt samvete och drabbas av stress när de halkar efter med skolarbetet. 

 

Ovanstående studie belyser prestationskravens betydelse för elevers psykiska hälsa. Andra  

forskare har även undersökt om elevers möjlighet att påverka skolarbetet var en faktor som 

kunde ha samband med stressrelaterad ohälsa. Forskarna Modin, Östberg, Toivanen och 

Sundell (2011) samlade in enkätsvar från 7930 studerande i årskurs 9 från 130 skolor i 

Stockholmsområdet. Genom en ”krav och kontroll modell” som beskriver yttre krav så som 

arbetsbelastning i förhållande till människors upplevelse av kontroll och stöd. Denna modell 

tillsammans med och sociologen Aaron Antonovskys teori KASAM (känsla av 

meningsfullhet och sammanhang) jämfördes respondenternas enkätsvar. Studien visade att 

49% av dem uppgav att de hade god hälsa. De upplevde att skolan hade låga prestationskrav, 

att skolarbetet var meningsfullt och att de hade möjlighet att påverka skolarbetet. Medan 

elever som upplevde höga prestationskrav med få möjligheter att påverka sin situation 

upplevde psykisk ohälsa. Faktorer som strama villkor i skolmiljön, höga krav och få 

möjligheter att påverka skolarbetet var i kombination med upplevelsen av svag känsla av 

meningsfullhet och sammanhang den mest ogynnsamma kombinationen för deras hälsa. En 

skyddande faktor trots deras upplevelse av låg kontroll visade sig vara om eleverna upplevde 

att de hade direkt stöd från lärare. Studiens slutsats var att skolans psykosociala miljö är 

betydelsefull för deras hälsa och att de som upplevde att skolarbetet var meningsfullt även var 

mindre mottagliga för stress. Modin et al. menar att elever behöver redskap för att stärka deras 

självförtroende och stöd i att göra skolarbetet meningsfullt. Detta för att de ska bli bättre 

rustade att förhålla sig till krav i skolmiljön och hantera andra utmaningar i det vardagliga 

livet som kan leda till upplevelser av stress.  

 

Två svenska studier som har undersökt elevers upplevelser kring inflytande i skolmiljön har 

kommit fram till att de som får möjlighet att delta i planering och diskussioner kring 

skolarbete och skolmiljön har visat sig må bättre. Den ena studien är skriven av forskarna 

Friberg, Gajnok och Hiljemark (2014) De utförde en artikelstudie om elevers inflytande och 

delaktighet i skolmiljön men fann begränsad forskning om vilken effekt elevers delaktighet i 

skolmiljön hade på sin psykiska hälsa. De studier som Friberg et al. analyserat pekar på att 

elever mår bättre av att ha visst inflytande. Påståendet ligger också i linje med Hiltunens 

studie som vi nämnt tidigare ovan, där hon menar att elevers känsla av låg kontroll i 

skolmiljön kan vara en stor orsak till upplevelser av stress och frustration hos dem. Friberg et 

al. nämner vidare studier som visat att elever som varit aktiva i elevråd eller på andra sätt varit 

delaktiga i frågor som rört skolmiljön upplevde att de blev respekterade och att vuxna i 

skolmiljön förstod dem bättre. En av artikelstudierna som Friberg et al. tar upp handlade om 

kinesiska skolbarn och delaktighet. I studien var eleverna positiva till att delta i beslut och 

planering kring undervisningsschema och aktiviteter. Dock upplevdes de inte vara lika 

intresserade av att lyfta åsikter kring läroplanen vilket tros bero på att de har god tilltro till att 

lärarna arbetar med den utifrån elevernas bästa. 

 

Den andra svenska studien författad av Jan Berggren (2007) har kommit fram till olika 

strategier som elever kan ha för att själva kunna påverka skolmiljön när de upplever att forum 
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som klassråd eller elevråd inte var tillräckliga. I en kvalitativ studie om elevinflytande och 

frågor som rör skolmiljön intervjuade Berggren 14 elever ur årskurs 3 på gymnasiet. 

Intervjuerna handlade om hur de upplevde att elevinflytandet fungerade i deras skola. 

Berggren kom fram till att de hade möjlighet att utöva elevinflytande. Bland annat i klassråd 

där de hade möjlighet att framföra sina åsikter om skolmiljön eller skolarbetet direkt till 

läraren. Ett annat sätt var att andra elever representerade deras frågor eller åsikter i skolråd, 

som är ett forum där elevrepresentanter kan diskutera tillsammans med rektor och annan 

personal. De hade även möjlighet att ta upp frågor som rörde den fysiska skolmiljön i så 

kallade programråd. 

  

Berggren fann att elevdemokrati oftast förekom i skolans korridorer där elever utan  

personalens närvaro diskuterade kring scheman och prov. De planerade också på vilket sätt de 

tillsammans skulle agera för att påverka lärarens upplägg av skolarbetet. I resultatet tar 

Berggren även upp vilka strategier de hade för att få sina viljor igenom. Gemensamma 

protester mot lärarens schemaläggning, val av examinationssätt eller planerade lärarbyten var 

strategier som ofta fungerade. Protester om betyg eller förändringar i kursutbud kunde dock 

tystna snabbt då eleverna blev rädda för att deras betyg skulle påverkas negativt. Flera av dem 

uppgav i intervjuerna att lärarens inställning är avgörande om de ska få ett lyckat 

elevinflytande och kunna påverka förändringar i skolmiljön. Berggren belyser vikten av att 

lärarna som innehar maktposition över elevernas betygssättning inte bara lyssnar på deras 

åsikter. Han menar också att det är viktigt att lärarna möjliggör elevinflytande genom att 

bjuda in till beslutsprocesser. 

 

2.2 Skolmiljön och vuxenrelationer 

 

Föreliggande tema tar upp studier av elevernas relationer till vuxna i deras närhet och vilken 

betydelse de har för deras psykiska hälsa. En faktor som kan förebygga psykisk ohälsa hos 

studeranden med skolsvårigheter tros vara om de får stöd från engagerad och omtänksam 

personal. Elever som upplever att de får stöd från personal eller vårdnadshavare då de blir 

utsatta för mobbning i skolmiljön är en annan faktor. Den tredje faktorn visar elevernas behov 

av stöd från personal då de lever i hem där vårdnadshavare har missbruksproblem eller 

psykiska problem. 

 

En svensk intervjustudie har undersökt hur elever med skolsvårigheter upplever stöd från 

lärare i skolan vilket är en faktor för att förebygga psykisk ohälsa bland elever i skolmiljön. I 

studien kom Ahlmark (2010) fram till att eleverna upplevde lärarens förhållningssätt till dem 

med skolsvårigheter som viktigaste faktorn för att kunna ta till sig kunskap och trivas i skolan. 

Ahlmark intervjuade 6 elever i åldern 12-20 år som samtliga hade utretts för dyslexi eller 

lässvårigheter tidigare. I studien beskrev eleverna att de önskar att lärare ska vara engagerade, 

ha förmåga att lyssna på dem samt uppmuntra och anpassa undervisningskraven efter deras 

individuella behov. De som beskrev att de trivdes i skolmiljön var även de som upplevde att 

de hade stöd från lärarna. Elever som trivdes mindre i skolan och var mer kritiska till sin 

skolgång och skolarbetet var oftare missnöjda med skolans stödinsatser. De upplevde att extra 

stöd av lärare i mindre klasser var positivt medan de som hade stöd i större klasser uppgav att 

de kunde bli tvungna att vänta länge på hjälp. Ofta ledde det till att de förlorade motivationen 

under lektionen och fick stora svårigheter att hänga med i undervisningen. Studien visade 

även att det finns behov av att lärare får ökad kompetens om hur de ska förhålla sig till och 

bemöta elever med skolsvårigheter. Skolans undervisning behöver också utformas på ett sätt 

så att elever med skolsvårigheter får de förutsättningar och det stöd av personal de behöver för 

att lyckas med skolarbetet. 
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Som vi kan se i ovanstående studie menar Ahlmark att personalens förhållningssätt till elever 

som har behov av stödundervisning är en viktig faktor för att de ska trivas i skolmiljön. En 

annan studie har kommit fram till att personalens och även vårdnadshavares förhållningssätt 

när elever utsätts för mobbning i skolmiljön är en betydelsefull faktor för elevernas psykiska 

hälsa. Anna Hämén och Sen Ulas (2013) har i en kvalitativ studie intervjuat 6 vuxna som 

under barndomen utsattes för mobbning under skolgången. Frågorna som ställdes berörde om 

de hade upplevt stödet från sin omgivning. I studien kom det fram att samtliga respondenter 

upplevde ett engagerat och känslomässigt stöd från vårdnadshavarna i hemmet medan det 

fanns stora brister i stödet från personalen. Det visade sig också att det knappt förekom 

samarbete mellan hemmet och skolan. Respondenterna upplevde ofta att personalen knappt 

reagerade på den mobbning de utsattes för eller vidtog några åtgärder. Undantaget när 

personal såg tydliga händelser av mobbning i skolmiljön och ingrep i samband med det. 

Respondenterna upplevde dock inte att personalen engagerade sig mer i att ta reda på 

orsakerna bakom händelserna eller arbeta för att förebygga mobbning. En del av eleverna 

upplevde att de fick stöd från enskilda lärare som engagerat sig genom att ge råd och tips om 

hur de skulle hantera mobbningen och som uppmanat dem att fortsätta med studierna.  

 

Återkommande i intervjuerna var en gemensam upplevelse av att lärare, kuratorer och 

psykologer ofta la skulden på elever som var ensamma på rasterna. De uppmanades då av 

personalen att själva ta kontakt med andra på skolgården. Få av respondenterna hade tillgång 

till skolkurator och även när det fanns tillgång upplevdes det vara svårt att få kontakt. Alla 

önskade att personalen hade engagerat sig mer och att skolan hade samarbetat mer med 

vårdnadshavare. Respondenter beskrev hur de ofta sökte sig till organisationer, föreningar 

eller ungdomsgård utanför skolan och hemmet för att få stöd. En beskrev att han under en 

period övervägde att söka sig till en nazistisk rörelse då han kände sig ensam och saknade 

stöd men valde bort det då det gick emot hans personliga åsikter. I resultatet framkom att 

skolorna inte hade tillräckliga riktlinjer eller strukturer för att arbeta med att förebygga eller 

förhindra mobbning och att eleverna blev lidande på flera sätt. De som utsatts för mobbning 

och dessutom fått ett dåligt bemötande och upplevt skuldbeläggande av personal skapade ofta 

negativa självbilder och fick svårigheter med ångest och skamkänslor. 

 

Ovanstående studie har undersökt elevers upplevelser av stöd från personal och 

vårdnadshavare när de utsatts för mobbning i skolan. I en rapport utförd av Karin 

Alexandersson, Agnetha Hammerin, Sofia Lind, Karin Malmberg, Elisabet Näsman och 

Christina Stenhammar (2017) har forskarna undersökt elevernas upplevelse av stöd från 

personal i skolan då de har växt upp i hem med missbruksförhållanden. Elever har i en 

forskningsrapport fått möjlighet att svara på frågor om hur de upplevde sin skolgång och det 

stöd de fått eller önskade att få. Precis som i Hämén et al. studie kom Alexandersson et al. 

fram till att stöd från personal i skola eller från vuxna i föreningar utanför skolan visade sig 

vara en faktor som har stor betydelse för elevernas hälsa. Syftet med rapporten var att få reda 

på hur skolan kan upptäcka och ge stöd åt elever som lever i hem med vårdnadshavare som 

har missbruksproblem. Rapporten utfördes i samverkan med Sociologiska institutionen vid 

Uppsala universitet och var en del av forsknings och utvecklingsprojektet Skol-BIM (barn i 

missbruksmiljöer). 20 ungdomar mellan 14-20 år som hade erfarenhet av vårdnadshavares 

missbruksproblem i hemmet intervjuades. I rapporten framkom att många elever har svårt att 

berätta för personal om det förekommer missbruk i hemmet då de själva kan ha svårt att förstå 

vad som pågår. Det kan också vara svårt för dem att sätta ord på det de upplever. Eleverna 

uppgav även ofta att de blivit ombedda av vårdnadshavare att inte berätta om familjens 
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missbruksförhållanden för någon vilket försvårar för personal att få vetskap om vad som 

pågår i deras hem.  

 

Hälften av eleverna svarade att skolan inte kände till vårdnadshavarnas missbruksproblem och 

att skolan inte engagerade sig i att undersöka problematik i hemmet. Detta trots att 

ungdomarna samtidigt fick stöd med fysiska problem som magvärk och ätstörningar eller stöd 

med problem som frånvaro, våldsbeteende eller eget missbruk. Hälften av ungdomarna 

uppgav att skolan hade vetskap om vårdnadshavarnas missbruk men att de ändå inte fick 

något stöd från skolan. Många gick ut grundskolan med otillräckliga betyg för att söka till 

gymnasiet. Det är ett vanligt problem bland de som levt med vårdnadshavare som har ett 

pågående missbruk eller en psykisk sjukdom.  

 

I en sammanfattning av elevers önskemål om stöd från skolan framkom att de önskade att ha 

mindre skolklasser och att personalen visade större engagemang och intresse för deras 

livssituationer. Eleverna ville att det skulle finnas tillgång till både manliga och kvinnliga 

skolkuratorer och psykologer. Personalen behövde vara synligare ute i skolmiljön och bjuda 

in till samtal. För att upptäcka om eleverna upplever svårigheter i sina hem önskade de att det 

utförs anonyma undersökningar om hur de har det. Dessutom vill de att personal ofta frågar 

hur det är hemma och hur de mår. Personalen får inte ge upp om eleverna ger svar som inte 

stämmer överens med varningssignaler som att de bråkar eller skolkar. Eleverna ansåg att det 

var viktigt att personalen bygger relationer och förtroende till dem vilket uppmuntrar till 

dialog och att anpassat skolarbete eller stöd i mindre grupper kunde betyda mycket. Mer 

samarbete mellan skolan och hemmet så som att skolan borde göra hembesök eller erbjuda 

vårdnadshavare samtal och föreläsningar var också sådant de efterlyste. 

 

2.3 Skolmiljön och mobbning 

 

Nedan beskrivs studier som undersökt hur elevers psykiska hälsa påverkas av relationer till 

klasskamrater eller vänner i skolmiljön och på fritiden. Upplevelse av destruktiva relationer 

med höga sociala krav är en faktor som kan ha negativ påverkan på deras hälsa. En annan 

faktor som har stor betydelse för deras hälsa är förekomsten av mobbning eller diskriminering 

mellan elever i skolmiljön som kan vara konsekvenser av skolans normer eller segregation. 

En tredje faktor handlar om hur de kan påverkas av mobbning via internet och telefoner. 

 

Hiltunens avhandling från 2017 som vi nämnde i det första temat har även undersökt hur 

elever upplever social tillhörighet och hur olika typer av relationer till jämngamla på skolan 

påverkar deras psykiska hälsa. I studien utfördes förutom en uppsatsstudie även en 

enkätstudie och intervjuer där frågor ställdes om deras erfarenhet av relationer. Det framkom 

att deras upplevelser av att känna gemenskap med andra och hitta en plats i den sociala arenan 

värderades högt. Goda vänskapsrelationer var ofta en källa till glädje och trygghet eftersom 

det medför att de blir bekräftade och får uppskattning. Genom att tillhöra en grupp upplevde 

många att de också blir någon, en person som är betydelsefull och accepterad. Eleverna 

beskrev att vänskapsrelationer och känslan av tillhörighet är avgörande faktorer för att de ska 

må bra och att det värsta som kan hända är att hamna utanför. Samtidigt uttryckte de att 

vänskapsrelationer ibland kan vara destruktiva och ge besvär med stress. Det gällde 

framförallt när relationer kräver att eleverna ständigt är tillgängliga och socialt engagerade i 

underhållandet av sina vänskapsrelationer. De beskrev det som ett socialt tvång att alltid vara 

kontaktbara. Det fanns även oro över att inte kunna ta sin tillhörighet för given utan ständigt 

behöva kämpa för sin plats i kamratgruppen och anpassa sig till gruppens förväntningar.  
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Många elever uttryckte oro över hur andra uppfattar dem i skolan och beskriver hur de sociala 

arenor där elever ingår är styrda av statussymboler. Det kan handla om moderiktiga kläder, 

normativa kroppsideal men också tilltalande personligheter vilket bidrar till att de ofta jämför 

sig själva med andra. De mår dåligt när de känner sig otillräckliga eller ifrågasatta om de 

avviker från normen och riskerar att bli uteslutna ur kamratgruppen. Samtliga elever som i 

studien beskrev ett upplevt utanförskap uppgav att de mår dåligt oavsett om det handlade om 

att bli tillfälligt utesluten ur en gemenskap eller om de utsattes för systematisk mobbning. 

Hiltunen varnar för att ett upplevt utanförskap är ett stort hot mot elevernas psykiska hälsa då 

flera av dem uttryckte svårigheten med att bli delaktig i kamratgrupperingar. Ett upplevt 

utanförskap kunde i sin tur orsaka depressioner, minskad livslust, självmordstankar och 

självskadebeteende. De som i uppsatsstudien beskrivit att de drabbats av systematisk 

mobbning eller kränkningar i skolan gav ibland egna förklaringar som att de hade valt att inte 

anpassa sig till sociala normer i skolan utan istället gått sin egen väg. Vissa kunde å andra 

sidan inte själva förstå varför de blivit utsatta för kränkningar eller utfrysning då de ansträngt 

sig för att passa in i rådande normer. 

 

Ovanstående studie har visat betydelsen av att eleverna har tillgång till goda 

vänskapsrelationer till andra på skolan och att personal i skolan behöver ha dialog med dem 

kring olika normer som kan påverka dem negativt. En studie som undersökt förekomsten 

diskriminering och mobbning i skolan har visat att könsnormer i skolan och även elevernas 

etniska bakgrund kan ha betydelse för att konflikter uppstår. Det visade sig även vara stor risk 

för ohälsa hos alla som på något sätt var involverade i mobbning. Carlerby (2012) undersökte 

data från Världshälsoorganisationens och Folkhälsomyndighetens register om 11 972 svenska 

högstadieelevers enkätsvar och jämförde dessa med faktorer som kön och utländsk bakgrund. 

Carlerby fann att flickor i högre grad blir utsatta för diskriminering och ojämlika 

maktrelationer än pojkar. En orsak till att flickor uppger sig vara utsatta i högre grad kan vara 

att flickor generellt är mer uppmärksamma på diskriminering då de oftare utsätts för verbala 

och sexistiska påhopp eller andra former av diskriminering. Studien belyser hur flickor och 

pojkar förväntas bete sig enligt samhällets maskulina och feminina normer. Medan flickor 

ofta i skolmiljön förväntas bete sig enligt normen om att flickor är ömtåliga och tystlåtna 

förväntas pojkar ta större plats och visa upp sin makt över andra elever.  

 

Carlerby undersökte även hur ofta eleverna hade varit involverade i mobbning som mobbare 

eller som offer och kom fram till att pojkar oftare var involverade som mobbare eller utsatta 

för mobbning än flickor. Hon såg att pojkar med utländsk bakgrund oftare utsatte andra för 

mobbning än pojkar med svensk bakgrund. Förekomst av mobbning kan vara ett uttryck för 

ojämlik maktfördelning på skolor och arbetsplatser. En förklaring till att fler pojkar än flickor 

utsätter andra för mobbning tros vara att de försöker hantera egna problem i vardagen och 

skydda sig själva från att drabbas av psykisk ohälsa genom att ta makt över sina skolkamrater.  

Mobbning kan både vara en varningssignal och en orsak till ohälsa men fungerar dock 

kontraproduktivt enligt Carlerbys studie som visat att både den som mobbar och den som blir 

utsatt riskerar att drabbas av ohälsa. Flickor är generellt mindre involverade i mobbning än 

pojkar men det visade sig i studien att flickor med utländsk bakgrund var mer involverade i 

mobbning än flickor med svensk bakgrund. I Carlerbys studie nämns att föräldrarnas 

kulturella bakgrund och förekomst av hedersvåld kan vara en orsak till att barn med utländsk 

bakgrund oftare är inblandade i mobbning. Studien efterlyser dock fördjupade kunskaper om 

varför dessa elever är överrepresenterade i frågor om mobbning för att kunna förbättra sociala 

relationer i skolmiljön men även i samhället i stort.  

 



13 

 

Carlerbys studie ovan lyfter betydelsen av att skolan arbetar med rådande normer i skolmiljön 

för att skapa ett varmt och vänskapligt klimat vilket kan förebygga ohälsa bland elever. En 

annan studie som också visat att svenska skolor behöver arbeta mer med att bygga relationer 

mellan de som studerar för att förhindra mobbning är Socialstyrelsens (2012) nationella 

undersökning. Undersökningen har bland annat granskat hur förekomsten av mobbning skiljer 

sig mellan skolor i Sverige. I resultatet framkom att en orsak till mobbning kan vara 

segregation som visar sig i att elever med svensk bakgrund sällan kommer i kontakt med 

elever med utländsk bakgrund. Studien undersökte elevers enkätsvar i årskurs 6 och 9 från 

skolor över hela Sverige och visade att det fanns stora skillnader mellan skolorna i hur de 

mådde kopplat till relationer och samspel. Precis som i Carlerbys studie framkom samband 

med att förekomst av mobbning påverkade deras hälsa negativt även hos de som inte var 

direkt utsatta. I studien av Carlerby visade sig mobbning ha starkt samband med skolmiljön 

och vilka normer som råder där. Ju lägre lärartäthet tillsammans med högt antal psykosocialt 

utsatta och elever med sämre socioekonomiska förutsättningar desto högre risk att de skulle 

utsättas för mobbning och uppleva otrygghet.  

 

En annan orsak till att det oftare förekom mobbning i vissa skolor menar Socialstyrelsen 

(2012) ha samband med att eleverna i början av 1990 talet fick möjlighet att själva välja 

skolor de ville gå i. Det kan ha bidragit till en socioekonomisk segregation då resursstarka 

elever som bor i resurssvaga områden söker sig till välfungerande skolor i andra områden. En 

stor del resurssvaga elever blir då kvar i de resurssvaga områdena vilket kan leda till att 

skolornas resurser inte räcker till. Skolor som har högt antal elever med skolsvårigheter eller 

relationsproblem ökar risken för upplevda hälsobesvär och mobbning bland eleverna. I 

socialstyrelsens studie framkom att 60% av elever med svensk bakgrund går i skolor där 

mindre än 10% har utländsk bakgrund vilket pekar på att det finns begränsade 

kontaktmöjligheter mellan eleverna.  

 

Liksom i Carlerbys studie framkom det även i Socialstyrelsens nationella undersökning att 

elever med utländsk bakgrund i större utsträckning blir utsatta för mobbning och har sämre 

vänskapsrelationer än de med svensk bakgrund. Elever med utländsk bakgrund visade sig ha 

bättre psykisk hälsa när de går i skolor där de med utländsk bakgrund är i majoritet. 

Segregation i svenska samhällen som medför att elever med olika ursprung växer upp i olika 

områden och diskriminering i skolmiljön antas vara orsaker till att elever utländsk bakgrund 

upplever sämre hälsa i skolor där de är i minoritet. Socialstyrelsen avslutar med att efterlysa 

kunskap i hur skolor arbetar med att bygga relationer mellan elever med olika ursprung. 

 

I studien av Socialstyrelsen ovan lyfts betydelsen av att skolan arbetar med att bygga 

relationer mellan elever som har olika etnisk bakgrund för att minska risken för mobbning och 

diskriminering i skolmiljön. En annan studie författad av Rina Bonanno och Shelley Hymel 

(2013) har undersökt mobbning som sker mellan elever över internet och telefon. I och med 

att sociala arenor alltmer förflyttar sig till nätbaserade plattformar och sociala medier har 

involvering i mobbning över internet ökat. Bonanno et al. studie från USA undersöker 

fenomenet nätmobbning och om det liksom traditionell mobbning kan medföra risk för 

depressioner och självmordstankar. Författarna undersökte enkätsvar från 399 elever som gick 

i senare delen av högstadiet. Ungefär lika många uppgav att de hade varit offer för mobbning 

och att de hade utsatt andra för mobbning. En mindre del uppgav att de hade varit involverade 

i nätmobbning. I resultatet framkom att både de som utsatts för traditionell mobbning och 

internetmobbning riskerade att drabbas av psykisk ohälsa. Även om involvering i 

nätmobbning var mindre förekommande visade det sig att både de som utsätts för 

nätmobbning och de som utsätter andra riskerar att drabbas i högre grad av självmordstankar 
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än av depressioner. Det finns generellt få studier som undersökt konsekvenser av 

nätmobbning. Bonanno et al. menar att en förklaring kan vara att de som drabbas av 

nätmobbning som ofta sker anonymt, kan uppleva att situationen är hopplös på grund av att de 

inte kan komma undan mobbningen. Känslor av hopplöshet har visat sig vara starkare 

förknippat med självmordstankar bland elever än med förekomsten av depression. Elever som 

drabbas av nätmobbning är även mindre benägna att söka hjälp än de som blir utsatta för 

traditionell mobbning vilket också kan öka risken för självmordstankar. Eftersom 

nätmobbning tycks bli vanligare behövs mer forskning om de orsaker som ligger bakom och 

även hur vuxna kan bli bättre på att upptäcka och förebygga mobbning som sker mellan elever 

över internet. 

 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 
 

Bland studier i tidigare forskning hittade vi 3 olika teman vilka har betydelse för elevernas 

hälsa i skolmiljön. En bidragande orsak till rapporterad stress och oro bland elever som 

återkommer i olika studier antas vara deras möjligheter till att kunna påverka skolarbetet. 

Bristande stödundervisning och brist på goda relationer till engagerade vuxna i och utanför 

skolmiljön i frågor om mobbning, skolsvårigheter eller svårigheter i hemmet kan även 

påverka elevernas hälsa negativt. Elever som utsätts för eller är delaktiga i mobbning har stor 

risk att drabbas av ohälsa i form av depressioner och minskad livslust. Skolan behöver därför 

arbeta mycket med relationsskapande arbete och även integration för att förhindra konflikter. 

 

2.5 Vårt bidrag till den tidigare forskningen 

 

Flera av studierna vi hittat efterlyser fördjupade kunskaper om skolmiljöns betydelse för 

elevernas psykiska hälsa. Återkommande rapporterar elever att de upplever psykisk ohälsa 

relaterat till skolarbete och bristande socialt stöd i skolan. Vi har hittills inte hittat någon 

studie som undersöker en skola som har ett välfungerande elevhälsoarbete och som tar hänsyn 

till personalens upplevelser. Vi vill därför i denna uppsats undersöka det goda exemplet, det 

vill säga hur personal i en skola framgångsrikt arbetar med sitt elevhälsoarbete.  

 

3. Metod 

 
Som metodologiskt angreppssätt i vår studie har vi valt att använda oss av Grundad Teori 

enligt sociologen Barney Glasers modell. Vi kommer under den här rubriken motivera och 

presentera metodvalet. Under denna rubrik redogör vi för den öppna, den selektiva och den 

teoretiska fasen som ingår i Glasers modell av Grundad teori. 

 

3.1 Val av metod  

 

I vår studie har vi valt att använda oss av Grundad teori (GT hädanefter) som metodologiskt 

angreppssätt utifrån att vi satt fokus på att undersöka en välfungerande skola utan att vi har 

någon direkt frågeställning, kunskap om eller något förbestämt problem för 

forskningsområdet (Hartman, 200:40). Det handlar snarare om ett område eller ett fenomen 

som väckt vår nyfikenhet att ta reda på mer om utifrån det faktum att ungdomars psykiska 

hälsa blir allt sämre. Syftet med vår studie är att lyfta fram det goda exemplet, hur personal 

arbetar med elevhälsa och vilka framgångsfaktorerna är utifrån personalens upplevelser. Att 

använda grundad teori ger oss möjlighet att nära studera hur personal genom elevhälsoarbetet 

förebygger elevers psykiska ohälsa i skolan. Vi har genom en öppen frågeställning kommit 
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nära den verklighet personalen upplever. Med öppen frågeställning menar vi ”En 

övergripande tanke om vad som händer inom området och genom att få tillgång till området 

kommer det att generera frågor som ger svar vilka på nytt genererar andra frågor och så 

vidare”(Hartman, 2001:61). Genom att låta personalen tala fritt utan specifik styrning har vi 

kunnat få en bild av framgångsfaktorer i elevhälsoarbetet. 

 

3.2 Vår förförståelse 

 

Vår ambition var att tillträda området för forskningen utan förutfattade meningar vilket vi 

anser att vi gjorde då det dels är länge sedan vi själva gick i skolan och dels att skolan som 

organisation inte är jämförbar nu och då. Vi har inte heller kunskap om hur ett elevhälsoarbete 

på en skola fungerar eftersom arbetet med elevhälsa inte var lika utvecklat i skolorna då som 

det är idag. 

 

3.3 Grundad Teori enligt Glaser 

 

Barney Glaser och Anselm Strauss utvecklade GT i slutet av 1960 talet i samband med en 

studie de gemensamt utförde (Hartman, 2001:34). GT skiljer sig från traditionella 

vetenskapliga metoder eftersom den processar fram en teori under arbetets gång medan man i 

andra metoder utgår från en teori. GT är därför speciellt lämplig i studier där man efterfrågar 

kunskap i områden som har liten forskning eller är mer eller mindre outforskade (Hartman, 

2001:9,16). Trots att både Glaser och Strauss var emot traditionella induktiva metoder som 

genererar en teori och deduktiva metoderna som utgår från en teori, visar det sig att man i GT 

arbetar både induktivt och deduktivt (Hartman, 2001:27,28). 

 

Forskningsprocessen inom GT använder sig av tre faser, den öppna fasen, den selektiva fasen 

och den teoretiska fasen som vi beskriver utförligare senare i detta avsnitt. Glaser och Strauss 

har olika uppfattningar om forskningsprocessen. Strauss utgångspunkt är detaljerad med 

konkret frågeställning och tydliga regler hur man steg för steg går tillväga. Glaser däremot 

anser att man på detta sätt tvingar fram data och att teorin hindras från att växa fram ur data. 

Istället menar Glaser att utgångspunkten är få enkla regler. Det handlar om ett konstant 

jämförande, teorigenerering och att man utgår från en öppen frågeställning (Hartman, 

2001:61). GT riktar sig mot den kvalitativa metoden även om den också förekommer som 

kvantitativ metod. Trots Glasers och Strauss motsättningar till de traditionella induktiva och 

deduktiva metoderna visar det sig att man inom GT arbetar både induktivt och deduktivt. Det 

är främst inom datainsamling, urval och analys det förekommer på så sätt att den första 

datainsamlingen analyseras induktivt.  

 

I den fortsatta forskningsprocessen använder man den analysen som grund för ett nytt urval 

vilket innebär att det urvalet är deduktivt baserat på analysen. Så fortgår hela den interaktiva 

process tills teorin har genererats vilket den ska göra när det inte går att få fram mer data, det 

vill säga att man har uppnått teoretisk mättnad. Datainsamling och analys påverkar varandra 

ömsesidigt och det är här processen styrs av de enkla regler som tidigare nämnts, de ger en 

klar bild hur man gör ett nytt urval efter en analys (Hartman, 2001:36). Glaser poängterar att 

allt är data som korsar forskarens väg och tar man hänsyn till det istället för att rikta in sig på 

speciella typer av data som intressanta kommer detta att gynna teoribildningen istället för att 

hämma den (Glaser, 1998:28). Glasers modell av GT är den modell vi anser bäst stämmer för 

våra förutsättningar inför vår studie utifrån resonemanget ovan och därför har vi valt att 

använda den. Vi kommer mer ingående redogöra för hela forskningsprocessen inom GT 

nedan. 
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Datainsamling vars empiriska grund teorin kommer att vila på ska enligt GT samlas in 

systematiskt. Det är viktigt att insamlingen görs på rätt sätt och att den inleds utan förutfattade 

meningar. Glaser uttrycker att ”allt är data” vilket kan vara orsaken till att det inte finns så 

mycket fakta om datainsamlingen inom GT. Vanligast är dock naturliga observationer och 

intervjuer men även skönlitteratur, brev och biografier (Hartman, 2001:63). Att spela in 

intervjuer är enligt Glaser slöseri med tid då inspelningar ofta innehåller onödiga data som 

inte är relevanta i undersökningen. Däremot är det viktigt med dokumentation och Glaser 

hävdar att forskaren bör träna upp sin känsla för relevant data genom att lära sig att anteckna 

det som är väsentligt (Hartman, 2001:64).  

 

Vid urval menar Glaser att det ska vara ett ändamålsenligt teoretiskt urval, och att det ska 

styras av idéer som insamlad data genererat. Med hjälp av det teoretiska urvalet hittas 

kategorier och samband mellan kategorier och egenskaper. Det teoretiska urvalet bestäms 

kontinuerligt under undersökningens gång för att hitta relevanta data, det är alltså redan 

grundat i insamlad data (Hartman, 2001:67). Ändamål och relevans är de kriterier som ställs 

på det teoretiska urvalet och beroende på var i undersökningen man befinner sig skiljer sig 

betydelsen. I början av undersökningen betyder ändamål att finna och koda fram så många 

kategorier som möjligt medan det i slutet betyder att de ska kunna integreras i en teori. 

Relevans betyder att kategoriernas begrepp och egenskaper överensstämmer med det vi 

undersöker (Hartman, 2001:70). Urvalet i den öppna fasen har till uppgift att ge största 

möjliga relevanta data till exempel genom att forskaren väljer ut respondenter medvetet med 

en särskild avsikt (Hartman, 2001:74). 

 

I den öppna fasen är syftet att generera så många kategorier som möjligt vilket medger att 

man kan använda flera olika källor för att samla in data. Intressant data för insamling är 

företeelser, vad människor gör, deras handlingar och relationer - inte själva människan i sig. 

Forskaren börjar med att bearbeta det insamlade materialet för att generera kategorier 

(Hartman, 2001:40). Forskaren går igenom materialet rad för rad och försöker se indikatorer 

på vad som pågår på forskningsfältet, markerar ord som beskriver olika fenomen samt jämför 

likheter och skillnader i materialet. (Hartman, 2001:80). Av de mönster som framträder i 

texten kan forskaren koda fram kategorier och därefter undersöka eventuella samband mellan 

kategorierna. De ord som sammanfattas till en kategori kan ha samma innebörd eller beskriva 

ett fenomen utifrån olika perspektiv (se figur 1) under avsnittet genomförande. 

 

Bland dessa kategorier kommer forskaren upptäcka en kärnkategori som beskriver ett centralt 

problem på forskningsfältet (Hartman, 2001:41). Några av de viktigaste kriterierna som en 

utmärker en kärnkategori är hur ofta något förekommer, om det har en central roll i materialet 

och om det föreligger ett uttryck för ett problem (Hartman, 2001:84-88). 

 

Analysen enligt GT är en förlängning av kodningen som hittills har gett faktiska och 

teoretiska koder utifrån texten. Det är genom analysen av minnesanteckningar som teorin 

uppstår varför det enligt Glaser är mycket viktigt att under arbetets gång föra 

minnesanteckningar över idéer och reflektioner som uppstår under arbetet med kodning. 

Genom att dessa skrivs ner förs processen framåt och kan komplettera insamlad data. 

 

I den selektiva fasen väljer forskaren bort de kategorier som inte är intressanta för det valda 

forskningsområdet. De kategorier som kvarstår är de som är relaterade till kärnkategorin 

vilket också utgör en regel i den här fasen. Det betyder att man inte kan påbörja selekteringen 

förrän kärnkategorin uppenbarats. Innan den selektiva fasen övergår till den teoretiska fasen 
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samlar forskaren in ytterligare data för att förtydliga de kategorier man valt ut tills teoretisk 

mättnad uppnåtts (Hartman, 2001:41). I den selektiva fasen bestäms det teoretiska urvalet 

utifrån idéer genererat ur insamlad data vilket gör det möjligt enligt Glaser att få ut mesta 

möjliga data som är relevant för studien (Hartman, 2001:67).  

 

Kodningen i den selektiva fasen ska hjälpa forskaren att ta fram de kategorier som ska väljas 

ut av de som har genererats hittills. Enligt Glaser tillsätter man en teori om kärnkategorin för 

att snäva in undersökningen. Analysen i den här fasen enligt Glaser handlar även om vilka 

kategorier som ska sorteras bort och detta görs utifrån de teoretiska idéerna kring 

kategorierna. I den selektiva fasen ska forskaren nu välja ut en kärnkategori samt de 

underkategorier som har en relation med kärnkategorin på något sätt. De teoretiska idéerna 

menar Glaser ska handla om att få in mer data som ska klargöra de kategorier som tydligt är 

relaterade till kärnkategorin. Vidare om det överhuvudtaget finns något samband mellan 

kärnkategorin och en kategori (Hartman, 2001:83,88). 

 

I den teoretiska fasen ska insamlad data förtydliga och stärka den valda kärnkategorin och 

dess underkategorier (Hartman 2001:64). Glaser menar att det även i den här fasen är upp till 

forskaren vilken datainsamlingsmetod man använder och att man väljer utifrån vilken data 

man är ute efter.  

 

I den teoretiska analysfasen fokuserar forskaren på att visa tydliga relationer mellan begrepp 

och kategorier och hur man ska gå tillväga för att veta mer om de här relationerna. 

Minnesanteckningar är viktiga även här som i de andra redogjorda faserna tidigare eftersom 

de nu ska samlas ihop och sorteras. Sorteringen menar Glaser utgår från några regler varav en 

är att endast sortera det som har en relation till kärnkategorin. Det blir då ett fokus från 

forskaren att utgå från det centrala vilket också snävar in. Vidare menar han att ju mer man 

har integrerat i teorin desto lättare går det pusslande som sortering innebär (Hartman, 

2001:90). När man sedan enligt Glaser känner att det inte finns fler teoretiska idéer eller om 

man har uppnått teoretisk fullständighet, det vill säga att med minsta möjliga begrepp skall en 

teori förklara en företeelse, då är sorteringen färdig (Hartman, 2001:91). 

 

4. Genomförande 

 
Nedan presenterar vi hur vi har gått tillväga i de olika faserna; den öppna fasen, den selektiva 

fasen och den teoretiska fasen. Under faserna redogör vi steg för steg för forskningsprocessen 

och avslutar med att redogöra för våra etiska utgångspunkter. 

 

4.1 Den öppna fasen - Datainsamling, urval och analys 

 

Den öppna fasen börjar med att forskaren samlar in data om vad som pågår på ett område. För 

att finna kategorier som kan generera en teori bestämmer forskaren ett teoretiskt urval 

(Hartman, 2001:67). Syftet med vår studie var att undersöka hur en välfungerande skola 

arbetar med elevhälsa och vilka framgångsfaktorerna är utifrån upplevelser från personal. 

Därför blev vår övergripande frågeställning i den öppna fasen personalens upplevelser av 

skolans elevhälsoarbete. Utifrån denna frågeställning började vi samla in material på en skola. 

och vi har som datainsamlingsmetod valt att göra ostrukturerade observationer i skolmiljön 

och intervjuer med personal.  
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I den öppna fasen började vi med att kontakta en högstadieskola i som officiellt är en 

välfungerande skola och är en av skolorna i Sverige som blivit uppmärksammad för att satsa 

resurser på elevhälsa. Av rektorn fick vi tillstånd att genomföra intervjuer. Intervjuerna 

genomfördes enskilt i skolans lokaler och vi använde oss av en semistrukturerad intervjumall 

med förutbestämda öppna frågor om skolmiljö och psykisk ohälsa. Samma mall användes till 

samtliga deltagare i den öppna fasen (se bilaga 1). I de fall vi önskade att respondenterna 

utvecklade sina svar lade vi till följdfrågor. Efter godkännande från respondenterna valde vi 

att spela in våra första intervjuer då vi ansåg oss vara ovana i rollerna som intervjuare. Vi var 

rädda att bristen på erfarenhet skulle leda till att vi gick miste om viktiga data i studien 

därmed gjorde vi ett avsteg från Glasers metodologiska arbetssätt. 

 

Då det enligt Glaser är viktigt att dokumentera bestämde vi före intervjun vem som skulle 

ställa frågor under intervjuerna och vem som skulle skriva ned stödanteckningar för att 

säkerställa att vi skulle få med så mycket data som möjligt. Intervjuerna tog i genomsnitt en 

timme per person att genomföra. Vid slutet av varje intervju gavs respondenterna möjlighet 

att kommentera frågornas innehåll. De inspelade intervjuerna transkriberades sedan i samband 

med varje intervju och vi var noga med att inte lägga till egna reflektioner eller ta bort något 

som kunde påverka transkriberingen.  

 

Glasers ”allt är data” tog vi fasta på genom att vi i samband med att vi utförde intervjuer 

också utförde ostrukturerade observationer på skolan för att kunna komplettera intervjuerna 

med egna empiriska beskrivningar av skolans miljö och ge intervjuerna större mening (Glaser, 

2010:125). Under vår första observation uppmärksammande vi skolans uppbyggnad och 

praktiska miljö för att få en helhetsbild av hur studieområdet såg ut. Vi fokuserade då främst 

på hur vi upplevde förekomst av otrygga ytor och möjligheter till uppsikt samt ljusinsläpp och 

gemenskapsutrymmen. 

Då vi ville nå djupare kunskap om personalens upplevelser av skolans framgångsrika arbete 

med elevhälsa valde vi att använda oss av ett ändamålsenligt teoretiskt urval och intervjua 

personal som arbetar i skolmiljö. Samtliga hade även direkt erfarenhet av arbete med 

elevhälsa (Patton, 2002:230). Via rektorn fick vi kontakt med personal som blivit tillfrågade 

om att delta i vår studie. Vi kommer i denna studie presentera våra respondenter med fiktiva 

namn och uppskattad ålder. I den öppna fasen intervjuade vi;  

 

Mikael, 40-45 år, arbetar som skolkurator. Till honom kan eleverna vända sig för att få råd 

och stöd i situationer i livet som kan kännas svåra att hantera. 

  

Magdalena, 60-65 år, arbetar som specialpedagog med elever som har behov av särskilt stöd 

och handleder ämneslärarna i deras arbete med elever som har stödbehov. 

 

Vi har i alla faser valt att ta fasta på Glaser genom att göra minnesanteckningar där vi skrivit 

ner funderingar och idéer om hur vi ska komma vidare i nästa fas (Hartman, 2001:84,88). 

Utifrån de data som samlades in från våra ostrukturerade observationer, intervjuer och 

minnesanteckningar i den öppna fasen försökte vi så förutsättningslöst som möjligt koda fram 

kategorier. Vi fann först 6 övergripande teman som vi sedan kodade fram kategorier ur. Dessa 

teman var; Personal och relation till elever, Elevhälsan och samarbetet, Önskemål att 

utveckla, Familjesystemets roll och påverkan, Elever och relationer, Elever och psykisk 

ohälsa.  

 

Ur våra teman framträdde kategorier med olika exempel på hur respondenterna ser på sitt 

arbete med elevhälsa och hur de förhåller sig till problem som kan förekomma i skolmiljön så 
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som psykisk ohälsa bland elever, frånvaro, mobbning eller integrationssvårigheter. Vi 

analyserade våra teman genom att vid flera tillfällen gå igenom varje tema och markera 

liknande ord och meningar som ständigt återkom. Dessa sammanfattade vi sedan i olika 

kategorier tills vi upplevde teoretisk mättnad det vill säga att vårt material inte längre kunde 

tillföra några nya kategorier. 

 

De kategorier som förekom oftast i vårt material och hade en central roll visade sig vara; 

Gemenskap bland personal, God samarbetsförmåga bland personal, Hälsofrämjande 

insatser, Personalens inställning till elever med psykisk ohälsa eller skolsvårigheter, 

Individuella lösningar för elever med skolsvårigheter, Det relationsskapande arbetet mellan 

elever, Resursbrist, Samarbete med myndigheter och vårdnadshavare, Nya sociala arenor 

över telefon och internet. 

 

I vårt datamaterial upplevde vi tidigt att personalen hade en stark gemenskap och tillit till 

varandra i arbetsgruppen. Detta visade sig både i personalens egna ord när de talade om 

varandra och om sin arbetsplats och var även något vi kunde utläsa mellan raderna under 

intervjuerna. Vi upplevde att personalens starka tillhörighet utgjorde en grund till våra 

kategorier men var osäkra på om det var personalens gemenskap som var vår kärnkategori då 

vi hade en föreställning om att kärnkategorin skulle vara ett mer komplicerat fenomen. Vi 

tänkte att personalens starka gemenskap var ett för enkelt svar för att vara vår kärnkategori 

även om vi såg att den var en grund för de övriga kategorierna. Vi behöll dock kategorin 

gemenskap bland personal och valde att inte göra om den öppna fasen. Vi ansåg att de 

kategorier som vi kodat fram var mest centrala och viktigast i vårt material och hoppades att 

mer insamlad data skulle göra kärnkategorin tydligare för oss i den selektiva fasen. 

 

Från att vi i början av vår öppna fas var intresserade av personalens upplevelser av skolans 

elevhälsoarbete blev vi i slutet intresserade av om det fanns skillnader i personalens 

förhållningssätt till arbetet med elevhälsa. Vi tänkte att vi med en annan inställning kunde 

testa om det fanns en alternativ kärnkategori. 
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Koder Kategorier 

Gemenskap i arbetsgruppen, stark tillhörighet, 

trygghet, tillit, förhållningssätt, pålitlighet. 

Kärnkategori: Social integration 

(gemenskap bland personal) 

Högt i tak, utbyte av kompetens, kunskap och 

erfarenhet, pussel, alla blir lyssnade på, bolla tankar 

och idéer, råd och stöd, alla barn är allas. 

God samarbetsförmåga bland personal 

 

Öppet och trevligt klimat, närvarande, ingen fråga för 

dum, god kontakt, låg ribba för att söka hjälp av 

elevhälsan. 

God kontakt mellan personal 

 

Alla elever är olika, aldrig ge upp om elever, 

normalisera psykisk ohälsa och ångest, finna 

lösningar, ta hänsyn till många faktorer, stötta elever, 

tillgodose behov. 

Personalens inställning till elever med 

skolsvårigheter eller psykisk ohälsa 

 

Utveckla individuella och flexibla lösningar, personal 

uppmuntras att utveckla nya metoder, 

hemundervisning, undervisning i bibliotek och 

utegym, särskild undervisningsgrupp, korta/långa 

undervisningstimmar, avsteg från regler. 

Individuella lösningar för elever med 

skolsvårigheter 

Rutinmässiga eller spontana, hälsokontroller, 

punktinsatser, nödlösningar, kamratstödjare, kalla hela 

klassen till kurator, värdegrundsarbete, studieresor. 

Hälsofrämjande insatser 

Motverka diskriminering och kränkningar, 

kompetensutveckling hos personal, 

värdegrundsarbetet, trygg miljö, personal närvarande i 

miljön tillgänglighet, förtroendeskapande, synas och 

ta kontakt, kontaktlärare. 

Det relationsskapande arbetet mellan 

personal och elever 

Respekt för lika värde, omtänksamt förhållningssätt, 

ta ansvar, faddrar, kamratstödjare, rastvakter, 

integrationsarbete, gemensamma utflykter, 

språkverkstad, världstemadag, förebygga och 

motverka mobbning. 

Det relationsskapande arbetet mellan 

elever 

 

Kompetensbrist, personalbrist, ökat elevantal med 

skolsvårigheter, tidsbrist att hinna med obligatoriska 

arbetsuppgifter, hård belastning, kunskapsbrist, 

öppettider på ungdomsgården. 

Resursbrist 

Stor omsättning på personal i Socialtjänst, 

ointresse/ovilja från vårdnadshavare, 

kontaktsvårigheter, långa väntetider för elever med 

behov av stöd, svårt att nå personal i myndigheter, 

kommunikationssvårigheter, bristande samarbete. 

Samarbetet med myndigheter och 

vårdnadshavare 

 

Personalen har begränsat inflytande över sociala 

medier, mobbning och utsatthet, sociala medier 

orsakar stress och ohälsa bland elever. 

Nya sociala arenor över internet och 

telefon 

 Figur 1 
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4.2 Den selektiva fasen – datainsamling, urval och analys 
 

I den selektiva fasen ska forskaren välja bort kategorier som inte är relevanta och som inte 

stärker kärnkategorin. Vi upplevde att vi var osäkra på betydelsen av vår kärnkategori vilket 

kan bero på att vi endast hade utfört två intervjuer och en observation och att vår insamlade 

data var otillräcklig. För att hitta fler samband och egenskaper som gjorde kategorierna 

viktiga valde vi att intervjua ytterligare personal och göra ännu en observation. Till 

intervjuerna använde vi den semistrukturerade intervjumall som vi använt tidigare och 

intervjuade personalen på plats i skolmiljön. Vi valde även här att spela in intervjuerna av 

samma skäl som vi tidigare redogjort för. 

 

Utifrån vad som alstrats ur tidigare insamlad data i den öppna fasen valde vi att avsiktligt 

välja ut de respondenter som vi ansåg kunde hjälpa oss att stärka vår kärnkategori. 

Respondenterna valdes utifrån ett ändamålsenligt urval då de arbetar i skolan direkt med 

frågor som rör elevernas hälsa både direkt i team med elevhälsa och som bara kommer i 

kontakt med elevhälsan vid behov för att vi skulle kunna få svar på om det fanns skillnader i 

personalens förhållningssätt till arbetet med elevhälsa. Följande respondenter valdes ut i den 

selektiva fasen; 

 

Katja, 30-35 år, arbetar som förstelärare och är delaktig i skolutveckling och arbetar mycket 

med att anpassa undervisning efter elevernas behov utöver sin roll som undervisande lärare. 

 

Helena, 40-45 år, arbetar som skolsköterska och har bland annat ansvar för hälsofrämjande 

samtal och medicinska undersökningar. 

 

Lars, 40-45 år, arbetar som rektor och är den person som har det högsta administrativa och 

pedagogiska ansvaret i skolan och leder arbetet i elevhälsan. 

 

Vi hade inte några krav på ålder, kön eller arbetslivserfarenhet inför intervjuerna men 

lyckades få stor spridning i vårt urval med deltagare av både kvinnligt och manligt kön i olika 

åldrar och med olika yrkesområden. Tyvärr hade vi dock inte möjlighet att få variation vad 

gäller våra respondenters etnicitet då alla hade svensk bakgrund. Samtliga respondenter hade 

lång arbetslivserfarenhet inom sina yrkesområden och hade arbetat i skolan under flera år. 

 

I samband med intervjuerna gjorde vi vår andra observation då vi registrerade våra 

upplevelser av samspelet mellan elever och personal i skolan. Vi fokuserade på interaktionen 

mellan dem och vår upplevelse av atmosfären och deras synliga och osynliga kommunikation. 

 

Efter att ha bearbetat våra transkriberingar och minnesanteckningar i den selektiva fasen blev 

det tydligt för oss att kärnkategorin handlade om personalens starka gemenskap och 

tillhörighet till varandra och att de övriga kategorierna hade tydlig koppling till den vilket 

också enligt Glaser är en viktig regel (Hartman, 2001:41). Vi valde här att inte selektera bort 

någon kategori då vi ansåg att de alla var betydelsefulla för personalens elevhälsoarbete. 

 

Från att vi var inställda på att se om det fanns skillnader i personalens förhållningssätt till 

arbetet med elevhälsa blev det i den här fasen tydligare för oss att vår kärnkategori visade sig 

som personalens starka gemenskap. Vi har valt att definiera det med begreppet social 

integration som tydliggör att personalen i hög grad upplevs vara socialt integrerade och har 

därmed stark tillhörighet till varandra i arbetsgruppen. Vi förstod i den selektiva fasen att 

personalens starka tillhörighet och tillit till varandras yrkesområden var en avgörande faktor 
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för det välfungerande elevhälsoarbetet. Detta visade sig för oss både mellan raderna i hur 

personalen talade om sina kollegor under intervjuerna men även i våra observationer i skolan 

då vi uppmärksammade personalens goda samspel med varandra och till eleverna. 

 

Kärnkategorin visade sig vara grunden till våra underkategorier som handlade om personalens 

gemensamma upplevelser av framgångsrika faktorer i elevhälsoarbetet. Dessa underkategorier 

var fortfarande efter den öppna fasen; God samarbetsförmåga bland personal, 

Hälsofrämjande insatser, Personalens inställning till elever med psykisk ohälsa eller 

skolsvårigheter, Individuella lösningar för elever med skolsvårigheter, Det relationsskapande 

arbetet mellan elever, Resursbrist, Samarbete med myndigheter och vårdnadshavare, Nya 

sociala arenor över telefon och internet. 

 

4.3 Den teoretiska fasen - datainsamling, urval och analys 

 

I den tredje och sista fasen handlar det endast enligt Glaser om att hitta relationer mellan 

kategorierna och forskaren måste här ställa sig frågan vem som är den bästa att ge den 

informationen (Hartman, 2001:74). För att hitta relationer mellan våra underkategorier som 

ytterligare kunde stärka vår kärnkategori ändrade vi vår frågeställning till; Personalens 

upplevelser av framgångsrika faktorer i elevhälsoarbetet med syftet att stärka vår 

kärnkategori, social integration. 

 

För att som Glaser påpekar hitta relationerna mellan de kategorier som framkommit i vår 

undersökning valde vi att göra ytterligare två intervjuer samt även göra en sista observation 

och samla in tillgänglig dokumentation om skolans handlingsplaner via skolans hemsida. I 

den teoretiska fasen valde vi respondenter som vi av tidigare respondenter fått reda på kunde 

ge mer data som kunde stärka vår kärnkategori. Vi anpassade vår semistrukturerade 

intervjumall efter vilken data vi ansåg var relevant utifrån våra kategorier (Se bilaga 2). I 

denna fas valde vi att inte spela in intervjuerna då vi ansåg att vi kunde förlita oss på våra 

minnesanteckningar. Vi intervjuade följande personer; 

 

Camilla, 30-35 år, arbetar som beteendevetare i skolans särskilda undervisningsgrupp samt 

har ansvar för kontakt mellan föräldrar, elever, myndigheter och sjukvård. 

 

Katarina, 55-60 år, fritidsledare som även är föreståndare för ungdomsgården och ansvarar 

för frågor som rör mobbning och kränkningar i elevhälsan. 

 

I samband med intervjuerna utförde vi vår tredje och sista observation då vi fokuserade på 

personalens förhållningssätt och bemötande till elever och arbetskamrater. Vi samlade även in 

information om rutiner och handlingsplaner från skolans hemsida samt dokumentation om 

skolans elevhälsoarbete som vi fick från rektorn. 

 

I denna fas sorterade vi våra minnesanteckningar samt anteckningarna från de sista 

intervjuerna utifrån våra underkategorier. Vi upplevde att vi nått teoretisk fullständighet när 

våra underkategorier stärkte vår kärnkategori social integration. Vi uppfattade att det var den 

mest återkommande och centrala kategorin som gav svar på studiens syfte hur en 

välfungerande skola arbetar med elevhälsa och vilka framgångsfaktorerna är utifrån 

upplevelser från personal. 

 

 



23 

 

Den öppna fasen Den selektiva fasen Den teoretiska fasen 

Frågeställning: 
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Lars, 40-45 år. Rektor 

Observation 2: Samspelet 
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Urval: 

Camilla, 30-35 år. 

Beteendevetare 

Katarina, 55-60 år. 

Fritidsledare 

Observation 3: Personalens 

förhållningssätt och 
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arbetskamrater 
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hemsida och rektorn 

Kärnkategori 

Gemenskap bland personal 

(Ej tydlig) 

Kärnkategori 

Social integration 

Kärnkategori 

Social integration 

 Figur 2 

 

4.4 Etiska utgångspunkter 

 

Vi har tagit hänsyn till fyra olika forskningsetiska principer och riktlinjer enligt 

Vetenskapsrådet (2017) som vi anser är viktiga för vår studie. Dessa är informationskravet, 

informerat samtycke, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Vi ville i vår studie 

genomföra intervjuer med skolpersonal och började med att skicka ett informationsbrev till 

rektorn på en skola vi fick kontakt med. Brevet vi skickade utgick från Vetenskapsrådets 

informationskrav och innehöll syftet med vår studie, en förfrågan om att genomföra intervjuer 

med personal och vilka intervjufrågor vi ville ställa. Vi var medvetna om att ämnet för 

uppsatsen och de frågor vi ville ställa kunde väcka känslor hos respondenterna då det 

handlade om deras personliga erfarenheter av skolan som arbetsmiljö. Vi var därför noga med 

att påtala för respondenterna att de fick välja bort känsliga frågor. 

 

Vi tog hänsyn till den direkta beroendeställning som existerar mellan personalen och rektorn 

och lämnade även över informationsbrevet till våra respondenter. Det gjorde vi i samband 

med varje intervju för att personalen utan rektorernas närvaro skulle få möjlighet att ta 

ställning till om de ville gå vidare med sitt deltagande (Nygren, 2012:34,35). I 

informationsbrevet fanns Vetenskapsrådets krav på informerat samtycke, att studien var 

frivillig och att respondenterna när som helst kunde välja att avbryta intervjuerna. 

Respondenterna delgavs i samband med detta att de kunde be att intervjuerna inte skulle 

användas i den publicerade studien. Tillbakadragandet var dock tvunget att ske inom en viss 

tidsram. De fick även kontaktuppgifter till oss för att kunna ställa frågor och få tillgång till 

resultatet av studien. 
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Respondenterna informerades även om konfidentialitetskravet vilket innebär att studiens 

material så som anteckningar eller inspelningar inte får hamna i obehörigas händer och att 

ingen enskild deltagare ska kunna identifieras. Vi har valt att inte namnge skolan i studien 

eller var i Sverige den ligger för att vi ansåg att det finns en risk att respondenterna kommer 

kunna identifieras. Vi anser att vi behandlade vårt intervjumaterial med största försiktighet. 

Ingen obehörig har fått ta del av uppgifter om respondenterna i vår studie eller 

intervjumaterialet därmed har vi säkrat anonymiteten för våra respondenter i studien. Vi tog 

även hänsyn till nyttjandekravet som innebär att insamlat material endast har fått användas till 

just vår studies syfte och inte kunnat återanvändas i annat syfte. 

 

5. Resultat 

 
Nedan presenterar vi de kategorier vi funnit i vårt material och därefter beskriver vi 

relationerna mellan dem. I del 1 beskriver vi de kategorier vi hittat som innehåller personalens  

upplevelser av framgångsfaktorer i elevhälsoarbetet och hur de blir möjliga då det 

förekommer hög grad av social integration bland personalen. Med hög grad av social 

integration menar vi att personalen upplevde stark tillhörighet till varandra i arbetsgruppen. 

Om personalen istället hade upplevt låg grad av social integration och därmed svag 

tillhörighet till varandra hade det påverkat personalens möjligheter att nå framgång i 

elevhälsoarbetet. Framgångsfaktorerna presenteras i följande kategorier; god 

samarbetsförmåga bland personal; god kontakt mellan personal; hälsofrämjande insatser; 

personalens inställning till elever med psykisk ohälsa eller skolsvårigheter; individuella 

lösningar för elever med skolsvårigheter; det relationsskapande arbetet; det 

relationsskapande arbetet mellan elever. I del 2 beskriver vi de kategorier som innehåller 

personalens upplevelser av begränsningar och svårigheter i elevhälsoarbetet som kan 

uppfattas som hot mot personalens sociala integration. Dessa kategorier är; resursbrist; 

samarbete med myndigheter och vårdnadshavare; nya sociala arenor över telefon och 

internet. 

 

5.1 Del 1. Framgångsfaktorer 

 

Nedan tar vi upp personalens upplevelser av framgångsfaktorer i elevhälsoarbetet i relation 

till personalens höga grad av social integration. 

 

God samarbetsförmåga bland personal 

 

Skolans hemsida beskriver elevhälsan som ett team där personal utifrån olika yrkesroller 

tillsammans diskuterar förslag om metoder när det finns oro kring en elev. Personalen har 

möjlighet att boka tid hos elevhälsan vid 4 tillfällen per vecka för att det inte ska uppstå 

spontana möten om elever i skolans korridorer eller i personalrummet. Genomgående i 

intervjuerna lyfts betydelsen av att personalen i elevhälsan har möjlighet att diskutera olika 

perspektiv och komplettera varandras kunskaper och erfarenheter för att kunna ge eleverna 

bästa möjliga stöd. Personalen upplever att samarbetet i elevhälsan leder till att elever med 

problem fångas upp tidigt och får professionellt stöd. För att samarbetet mellan personalen på 

skolan ska vara välfungerande behöver personalen uppleva stark tillhörighet till varandra i 

arbetsgruppen och därmed ha hög grad av social integration. 

 

Kuratorn beskriver det effektiva samarbetet mellan personalen i elevhälsan: 
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”Vi träffas tätt, vi har 3-4 träffar i veckan när vi sitter tillsammans med lärare under den här 

tiden där man kan rådgöra och konsultera varandra.[...]vi slipper ta allting ett varv i taget 

alltså först specialpedagogiskt och sen kurativt och sen skolsköterska eller tvärtom.. Så det 

tror jag vi tjänar litegrann på både vi som jobbar med det men även eleven”. 
 

Samtliga respondenter uttryckte betydelsen av att allas yrkesperspektiv får tas till vara. 

Skolsköterskan berättar om samarbetet i elevhälsan som ett arbetssätt där personalen 

tillsammans pusslar ihop en helhetsbild utifrån sina olika yrkesroller: 

 

”Man kan tänka som att vi pusslar, lägger fram alla bitar på bordet ’det här vet vi om Pelle, 

han har inte varit i skolan, vad vet du som skolsköterska, du som kurator, rektor och 

kontaktlärare?’[…] vi har ett väldigt bra gäng och att det handlar om att alla barn är allas, vi 

är här för att det ska funka att det ska bli så bra som möjligt”. 
 

Rektorn beskriver sin roll med att leda personalen i elevhälsan som ett intressant och viktigt 

uppdrag: 

 

”Mitt jobb innebär att jag ska leda det hela och det är en ganska spännande grupp att leda 

eftersom vi har olika yrken i den och ska liksom betrakta något som vi pratar om ur olika 

perspektiv, det är meningen, det är inte meningen att vi ska gå in från samma håll”. 

 

Specialpedagogen uppfattar samarbetet som välfungerande och upplever att hon både kan ge 

och få stöd: 

 

”Jag tycker det är bra samarbete med varandra, vi kan bolla tankar och idéer, man kan ta råd 

och stöd av varandra när det gäller olika saker och det är inte vattentäta skott mellan olika 

professioner heller”. 

 

En framgångsfaktor enligt rektorn är att ungdomsgårdens föreståndare ingår i elevhälsan och 

kan ge en annan bild av elevernas vardag och vara uppmärksam på varningssignaler på 

elevernas fritid: 

 

”Lärare har ju ofta en rätt bra bild av hur ett barn eller en tonåring är i klassrummet men en 

rätt dålig bild av hur det funkar i övrigt och där är ju fritidspersonalen verkligen en tillgång. 

Det är ju bara att kasta den kunskapen om man inte använder sig av den[…]en sån där grej 

som är otroligt bra tycker jag är att ungdomsgården är en del av skolans verksamhetsområde 

så att det är samma personal som jobbar på dagarna och kvällarna med högstadieeleverna 

under rast och fritid”. 

 

Enligt skolans hemsida är ungdomsgården en mötesplats utan krav på prestationer där 

personalen vill skapa stabila relationer och stärka elevernas självkänsla. Fritidsledaren 

beskriver att hon kan få i uppdrag av elevhälsan att skapa kontakt med elever som det finns 

oro kring och som undviker att prata med annan personal i skolan. Hon menar att hon kan ha 

ett annat förhållningssätt till eleverna än lärarna som sätter betyg på eleverna: 

 

”Jag kan ha ett annat förhållningssätt mot eleverna, ett mer kravlöst, prestationslöst 

förhållningssätt[…]eleverna behöver inte känna oro över betyget vilket ger en annan relation 

som gör att jag kan nå fram till elever på ett annat sätt”. 
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God kontakt mellan personal 

 

Samtliga respondenter upplever att de tillåts uttrycka sina tankar och åsikter i elevhälsan och 

att de blir tagna på allvar. Den goda kontakten mellan personalen grundar sig i en hög grad av 

social integration som bidrar till att personalen upplever förtroende för varandra i 

arbetsgruppen. 

 

Försteläraren som söker hjälp av elevhälsan när hon upptäcker att en elev har behov beskriver 

sin erfarenhet: 

 

”Vi har ett väldigt öppet klimat. Jag tycker att vi har ett jättebra system vad gäller elevhälsan, 

jag känner alltid att jag får hjälp av dem, det lyssnas på vad jag säger och att alla elever 

framförallt prioriteras och får hjälp, vi har en fantastisk rektor som har hand om elevhälsan, 

alltså han är så närvarande och har hjärtat precis på rätt ställe”. 

 

Fritidsledaren upplever att det är högt i tak mellan personal på skolan: 

 

”Kontakten mellan personal i och utanför elevhälsan är väldigt god. Det är högt i tak, ingen 

fråga är för dum”. 
 

Beteendevetaren upplever att det är enkelt att ta kontakt med elevhälsan och att hon får stöd: 

 

”Jag sitter inte med lika frekvent men det händer att lärare hör av sig och ber mig sitta med i 

elevhälsan för att de behöver min kompetens. Jag upplever att det är låg ribba för att som 

personal söka hjälp av elevhälsan, det räcker med en oroskänsla. Det är högt i tak och jag får 

hjälp när jag behöver hjälp”. 

 

Personalens inställning till elever med psykisk ohälsa eller skolsvårigheter 

 

Återkommande i intervjuerna talar personalen om att ta hänsyn till att alla elever är olika och 

har olika behov av stöd under sin skolgång. De upplevs även vara måna om att inte ge upp om 

elever som drabbats av psykisk ohälsa eller som har skolsvårigheter. Hög grad av social 

integration bland personalen möjliggör att arbetsgruppen kan ha ett gemensamt 

förhållningssätt till eleverna och stärka varandras uthållighet och optimism kring elever som 

inte klarar traditionell undervisning.  

 

Rektorn som ofta i intervjuerna beskrivs som en engagerad ledare berättar om målet att 

normalisera det tabubelagda ämnet psykisk ohälsa och att alltid hitta lösningar till elevernas 

behov: 

 

”Jag vill verka för och elevhälsan vill verka för, stora delar av lärarkåren också att 

normalisera psykisk ohälsa som vilken ohälsa som helst för så betraktar jag verkligen psykisk 

ohälsa i mitt eget huvud[…]vi pratar aldrig om någon som att den är uträknad eller att den inte 

passar i skolan eller funkar i skolan eller så utan frågan är hur vi hela tiden kan göra på ett 

annat sätt så att det blir bättre och sen till slut bra, det är hela tiden grunden”.  
 

Kuratorn menar att skolan måste ta hänsyn till att det är många faktorer som spelar in vid 

psykisk ohälsa och att det är viktigt att stötta eleverna när de inte når upp till skolans krav: 

 

”Det är lite för enkelt att säga att en elev är lat om den inte presterar utan vad är det som 

faktiskt gör att den inte orkar eller vill eller inte har motivation till skolan? Är det så att skolan 
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som den är organiserad för just den eleven är för svår, för obegriplig?[…]vissa elever kan 

man resonera och prata med och det kan faktiskt vara tillräckligt för att dom ska va nöjda med 

att få ett sammanhang och förstå hur saker och ting hänger ihop. Man kanske kan ta lite 

ansvar ifrån dem, det är inte på deras axlar det hänger eller varför det ser ut som det gör”. 

 

Försteläraren beskriver att det är viktigt att arbeta med att försöka hitta orsaker bakom 

elevernas beteenden och att det krävs anpassade individuella lösningar för att elevernas behov 

ska tillgodoses: 

 

”Jag är helt övertygad om att alla barn vill göra bra ifrån sig även de som bråkar allra mest, 

det betyder ju nånting när de bråkar, så är det ju och det står för nånting och kan man då hitta 

vad det står för och jobba med det och hitta lösningar som fungerar då kan det bli en helt 

annan elev av det[…]här anpassar vi och jag är väldigt noga med att säga det också att ’Alla 

som sitter här behöver olika saker och det är upp till mig att tillgodose och se till att ni får så 

bra undervisning som möjligt utifrån de behov ni har’. Och de köper det”. 
 

Skolsköterskan berättar hur personalen försöker arbeta med att elever ofta upplever stress och 

oro inför prov och läxförhör vilket kan leda till interna tävlingar mellan eleverna om vem som 

mår sämst. Hon beskriver hur hon försöker normalisera elevernas upplevelser av ångest inför 

en examination genom att berätta för eleverna om naturliga fysiska reaktioner vid stress: 

 

”Jag vet någon lärare här som inte längre säger prov utan att de ska göra muffins när de har 

läxförhör för att få ner nivån av ’AHHH’. Det tror jag vi måste jobba med när vi jobbar med 

t.ex. nationella prov[…]när jag ser de här barnen som säger ’jag har sådan ångest för ett prov’ 

då kan jag känna att ’nej det har du inte, du är nervös, du är spänd och det är helt normalt och 

det kan också vara bra att du får en adrenalinkick så kan du funka’. Jag försöker nog 

normalisera det lite grand och prata om vad det egentligen är”. 

 

Individuella lösningar för elever med skolsvårigheter 

 

Enligt skolans hemsida har personal under de senaste 15-20 åren arbetat med att utveckla 

elevhälsoarbetet för att elever ska ha en god fysisk och psykisk hälsa samt nå upp till 

kunskapskraven. Skolan har bland annat tagit fram tydliga rutiner för att förbättra tryggheten 

och trivseln i skolan och utvecklat stödet till elever som har särskilda behov. Hög grad av 

social integration bland personalen innebär att personalen har bättre förutsättningar att 

tillsammans i arbetsgruppen utveckla olika individuella lösningar. Personalen uppmuntras av 

ledningen att komma på nya metoder för att bedriva undervisning och skolan fokuserar 

mycket på att elever ska få behörighet till gymnasiet då det är en faktor som kan förebygga 

psykisk ohälsa. 

 

Genomgående i intervjuerna lyfter personalen betydelsen av att ge eleverna möjligheter till 

individuella anpassningar och försöka hitta lösningar som inte alltid följer skolans rutiner för 

att eleverna ska klara av sin skolgång. Försteläraren berättar att hemundervisning kan vara en 

första åtgärd för att få tillbaka elever till skolan som haft mycket frånvaro. Det kan ibland 

krävas flexibla lösningar för att eleverna till en början ska kunna undvika att träffa andra 

elever då de upplever detta som påfrestande efter lång tids frånvaro: 

 

”Det system som de jobbade fram tidigare där nere när jag var å jobbade där var att man 

började med att åka hem och ha hemundervisning nån eller några timmar per dag så att man 

skulle få tillbaka vanan vid skolarbete och bygga relation med en person som man sen kunde 
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ha som trygghetspunkt[….]vi har gjort så att mamman kör den till dörren där nere vid 

expeditionen och jag hämtar upp den där och lotsar direkt till expeditionen och det är ju ingen 

långsiktig lösning men det är en lösning för att få honom tillbaka hit. Så får man tänka hela 

tiden att man får på nåt sätt skippa den här tanken med hur är reglerna? Vad brukar vi göra? 

Vad ska man göra? Utan det här är fall då vi behöver tänka vad fungerar för den här eleven?” 

 

Försteläraren berättar att en åtgärd då elever har svårigheter att hänga med i undervisningen 

kan vara att elever tillåts lämna klassrummet för att lösa uppgifter i lugnare miljöer där de kan 

få ro i skolarbetet tillsammans med assistenter: 

 

”Vissa saker får man helt enkelt se mellan fingrarna med för att man vet att det kan vara 

mycket som spökar[…]det hände igår då gick de upp till utegymmet och han får hålla på och 

greja med alla de här redskapen samtidigt som hon läser texten på engelska och han översätter 

till svenska så uppgiften blev gjord men den blev gjord på ett sätt som fungerar för honom”. 

 

Beteendevetaren berättar om exempel på individuella lösningar för elever som inte har 

förmåga eller stöd hemifrån att ta sig upp på morgonen: 

 

”Vissa elever behöver hjälp med väckning i sina hem på morgonen. En elev hämtar jag varje 

morgon, hjälper henne att ta medicin och gå till den enda lektionen hon har den dagen. En 

annan elev har undervisning på biblioteket. Sen är det alla de andra individuella anpassningar 

som hur man klarar en dag. Alla har en egen planering för hur man ska jobba med skolarbetet. 

Det kan röra sig om korta eller långa arbetspass”. 

 

En framgångsrik lösning i skolan som ofta nämns i våra intervjuer för att komma tillrätta med 

problem som till exempel frånvaro är att elever får vara i en särskild undervisningsgrupp som 

ligger i en separat byggnad. Där arbetar 1 beteendevetare, 1 lärare och  3-4 assistenter 

tillsammans med eleverna utifrån deras individuella planeringar. Den särskilda 

undervisningsgruppen beskrivs ofta i intervjuerna som en framgångsfaktor för att elever som 

blivit hemmasittare ska komma tillbaka till skolmiljön. Den särskilda undervisningsgruppen 

har även stor betydelse för elever som har svårigheter att hantera många sociala kontakter i 

större klasser där det kan vara stökigt med hög ljudnivå.  

 

Beteendevetaren berättar hur hon arbetar med att uppmuntra elever till att ha undervisning i 

den särskilda undervisningsgruppen då de inte klarar traditionell klassrumsundervisning och 

hur eleverna vid behov får möjlighet att använda sig av kommunikationsmedel såsom sms: 
 

”Diskuterar ibland med eleverna om att en skolgång i den särskilda undervisningsgruppen är 

en chans eleverna får och att de är värda den chansen[...]i den särskilda undervisningsgruppen 

kan personal och elever använda sig av sms för att eleverna ofta upplever att det är lättare att 

uttrycka sig då”. 

 

Hälsofrämjande insatser 

 

Hög grad av social integration bland personalen möjliggör att de tillsammans kan uppmuntra 

varandra att utveckla och åstadkomma hälsofrämjande punktinsatser. Flera respondenter 

nämner olika flexibla insatser som skolan gör för att förebygga ohälsa hos eleverna. Det kan 

dels handla om rutinmässiga insatser men även spontana insatser då personalen ser behov. 

För att få reda på hur elever mår under sin skolgång utför skolsköterskan flera obligatoriska 

hälsosamtal med alla elever. Resultaten från hälsosamtalen kan leda till att personalen utför 



29 

 

olika punktinsatser i klasserna som till exempel utbildning i frågor som rör sömn eller 

matvanor som är viktigt för att må bra: 

 

”I årskurs fyra och åtta har man ett ganska långt samtal i över en timme och där har man 

frågor som omfattar frågor som tenderar till psykisk ohälsa[…]och likadant i sexan och i åttan 

går vi ut nu och pratar väldigt mycket kost, motion och sömn för att hitta balans och det är 

utifrån att jag får ganska mycket svar att det är många som äter ganska dåligt och sover 

ganska dåligt”. 

 

Försteläraren berättar att personalen ibland tar till nödlösningar i de fall då det framkommit 

oro kring elever som inte själva sökt hjälp eller som undvikit att ta emot hjälp av elevhälsan: 

 

”I de fall de inte har velat så har vi ibland gjort sådana här nödlösningar att vi ibland har kallat 

hela klassen till kuratorn för att vi vill ha dit en för att det inte ska bli så utpekande att just jag 

går till kuratorn. För det är inte alla som tycker att det är lätt att gå ifrån klassen”. 

 

Skolans hemsida beskriver tillgång till kamratstödjare som en hälsofrämjande insats som 

hjälper till att förebygga mobbning och diskriminering i skolmiljön. Kamratstödjarna väljs ut 

av eleverna själva i en demokratisk röstning och de har regelbunden kontakt med vuxna och 

kan berätta om elever som blir mobbade, kränkta eller upplevs vara ensamma. 

Kamratstödjarna har en viktig funktion då de kan upptäcka händelser eller riskfaktorer och 

komplettera elevhälsans arbete. Fritidsledaren berättar om kamratstödjarnas funktion: 

 

”I årskurs 5 och 7 får alla elever rösta fram andra elever som de vill ha som representanter i 

kamratstödjargruppen som kan vara personalens förlängda ögon och rapportera till personal 

om de upptäcker att elever sitter mycket för sig själva”. 

 

Fritidsledaren ger även andra exempel på hälsofrämjande insatser:  

 

”Skolan ordnar en sex och samlevnadsdag där vissa klasser får träffa personal från 

ungdomsmottagningen på plats i skolan medan andra klasser får åka och hälsa på 

ungdomsmottagningen för att bekanta sig med miljön då vi vet att sexdebuten ofta sker när 

elever ska börja gymnasiet”[…]vi har ett värdegrundsarbete från att eleverna börjar skolan där 

vi pratar om känslor, värderingar och kamratskap där de får lära sig att gå i varandras skor. I 

slutet av årskurs 9 åker vi på en studieresa varje år för att knyta ihop värdegrundsarbetet”.  

 

Det relationsskapande arbetet mellan personal och elever 

 

Hög grad av social integration bland personalen underlättar deras relationsskapande arbete 

till eleverna och leder till trygghet. Personalens gemensamma respektfulla förhållningssätt till 

varandra möjliggör även ett omtänksamt bemötande till eleverna. På skolans hemsida om 

handlingsplaner för att motverka diskriminering och kränkande behandling beskrivs att alla 

elever ska känna att de har förtroende för minst en vuxen ur personalen. Det finns även en 

beskrivning av skolans värdegrund som har arbetats fram tillsammans med elever, personal 

och föräldrar. Där står det att skolan ska vara en trygg miljö och att det ska finnas förtroende 

mellan personal och elever från båda håll.  

 

Personalen får även utbildning i relationsskapande aktiviteter och utför trivselenkäter och 

intervjuer för att förebygga otrygghet i skolmiljön. Samtliga respondenter berättar i 

intervjuerna om betydelsen av att skapa förutsättningar för att bygga goda och trygga 
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relationer mellan personalen och eleverna. Genom att personalen ofta rör sig ute i skolmiljön 

och visar att de finns tillgängliga utanför klassrum och personalrum blir vägen kortare för 

eleverna att söka kontakt med personal. Relationsarbetet i skolan handlar mycket om att skapa 

förtroende mellan personalen och eleverna. Att personal ska synas i elevernas vardag och 

skolmiljö är något som rektorn länge arbetat med och menar att vägen till att få kontakt med 

personal inte ska vara så lång: 

 

”För mig handlar det om att om man syns och finns med i nåt slags samtal att det inte är 

underligt att prata med rektorn på rasten till exempel då blir ju vägen så mycket lättare när den 

väl behövs och så vill jag att alla medarbetare som jobbar med elever också ska jobba och det 

gör de ju idag”. 

 

Skolsköterskan beskriver hur personalen arbetar med tillgänglighet och att skapa en kultur där 

alla hälsar på varandra och intresserar sig för elevernas mående. Skolsköterskan berättar även 

hur lärarstudenter påpekar att elever ofta tar kontakt med personal och ställer frågor: 

 

”Jag ska kunna vara i cafeterian, jag ska kunna vara i matsalen, jag ska kunna vara 

överallt[...]och det säger studenter ’men gud de pratar ju hela tiden och frågar’. Det är liksom 

så jag tror att det är, för det handlar ju om relationer hela vägen, relationer och 

kommunikationer för att hitta de där som inte mår bra”. 

 

Våra besök på skolan har inneburit att vi varit där olika tider. Under våra ostrukturerade 

observationer i samband med intervjuerna la vi märke till att det ofta fanns personal 

närvarande i skolmiljön både under rast- och lektionstid. Vi såg alltid någon tillgänglig 

personal i skolans miljö. I elevkafeterian som också fungerar som ett elevuppehåll och ligger 

placerad mitt i skolan. Där såg vi både elever och personal som tillbringade raster med att 

umgås tillsammans med klasskamrater och kollegor. När vi gick runt i skolan upplevde vi att 

eleverna var nyfikna på oss och både elever och personal hälsade. Vi upplevde att eleverna 

kände sig trygga och avslappnade i skolans lokaler då de skojade och skrattade tillsammans 

med personal. Vi uppmärksammande att lokalerna hade stora ytor med mycket ljusinsläpp. 

Det fanns få otrygga ytor som var otillgängliga för uppsikt. 

 

Eleverna ska ha en kontaktlärare som de träffar och samtalar med dagligen från att de börjar 

skolan till att de slutar. Försteläraren berättar om vikten av att bygga goda relationer till 

eleverna och betydelsen av att anpassa stödet till eleven utifrån den personal som eleven 

känner sig mest trygg med, inte utifrån specifik yrkesroll: 

 

”Har jag goda relationer till mina elever, då kan jag ju också lära dem någonting, jag tror 

verkligen stenhårt på det, att det behövs, jag kan vara hur duktig som helst på mitt ämne men 

har jag inte eleverna med mig så lär de sig ju ingenting i alla fall[…]så handlar det mycket om 

att hitta rätt person som kan hjälpa den eleven, det är inte säkert att det är jag men jag kan 

vara en länk till vad det nu kan vara, om det kan vara en kurator eller skolsköterska eller 

kanske BUP i vissa fall också men det går ju oftare via kuratorn”. 
 

Specialpedagogen påtalar betydelsen av att den personal som har bäst relation till eleven bör 

vara den som inledningsvis stöttar elevens behov och beskriver utmaningen med att 

upprätthålla tillit mellan personal och elev när det uppstår situationer då läraren behöver 

diskutera med kollegor i elevhälsan kring en elev: 
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”Det är ju en balansgång det där det gäller att få eleven att förstå att ’det här gör jag inte för 

att vara taskig utan att det här gör jag för att jag vill hjälpa dig, jag bryr mig om dig’. Det är 

viktigt att man bryr sig ’jag vill att det ska gå bra för dig, jag tycker ju om dig’. Visar man det 

här för eleverna att jag ställer upp för dig jag är på din sida då brukar det gå bra tycker jag. 

Det måste vara en vuxen de kan lita på och samtidigt måste man ta sitt vuxenansvar”. 

 

Det relationsskapande arbetet mellan elever 

 

Personalens höga grad av social integration som visar sig genom personalens respektfulla 

och omtänksamma förhållningssätt gentemot varandra generera även att elever tar efter detta 

förhållningssätt till sina skolkamrater. Att både personal och elever ska ha respekt för allas 

lika värde, ta ansvar för varandras välmående och stötta varandra står tydligt i skolans 

värdegrund. På skolans hemsida framkommer även att skolan arbetar relationsbyggande 

mellan elever genom att nya elever som börjar årskurs 1 ska ha tillgång till stöd av faddrar i 

form av äldre elever. Det ska också finnas kamratstödjare och rastvakter i skolan. Om det 

uppstår kränkningar har personalen rutiner i flera steg då de har samtal med alla som varit 

inblandade och kontaktar vårdnadshavare. Skolan har även satsat mycket på 

integrationsarbete senaste åren då de som många andra skolor i Sverige har tagit emot ett stort 

antal nyanlända elever från olika länder. 

 

Genomgående i intervjuerna nämns vikten av att eleverna visar omsorg och respekt för 

varandra i skolmiljön. Specialpedagogen berättar om hur skolan motverkar utanförskap 

genom att ha samtal som kan leda till att eleverna uppmärksammar och bjuder in varandra till 

relationer: 

 

”Vi har ju våra kamratstödjare och de är ju också en länk till personalen att se om någon är 

utsatt för mobbing eller om någon verkar må dåligt eller om någon elev sitter väldigt mycket 

ensam för det har vi också elever som gör[…]då signalerar man till klassläraren som kan ta 

upp och prata om det hur viktigt det är att alla får vara med och man måste inte tycka om alla, 

måste inte vara kompis på fritiden men i skolan att man säger ’kom och sätt dig hos oss’ eller 

att man sätter sig hos den, det kostar inte så mycket”. 

 

Beteendevetaren berättar om samspelet mellan eleverna i den särskilda undervisningsgruppen: 

 

”Jag upplever att eleverna tar hand om varandra trots att de är i olika åldrar. När det har varit 

problem mellan elever så har vi gjort insatser som gemensamma utflykter där eleverna får 

umgås utanför skolan genom till exempel en gemensam frukost på stan”. 

 

För att integrera nyanlända elever har skolan ett upplägg som kallas språkverkstad där 

eleverna får möjlighet att tränas i svenska upp till ett halvår samtidigt som de tillhör en större 

klass. Där får de tillsammans med klasskamrater ha ämnesundervisning som idrott eller slöjd 

där språket inte är avgörande. På så sätt kan de nyanlända eleverna snabbare lära sig svenska 

och bygga vänskapsrelationer. Att nyanlända elever får möjlighet att tidigt bli en del av en 

traditionell klass förebygger även att språkverkstaden blir en segregerad ö i skolan. 

Försteläraren beskriver hur språkverkstaden fungerar som en framgångsfaktor i 

integrationsarbetet: 

 

”Det är ju tanken för att man så fort som möjligt ska komma in i gemenskapen, få kompisar 

sen också lära sig svenska snabbare. Där har ju forskning sagt att om man språkbadas som det 
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så fint heter så lär man sig det snabbare sen tror ju jag att det kan vara jättetufft i början innan 

man kan språket att sitta och vara med”. 

 

För att motverka fördomar eller mobbning mellan svenska elever och elever med utländsk 

bakgrund har personalen haft insatser i form av en världstemadag i samband med terminsstart 

som skolsköterskan berättar mer om: 

 

”Den första fredagen eleverna kom hade vi olika teman och olika världar. De fick prova på 

olika saker, jag tänkte som Indien då var det såna här hennatatueringar, hand-massage och lite 

sånt där så att man liksom bjuder in varandra också jag tror det här när man säger dumma 

saker handlar om fördom att man är rädd för nya saker för att man egentligen inte vet”.  

 

5.2 Del 2. Hot mot den sociala integrationen 

 

Nedan beskriver vi de kategorier som innehåller personalens upplevelser av begränsningar 

och svårigheter i elevhälsoarbetet som kan påverka det stöd som personalen vill ge sina elever 

och därmed hota personalens sociala integration. 

 

Resursbrist 

 

I dokumentation om skolans elevhälsoarbete framkommer att nästan alla skolor i Sverige har 

tillgång till personal som arbetar med elevhälsa men att rektorerna anser att personalens tid 

inte räcker till. I intervjuerna nämner respondenterna vid flera tillfällen upplevelser av att 

känna sig ensamma inom sina yrkesområden och att de har begränsat med tid att hinna med 

de krav som ställs. Resursbrist kan orsaka att personal inte känner tillhörighet till 

arbetsgruppen och riskerar att bli ensamarbetare vilket hotar personalens sociala integration. 

Kuratorn berättar om svårigheten med att vara ensam i sin yrkesroll på en skola dit många 

elever med skolsvårigheter söker sig då skolan är känd för sin kompetens: 

 

”Jag tycker att det är ett problem att vi är 700 elever och att jag är ensam, visserligen på 

hundra procent, det finns också ett uttalat fokus i en tidningsartikel för inte så länge sen att vi 

har en ganska stor kompetens men också ett riktat intag. Många elever med skolsvårigheter 

söker sig till skolan vilket gör att vi har en liksom en ganska hård belastning på att lyckas med 

anpassningar och stöd”. 

 

Även Skolsköterskan påtalar problemet med att vara ensam skolsköterska på ett stort antal 

elever och problemet med att hinna med flera obligatoriska ansvarsområden men ha lite tid till 

att göra förebyggande hälsoinsatser ute i klasserna: 

 

”Framför allt är vi ålagda så mycket saker som ska göras[…]jag är ju ålagd av 

dokumentationslagen och hälsosjukvårdslagen att göra vissa saker. Det är roligt att träffa 

eleverna såhär också men det är ännu roligare att träffa dem ute i klasserna och det är det jag 

hinner minst”. 

 

Beteendevetaren beskriver att det inte alltid finns tillräckligt mycket kompetens bland 

personalen eller resurser till att tillgodose elevernas specifika behov om de har särskilda 

behov: 
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”Det mest utmanande i mitt arbete är elever med autismspektrumdiagnos då de har ett 

annorlunda belöningssystem och kan vara svåra att motivera till att t.ex. sköta sin hygien. Hur 

ska vi då kunna motivera dem till att lära sig matte?”. 

 

Fritidsledaren berättar om sitt önskemål om att ungdomsgården får fler öppettider då hon 

oroar sig för att elever väljer bort fysiska möten med varandra för datorspel på fritiden: 

 

”Jag skulle vilja öppet flera kvällar i veckan, jag tycker att det är bättre med vuxenkontakt än 

att eleverna sitter hemma och spelar”. 

Samarbetet med myndigheter och vårdnadshavare 

 

Genomgående i alla intervjuer beskrivs svårigheter i samarbetet mellan skolan, myndigheter 

och vårdnadshavare kring elevernas behov vilket hotar personalens sociala integration då det 

kan uppstå splittringar i arbetsgruppen när personal känner sig maktlösa. I dokumentation från 

skolans hemsida beskrivs att skolan har handlingsplaner för hur personalen ska agera vid oro 

för elevers hälsa. Personalen försöker vara insatt i hur eleverna har det i sin hemmiljö och tar 

ibland upp frågor i elevhälsan när kommunikation med vårdnadshavare inte fungerar. I de fall 

då elever bor i hem där det förekommer missbruk finns möjlighet för elever att delta i 

stödgrupper. 

 

Försteläraren berättar om frustrationen som kan uppstå när samarbetssvårigheter kan leda till 

att elever faller mellan stolarna utan att personalen har möjlighet att påverka och att det kan 

handla om att vårdnadshavare avböjer det stöd som erbjuds: 

 

”Sen är det ju så att skolan.. Den är alltid där. En elev som vi ser må jättedåligt som vi ser 

behöver jättemycket stöd kan man avsluta på BUP för att motivationen. Alltså, eleven är inte 

intresserad eller föräldrarna tar inte ansvar för att bibehålla kontakten och då avslutar man en 

sån kontakt på BUP men vi kan ju inte skriva ett brev hem och säga vi avslutar platsen på 

skolan[...]vi kan skriva ganska många anmälningar, orosanmälningar till socialtjänst och det, 

det stannar för att föräldrarna säger att ’vi vill inte, vi vill inte gå med på nåt stöd’ när man ser 

att de inte riktigt får den hjälp de behöver”. 

 

Rektorn berättar att hans tidigare nätverk hos Socialtjänsten har försvunnit på grund av de 

ständiga omstruktureringar som pågår där vilket påverkat samarbetet kring eleverna. Han 

menar även att det är för långa väntetider till att elever får stöd eller behandling när det är 

krisläge: 
 

”Det har blivit en helt osannolik omsättning på folk som gör att alla de nätverk som jag hade i 

mitt jobb som  jag kanske hade fått direktnummer till har försvunnit […]det har ju blivit ett 

väldigt dåligt betyg på en samhällsfunktion som borde funka mycket bättre. Det är ju inte 

rimligt att man upplever att det alltid är krisläge för en familj eller i skolan och så får man då 

som idag en lapp där det är november. Så kan vi inte ha det vi skulle aldrig acceptera det med 

fysisk sjukdom, tänk er det bara ’Nu har jag brutit benet’. ’Ja men det var ju tråkigt du är 

välkommen i augusti’ (skratt). ’Men det kanske läker ihop fel’”. 

 

Medan eleverna väntar på att få kontakt eller behandling med barn och ungdomspsykiatrin 

försöker personalen göra de åtgärder och anpassningar de kan vilket i elevernas ögon och 

även vårdnadshavarnas inte upplevs som tillräckliga. Skolsköterskan berättar om frustrationen 

över att känna sig maktlös då väntetider till sjukvården kan vara så långa som ett helt läsår för 

barnen innan de får den behandling de behöver: 
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”Det allra mest utmanande tycker jag är det här vart jag ska kunna hänvisa dem om inte jag 

kan hjälpa dem. Alltså samarbetet med BUP och det här hur det fungerar. Överhuvudtaget är 

det, när man hittar ungdomar som mår dåligt på något sätt och vis, vi ser dem varenda dag vi 

kommer inte undan dem, vi har dem här varenda dag. Men vi kan få svaret från psykiatrin, 

barn och ungdomshälsan och sjukvården att ’vi har inga tider, ni får vänta, ni får vänta 90 dar, 

ni får vänta sex månader’”. 

 

Nya sociala arenor över internet och telefon 

 

Problem med nya sociala arenor som elever använder i sin vardag via telefoner och internet är 

något som återkommer bland respondenterna i intervjuerna. Personalen har ofta stora 

svårigheter med att upptäcka vad som försiggår mellan eleverna när de använder sig av 

sociala medier under skoltid och på fritiden. När personalen upplever att de har begränsat 

inflytande i elevernas sociala arenor samt saknar handlingsplaner för att hantera nätmobbning 

riskerar det att bli ett hot mot personalens sociala integration. Personalens frustration kan 

orsaka splittringar i arbetsgruppen.  

 

Specialpedagogen berättar om riskerna med att elever umgås alltmer på arenor som finns på 

internet: 
 

”Vad man gör på telefoner och hemma på datorn det tror jag ligger mycket till grund för 

psykisk ohälsa bland vissa elever. Det i kombination med annan stress. Jag tror att det finns 

många elever som mår dåligt över vad de möter på sociala medier och sånt, de kanske har 

blivit utsatta på nätet som inte kommer fram”. 

 

Mobbning eller utsatthet över internet kan vara en orsak till att elever mår sämre idag menar 

specialpedagogen och att det är svårt för omgivningen att agera då elever väljer att inte berätta 

om det. Skolsköterskan berättar hur hon märker att interaktionen idag går snabbt med hjälp av 

telefoner och internet vilket gör att personalen har svårt att hänga med i situationer. Som 

exempel tar hon upp ett fall där vårdnadshavare fick information om en händelse som uppstått 

under skoltid innan det hunnit nå personalen: 

 

”Det som jag kan tycka är svårt med mobbing överhuvudtaget det är ju det i den sociala 

världen och med det är att det går så fort. Det som börjar med ett jättetråkigt sms på fredag 

eftermiddag när någon är på väg hem från skolan och så håller det på hela helgen och så har 

det tagit sig proportioner som är helt galna innan det blivit måndag morgon och man ses i 

skolan.[…]Jag varit med om att det står föräldrar vid min dörr och talar om att ’vet inte ni att 

min flicka har varit utsatt på rasten?’. ’Nej’. ’Ursäkta, men det står ju här! Hon har ju skickat 

sms till mig!’. Då har det hänt någonting på rasten och så har någon en telefon och så skickar 

de ett sms till mamma och mamma har hunnit komma hit innan rasten ens är slut. Vi vet inte 

ens att det har hänt, det är lite så här ’och varför har ni inte haft koll?’”. 
 

Att personal ofta undgår information om vad som pågår mellan eleverna på internet både 

under skoltid och på fritiden är en stor utmaning för personalen. Försteläraren beskriver hur 

hon tror att elevers användning av internet och sociala medier tros kunna påverka elevernas 

självuppfattning då de ständigt jämför sig med andra: 

 

”Och sen har du den här stressen av hur man ska se ut och hur man ska vara och den stressen 

blir ju otroligt mycket mer närvarande hela tiden när du är uppkopplad på din telefon och har 

alla de här sociala medierna men jag tror att det hänger ihop väldigt mycket att du ska visa 
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upp så mycket av dig själv hela tiden och du ser så mycket av andra och så tror du att det är 

såhär det ska vara sen kraschar det lite i den verklighet som du lever”. 

 

5.3 Sammanfattning av resultat 

 

Nedan presenterar vi en sammanfattning av vårt resultat i en modell och redovisar därefter 

relationerna mellan våra kategorier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Den socialt integrativa modellen 

 

Med den socialt integrativa modellen menar vi att personalen har hög social integration och 

därmed stark tillhörighet till varandra i arbetsgruppen. Det ser vi som en avgörande faktor för 

ett framgångsrikt elevhälsoarbete och möjliggör för att elever får stöd och hjälp i att lyckas 

med sin skolgång. Vi har även funnit hot mot personalens sociala integration som riskerar att 

försvåra personalens elevhälsoarbete. Vi kommer nedan att beskriva relationerna mellan våra 

kategorier utförligare. 
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Hög grad av social integration är grunden för att personal ska kunna samarbeta då det innebär 

att alla upplever tillhörighet i arbetsgruppen och att ingen känner sig utanför. Detta möjliggör 

för God samarbetsförmåga bland personal i elevhälsan som är en faktor som av samtliga 

respondenter upplevs vara välfungerande och effektivt. Hög grad av social integration 

medför även att personal har förtroende för arbetsgruppen och kan våga lyfta fram åsikter 

eller funderingar i elevhälsan. Respondenterna var överens om upplevelsen att det var god 

kontakt mellan personal. Samtliga upplevde att de fick ett respektfullt och trevligt bemötande 

i elevhälsan och att deras oro kring elever togs på allvar. 

 

En annan viktig faktor i arbetet med att förebygga psykisk ohälsa hos elever är personalens 

inställning till elever med psykisk ohälsa eller skolsvårigheter i de fall då eleverna har behov 

av anpassat stöd. Hög grad av social integration möjliggör att arbetsgruppen har bättre 

förutsättningar att ha ett gemensamt uthålligt och optimistiskt förhållningssätt till elever som 

inte klarar traditionell undervisning. Respondenterna var överens om att psykisk ohälsa 

behöver normaliseras då alla människor upplever känslor av stress, oro eller ångest under 

livets gång. Personalens gemensamma förhållningssätt medför att personal kan utveckla 

framgångsrika individuella lösningar och olika punktinsatser och flera av respondenterna lyfte 

betydelsen av att alla elever är olika och behöver olika insatser av stöd.  

 

Det fanns genomgående ett optimistiskt förhållningssätt till att det går att hitta lösningar för 

alla elever även om det kan ta tid att hitta rätt individuella lösningar för elever med 

skolsvårigheter. Enligt skolans dokumentation uppmuntras personal till att utveckla nya 

individuella lösningar och respondenterna har beskrivit att de tillåts frångå skolans rutiner för 

att få tillbaka elever till skolmiljön som har mycket frånvaro. Som individuella lösningar kan 

elever ges möjlighet till hemundervisning eller blir hämtade från hemmet av personal som 

eleven känner sig trygg med. Skolan har också en särskild undervisningsgrupp för de elever 

som på olika sätt inte klarar av traditionell klassrumsundervisning.  

 

Personal uppmuntras även att göra spontana hälsofrämjande insatser för att förebygga ohälsa 

vilka möjliggörs av personalens höga grad av social integration och gemensamma 

förhållningssätt till att utveckla individuella lösningar för elever med skolsvårigheter. 

Hälsofrämjande insatser handlar ibland om att personal vid oro för elevernas hälsa gemensamt 

går ut i skolklasserna och informerar om hälsosamma sömn- och matvanor. Det kan även 

handla om att eleverna får välja ut kamratstödjare som kan uppmärksamma otrygghet i 

skolmiljön eller att en hel klass blir kallad till kuratorn för att lösa problem. 

 

För att elever ska få förtroende för personal och känna att de alltid kan ta kontakt med en 

vuxen i skolmiljön krävs det att skolan arbetar aktivt med det relationsskapande arbetet 

mellan personal och elever. Personalens höga grad av social integration som leder till ett 

gemensamt respektfullt förhållningssätt till varandra i arbetsgruppen och till eleverna 

underlättar personalens relationsskapande arbete. Det möjliggör att elever kan få förtroende 

för personalen. Genomgående bland respondenterna berättas det om hur de arbetar med att 

finnas tillgängliga i skolans lokaler med målet att det ska kännas naturligt för eleverna att ta 

kontakt med allt från kuratorn, kontaktläraren till rektorn i skolkorridoren. Även det 

relationsskapande arbetet mellan elever nämns som en viktig framgångsfaktor som 

möjliggörs av personalens höga grad av social integration då personalens respektfulla 

förhållningssätt gentemot varandra leder till att eleverna kan ta efter i sina egna relationer. 
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skolan arbetar även ständigt med värdegrunden tillsammans med eleverna med målet att 

eleverna ska visa omsorg och respekt för varandra, personalen och skolmiljön. I det 

relationsskapande arbetet ingår även integrationsarbete med nyanlända elever som behöver 

stöd med att lära sig språket och bygga relationer till klasskamrater med svensk bakgrund. 

Personalen tar även upp faktorer som kan begränsa elevhälsoarbetet vilka kan ses som hot mot 

den sociala integrationen. Bland dessa nämns resursbrist som en faktor som innebär att det 

saknas resurser till en extra kurator eller skolsköterska trots att elevantalet växer för varje år. 

Det kan orsaka att personal känner sig ensamma i sina yrkesroller och att personal inte känner 

tillhörighet till arbetsgruppen vilket kan hota personalens sociala integration. 

En annan faktor är samarbetet med myndigheter och vårdnadshavare som enligt 

respondenterna fungerar väldigt dåligt på grund av bland annat stor personalomsättning hos 

myndigheter och långa väntetider till sjukvård för att eleverna ska få stöd eller behandling. 

Även samarbetet med vårdnadshavare skulle kunna förbättras då de ibland uppfattas kräva 

omöjliga insatser från skolan eller förhindrar att eleverna ska kunna få det stöd från 

myndigheter eller sjukvård som skolan anser att de behöver. Samarbetssvårigheter med 

aktörer utanför skolan kan skapa känslor av maktlöshet hos personalen och splittra 

arbetsgruppen vilket hotar personalens sociala integration. 

En annan faktor som kan hota personalens sociala integration är om personalen inte har 

förutsättningar att nå nya sociala arenor över internet och telefon där elever idag spenderar 

mycket tid med att umgås med vänner och där personal inte har inflytande och ännu inte har 

lyckats bli socialt integrerade. Respondenterna menar att de har få möjligheter till att hänga 

med i vad eleverna gör via sociala medier och telefoner under skoltid speciellt i de fall då det 

förekommer nätmobbning vilket kan skapa frustration och leda till splittringar i 

arbetsgruppen. 

 

6. Teoretisk referensram 

 
Vi har valt att utgå från sociologen Aaron Antonovskys salutogena och hälsofrämjande 

perspektiv och begreppet KASAM (känsla av sammanhang). Vi har valt att relatera vår teori 

till KASAM då vi tänker oss att personalens höga grad av social integration leder till att 

personalen även kan nå hög känsla av sammanhang i arbetet. Därmed kan personal uppleva 

balans i sitt arbete med elevhälsa vilket vi kommer förklara närmare i vår diskussion. Med 

stöd av KASAM vill vi utveckla en djupare förståelse för personalens sociala integration och 

hur den verkar för att möjliggöra framgångsfaktorer i elevhälsoarbetet. Vårt resultat visar 

betydelsen av att personalen har stark tillhörighet till varandra i arbetsgruppen och därmed en 

hög grad av social integration. 

 

6.1 Det salutogena perspektivet 

 

Ordet salutogenes är en kombination av det latinska ordet salus som betyder hälsa och det 

grekiska ordet genesis som betyder ursprung. Istället för att undersöka faktorer som bidrar till 

sjukdom och ohälsa intresserade sig Antonovsky under de senare åren av sin karriär för att 

studera salutogena och hälsofrämjande faktorer som kan leda till att människor klarar att möta 

påfrestningar och utmaningar under livets gång som annars kan vara orsaker till ohälsa. 

Antonovskys mål var att få svar på varför en del människor förblir friska och mår bra trots att 

de utsätts för olika påfrestningar som kan framkalla stressreaktioner i vardagen så som till 

exempel då någon blir uppsagd från sitt arbete eller plötsligt förlorar en anhörig (Antonovsky, 

1991:16).  
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Antonovsky undersökte under en period i sin karriär en grupp kvinnor och hur de hanterade 

övergången till klimakteriet. Bland kvinnorna i studien var flera överlevare från nazisternas 

koncentrationsläger runt om i Europa under 1940 talet. Då dessa kvinnor tidigare hade utsatts 

för extrema känslomässiga påfrestningar hade Antonovsky en hypotes om att de skulle vara 

känsligare för de känslomässiga förändringar som klimakteriet innebär än de andra kvinnorna 

i studien (Antonovsky, 1990:75). Hypotesen visade sig dock inte stämma då kvinnorna som 

överlevt tiden i koncentrationsläger visade sig ha god hälsa under övergången till klimakteriet. 

Antonovsky förstod att kvinnorna använde sig av olika förhållningssätt för att skydda sig från 

de känslomässiga förändringarna som ledde till att de hade starkare motståndskraft att bemöta 

den psykiska ohälsa som klimakteriet kan innebära.  

 

Som svar på sin salutogenetiska fråga om vilka faktorerna var som bidrog till att kvinnorna 

var vid god hälsa konstruerade han begreppet och modellen KASAM som vi hädanefter 

kommer kalla känsla av sammanhang. Antonovsky beskrev modellen som; ”En global 

hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en genomgripande och varaktig men 

dynamisk tillit till att ens inre och yttre värld är förutsägbar, och att det finns hög sannolikhet 

för att saker och ting kommer att gå så bra som man rimligen kan förvänta sig”(Antonovsky, 

1991:17). Antonovsky menade att människors känsla av sammanhang beror på om de är 

förberedda på att olika händelser eller känslor i livet kommer att påverka dem och att de har 

ett optimistiskt förhållningssätt till att allt kommer bli bra. 

 

6.2 KASAM - Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 
 

KASAM består av 3 centrala faktorer som var för sig kan verka hälsofrämjande för 

människors hälsa och som tillsammans skapar en människas känsla av sammanhang. Dessa 

faktorer är: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Människor som har höga värden på 

alla dessa faktorer har även en hög känsla av sammanhang vilket ger dem bättre 

förutsättningar att förstå och hantera utmaningar de ställs inför i sin vardag. Alla människor 

utsätts någon gång för påfrestningar i vardagen som kan framkalla stress men alla utvecklar 

inte psykisk ohälsa. Antonovsky menade att hög känsla av sammanhang gör att människor 

kan ha kraft att bemöta och hantera vardagliga stressorer och påfrestningar. Medan människor 

som har låga värden på samtliga faktorer har låg känsla av sammanhang och därmed blir 

mindre motståndskraftiga mot vardagliga stressorer som kan påverka deras hälsa och orsaka 

stressrelaterade sjukdomar. Antonovsky påtalade att vetenskaplig forskning har en viktig 

uppgift i att studera hur människor framgångsrikt hanterar vardagliga påfrestningar istället för 

att forskning endast ska fokusera på faktorer som gör att människor blir sjuka (Antonovsky, 

1990:74). Genom att forskning antar ett hälsofrämjande perspektiv och undersöker faktorer 

som bidrar till hälsa menade Antonovsky att människor kan få svar på vad de behöver för att 

förbli friska. 

 

Hög känsla av meningsfullhet betyder att människor upplever att utmaningar som de ställs för 

känslomässigt upplevs som meningsfulla och att de känner sig delaktiga i att forma sina 

vardagliga liv. Medan människor med låg känsla av meningsfullhet upplever att det inte är 

värt att engagera sig i att söka efter mening i händelser som kan upplevas som utmanande 

(Antonovsky, 1991:45). Antonovsky menade att människor som har god tilltro till att det 

finns mening och orsaker bakom plötsliga händelser under livets gång som annars riskerar att 

orsaka stress och ohälsa har bättre förutsättningar att hantera dessa och lita på att allt kommer 

att bli bra. 
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Hög känsla av begriplighet betyder att människor kan förutse eller förstå känslor och 

händelser som kan uppstå i människors inre och yttre världar (Antonovsky, 1991:44). I 

vardagen kan till exempel människor uppleva stress på grund av hög arbetsbelastning. 

Människor som begriper att det är arbetsbelastningen som orsakar upplevelsen av stress har 

bättre möjlighet att acceptera sin situation. De kan då få djupare insikt och se sin situation ur 

ett större sammanhang och förstå att stressen är en konsekvens av arbetsbelastningen. Medan 

människor som inte förstår varifrån upplevelser av stress kommer ifrån kan känna sig 

uppgivna och nedstämda då de har svårare att se att deras upplevelser är tillfälliga och att allt 

kommer ordna sig. 

 

Hög känsla av hanterbarhet betyder att människor upplever att de har resurser att hantera och 

möta krav som ställs från andra människor i vardagen som till exempel familj, chefer, lärare 

eller läkare (Antonovsky, 1991:45). När människor upplever att de kan hantera dessa krav och 

att de är delaktiga i att forma sin vardag kan de få stark tilltro till sin egen förmåga att hitta 

lösningar. Människor som upplever att de kan bemöta och hantera olika påfrestningar kan 

även ta större ansvar för olika situationer och minskar risken för att de kommer känna sig som 

offer för omständigheterna. Medan låg känsla av hanterbarhet kan leda till att människor 

upplever maktlöshet och att krav från omgivningen blir övermäktiga vilket senare kan leda till 

att de utvecklar psykisk ohälsa. 

 

Tillsammans utgör faktorerna meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet en betydelsefull 

modell som utgör människors känsla av sammanhang. Modellen visar hur människor kan 

bemöta problem och påfrestningar som uppstår i vardagen genom att anta olika 

förhållningssätt som skyddar deras psykiska hälsa. Faktorerna i modellen är dock inte i sig 

beroende av varandra för att en människa ska fungera eller mår bra men varje faktor har en 

betydelsefull funktion. Den viktigaste faktorn för att människor ska förbli friska var enligt 

Antonovsky hög känsla av meningsfullhet då människor som upplever att händelser i deras liv 

har mening även kan bli motiverade att söka djupare förståelse för dessa händelser och 

därmed även få handlingskraft till att göra de livsstilsförändringar som krävs för att de ska må 

bra (Antonovsky,1991:50). 

 

7. Diskussion 

 
Nedan presenterar vi vår diskussion av resultat relaterat till vår förförståelse, vårt syfte, 

tidigare forskning samt teoretisk referensram. 

 

7.1 Diskussion av resultat relaterat till vår förförståelse 
 

Vi har i vår studie utgått från ett hälsofrämjande perspektiv och faktorer som möjliggör 

elevhälsa i skolmiljön. Dessa faktorer skulle kunna upplevas som självklara, de flesta av oss 

vet vad som får oss att må bra och vad som kan vara orsaker till att vi mår dåligt. Vår studie 

visar att det inte är så enkelt utan i själva verket mer komplicerat då det kan vara flera olika 

faktorer som behövs för ett välfungerande elevhälsoarbete som främjar god hälsa i skolan. Vi 

har själva erfarenheter av att ha varit elever i olika skolmiljöer under vår uppväxt och har haft 

tankar som vi idag kan relatera till god elevhälsa och även vad som kan orsaka psykisk ohälsa. 

Vi upplever dock att vi genom vår studie har kunnat få en djupare förståelse för 

elevhälsoarbetet då vi undersökt personalens och inte elevernas perspektiv. 
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7.2 Diskussion av resultat relaterat till studiens syfte 
 

Syftet med vår studie var att undersöka hur en välfungerande skola arbetar med elevhälsa och 

vilka framgångsfaktorerna är utifrån upplevelser av personal. Vi anser att vi har besvarat 

studiens syfte då vi i vår studie har redogjort för den socialt integrativa modellen som är en 

avgörande faktor och möjliggör personalens välfungerande elevhälsoarbete. Modellen visade 

sig vara grunden till personalens upplevda framgångsfaktorer som samspelar för att 

möjliggöra god elevhälsa. Dessa 7 framgångsfaktorer var; God samarbetsförmåga bland 

personal; God kontakt mellan personal; Personalens inställning till psykisk ohälsa eller 

skolsvårigheter; Individuella lösningar för elever med skolsvårigheter; Hälsofrämjande 

insatser, Det relationskapande arbetet mellan personal och elever; Det relationsskapande 

arbetet mellan elever. Vi fann även 3 hot mot den socialt integrativa modellen i skolan som 

riskerar att begränsa det hälsofrämjande arbetet om personalen inte har tillräckligt hög grad 

av social integration. Dessa hot var; Resursbrist; Nya sociala arenor över internet och 

telefon; Samarbete med myndigheter och vårdnadshavare.  

 

7.3 Diskussion av resultat med utgångspunkt i tidigare forskning 

 

Vi kommer nedan diskutera vårt resultat i relation till de studier vi presenterat i avsnittet 

tidigare forskning och använder oss här av de teman som presenterades; Skolmiljön och 

elevers möjlighet att påverka, skolmiljön och vuxenrelationer och skolmiljön och mobbning. 

Skolmiljön och elevers möjlighet att påverka.  

 

I resultatet av vår studie ser vi att skolans hälsofrämjande arbete grundar sig mycket i 

personalens förhållningssätt till eleverna och den genomgående känslan bland personalen av 

att alla barn i skolan är allas barn. Samtliga respondenter upplevde att de har ansvar för att 

eleverna ska klara sin skolgång och må bra under studietiden. Ahlmark (2010) nämnde i sin 

studie betydelsen av att personalen har god kompetens och ett positivt förhållningssätt till 

elever som har skolsvårigheter. Dessa var enligt Ahlmark de viktigaste faktorerna för att 

eleverna ska utvecklas och trivas i skolan. För att personal ska kunna utveckla ett positivt 

förhållningssätt behöver personal ha hög grad av social integration som innebär att de känner 

en stark tillhörighet till varandra i arbetsgruppen. Det leder i sin tur till att personalen 

upplever att de kan dela med sig av egna erfarenheter och ta tillvara kollegors kompetenser 

och erfarenheter. Personal som upplever att de har förtroende för varandra i arbetsgruppen 

kan diskutera högt och lågt om förhållningssätt till eleverna och utveckla de bästa individuella 

lösningarna. Detta visar sig i vårt resultat som god samarbetsförmåga bland personal och som 

god kontakt mellan personalen i elevhälsan och möjliggör att elever med skolsvårigheter får 

ett gott bemötande. Om det istället förekom låg grad av social integration bland personalen 

skulle det kunna få konsekvenser som samarbetssvårigheter och bristande kommunikation 

vilket påverkar personalens förutsättningar till att ha ett gemensamt och positivt 

förhållningssätt gentemot eleverna. 

 

Hiltunen (2017) beskrev i sin studie att eleverna har negativa erfarenheter av 

stödundervisning och att vuxna ser ner på elever med skolsvårigheter. Eleverna upplever även 

ofta att de värderas utifrån sina prestationer vilket skapar oro och stress. Om personalen har 

en hög grad av social integration bidrar det till att personalens inställning till psykisk ohälsa 

eller skolsvårigheter blir positiv. Det möjliggör att personalen tillsammans kan vara uthålliga 

och optimistiska för att ge stöd till elever. Personalens positiva inställning till eleverna kan 

också medföra att personalen blir mer intresserad av elevernas tankar och önskemål om 

skolmiljön och skolarbetet. Berggren (2007) menade i sin studie att personalens inställning är 
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avgörande för att elever ska få inflytande över skolmiljön och att det är viktigt att eleverna 

bjuds in till beslutsprocesser. I vårt resultat ser vi exempel på att personal intresserar sig för 

bakomliggande orsaker i skolmiljön när elever inte klarar traditionell undervisning istället för 

att förutsätta att eleverna inte är för lata eller att de inte vill prestera.  

 

Hög grad av social integration bland personal medför även att de har bättre förutsättningar att 

utveckla individuella lösningar för elever med skolsvårigheter. Modin, Östberg, Toivanen och 

Sundell (2011) tog i sin studie upp att personalen behöver erbjuda elever redskap för att de 

ska uppleva skolarbetet som meningsfullt och kunna hantera krav och utmaningar i 

skolarbetet. I vårt resultat ser vi att personalen uppmuntras av ledningen att frångå skolans 

rutiner om det behövs för att eleverna ska klara av sin skolgång. Detta stärker personalens 

grad av sociala integration och leder till att personalen utvecklar flexibla och innovativa 

lösningar som tillgodoser elevernas behov av stöd i skolarbetet. Personalens gemensamma 

inställning och förhållningssätt kan då leda till kreativa individuella lösningar för elever samt 

till hälsofrämjande insatser. Dessa insatser innebär att alla elever får ta del av spontana 

punktinsatser som främjar god hälsa i skolmiljön och ger eleverna redskap och förutsättningar 

att lära sig ta ansvar över sin egen och sina klasskamraters hälsa. Vid låg grad av social 

integration bland personalen som kan orsaka samarbetssvårigheter och splittringar i 

arbetsgruppen skulle personalen få svårigheter att ha upprätthålla en gemensam optimistisk 

och uthållig inställning till elever med olika svårigheter. Det skulle också innebära att 

personalen har begränsade förutsättningar att tillsammans i arbetsgruppen utveckla 

framgångsrika individuella lösningar och hälsofrämjande insatser. 

 

Det relationsskapande arbetet mellan personal och elever 

 

Att personal arbetar med att skapa goda relationer i skolmiljön är en förutsättning för att 

eleverna ska känna sig trygga i skolmiljön och ha förtroende för personal. I studien av Hämén 

och Ulas (2013) framkom hur elever som blivit utsatta för mobbning och saknat stöd och 

engagemang från personal fick dålig självbild och problem med ångest. Vårt resultat visar hur 

Personalens höga sociala integration underlättar det relationsskapande arbetet mellan 

personal och elever. Genom att personalen upplever stark trygghet i arbetsgruppen kan de 

också ha ett gemensamt förhållningssätt till hur de ska arbeta med att skapa relationer mellan 

personal och elever. Vårt resultat visar hur personal arbetar framgångsrikt med att vara 

närvarande i skolmiljön och hur de intresserar sig för eleverna även utanför klassrummen och 

på så sätt motverkar mobbning.  

 

Personalens påtagliga närvaro som vi observerade bland annat i elevcafeterian och utanför 

elevuppehållet är en faktor som kan innebära att eleverna upplever trygghet och känner att det 

alltid finns en vuxen att vända sig till. Detta framgångsrika arbetssätt stämmer väl även 

överens med elevernas önskemål av stöd i skolmiljön som framkom i studien av 

Alexandersson, Hammerin, Lind, Malmberg, Näsman och Stenhammar (2017). Eleverna 

beskrev då att de önskade att personal var mer synlig i skolmiljön och att uppmuntrade mer 

till dialog med eleverna. Som vi tidigare nämnt kan låg grad av social integration bland 

personal innebära att de får svårigheter i att ha ett gemensamt förhållningssätt till eleverna. 

Det kan leda till att personal får svårigheter att komma överens om rutiner kring det 

relationsskapande arbetet mellan personal och elever. Om personal inte är överens om till 

exempel rutiner kring att finnas närvarande i elevcafeterian eller elevuppehållet, finns det risk 

att personalen börjar motarbeta varandra då deras relationsskapande arbete skiljer sig åt. 

Personalens olika arbetssätt kan då innebära att eleverna inte uppfattar personalens 

engagemang. 
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Skolmiljön och mobbning 

 

Under avsnittet tidigare forskning nämns flera studier som visar konsekvenser av att skolan 

saknar ett framgångsrikt relationsskapande arbete mellan elever och att personal behöver 

arbeta med rådande normer i skolmiljön. Hiltunen (2017) visar i sin studie att många elever 

oroar sig för hur andra uppfattar dem i skolan. Eleverna kan må dåligt över risken att uteslutas 

ur kamratgrupper när de avviker från normer som styr kroppsideal och olika statussymboler. 

Även Carlerby (2012) tar i sin studie upp betydelsen av att personal arbetar med rådande 

normer i skolmiljön och att skapa ett varmt och vänskapligt klimat vilket kan förebygga 

ohälsa bland elever. I vårt resultat ser vi hur hög grad av social integration visar sig i 

personalens gemensamma respektfulla och omtänksamma förhållningssätt som bidrar till ett 

gott klimat i skolmiljön bland eleverna. Resultatet visar även hur personalen arbetar med 

normer i ett ständigt pågående värdegrundsarbete tillsammans med eleverna under hela deras 

skolgång. Genomgående i intervjuerna nämns vikten av att eleverna visar omsorg och respekt 

för varandra i skolmiljön. Genom värdegrundsarbetet ges eleverna möjlighet att vara delaktiga 

i att skapa ett klimat där alla värnar om varandra. 

 

Skolmiljön kan bli en riskzon för mobbning och kränkningar när skolan misslyckas med det 

relationsskapande arbetet mellan elever. Socialstyrelsen (2012) kom i sin studie fram till att 

segregation kan vara en orsak till att mobbning uppstår. Segregationen innebär att elever med 

beroende på etnisk bakgrund växer upp i olika områden och att elever med svensk bakgrund 

sällan möter elever med utländsk bakgrund. I Carlerbys studie nämns att mobbning mellan 

elever kan vara en konsekvens av att eleverna upplever ojämlika maktrelationer beroende på 

elevernas kön eller etnisk bakgrund. I vårt resultat ser vi att personalen engagerar sig i att 

bygga relationer mellan elever med svensk bakgrund och elever med utländsk bakgrund. 

Bland annat genom språkverkstadens samarbete med övriga klasser där nyanlända elever 

tidigt får vara en del av en klass. På detta sätt motverkar personalen fördomar och utanförskap 

mellan eleverna. Personalen arbetar även med att engagera eleverna i att uppmärksamma 

otrygghet i skolmiljön och uppmuntrar dem till att bjuda in elever som upplevs vara ensamma 

till gemenskap. Vid låg grad av social integration och de samarbetssvårigheter som kan 

uppstå utifrån det påverkas personalens möjligheter att bidra till ett gott klimat i skolmiljön. 

Om de samtidigt i arbetsgruppen har svårigheter att inta ett gemensamt respektfullt och 

omtänksamt förhållningssätt gentemot varandra kan det även begränsa möjligheten att 

motverka mobbning och utanförskap bland eleverna. 

 

Hot mot den sociala integrationen 

 

I resultatet framkom olika faktorer som begränsar arbetet med elevhälsa och som kan ses som 

hot mot personalens sociala integration. Socialstyrelsen (2012) varnade i sin studie för att 

skolor med låg lärartäthet och högt antal elever med olika svårigheter och sämre 

socioekonomiska förutsättningar medför stor risk för mobbning bland eleverna. Vårt resultat 

visar att personal med olika yrkesroller ibland upplever resursbrist. De menade att det ofta 

handlar om att skolan saknar personal med tillräcklig kompetens eller att kompetent personal 

inte har tid att utföra olika uppgifter. Resursbrist är en faktor som kan leda till att personal 

känner sig ensamma eller maktlösa i sin arbetssituation. Om de samtidigt inte upplever att det 

finns resurser i form av tillräcklig kompetens i arbetsgruppen som kan ge stöd till utsatt 

personal kan det hota personalens höga sociala integration. Det kan därmed försvåra det 

gemensamma hälsofrämjande elevhälsoarbetet. Trots att personalen i vår studie ibland 

upplever resursbrist och att många elever med skolsvårigheter söker sig till skolan visar vårt 



43 

 

resultat att personalen lyckas bibehålla en hög grad social integration. Respondenterna var 

alla överens om att arbetsgruppen är välfungerande och att de får det stöd de behöver av 

varandra för att kunna arbeta hälsofrämjande. 

 

Ett annat hot mot personalens sociala integration är då det brister i samarbetet med 

myndigheter och vårdnadshavare. När personalen upplever att elever faller mellan stolarna 

och inte får det stöd de behöver utanför skolans ansvarsområde kan personalen känna 

maktlöshet och frustration vilket kan skapa splittringar i arbetsgruppen. I studien av 

Alexandersson et al. kom de fram till att flera av eleverna inte upplevde att personal i skolan 

kände till att eleverna levde i missbruksmiljöer och att personalen inte undersökte det trots att 

skolan hade vetskap om att eleverna upplevde psykisk eller fysisk ohälsa. I vårt resultat 

framkom att personalen har handlingsplaner vid oro för elevernas hemmiljö och arbetar aktivt 

med att ha insikt om elevernas hemförhållanden. Särskilt då kontakten med vårdnadshavare 

inte fungerar men även då samarbetet med myndigheter eller sjukvård brister kring elevernas 

behov av stöd. En förutsättning för att upptäcka och stötta elever som det finns oro kring är att 

personalen har gemensamma handlingsplaner och rutiner. Dessa kan stärka den sociala 

integrationen och skydda arbetsgruppen från att splittras när personalen arbetar utifrån ett 

gemensamt förhållningssätt. Vårt resultat visar att personalen har hög grad av social 

integration trots att flera respondenter påpekat att det finns samarbetssvårigheter med aktörer 

utanför skolan. Vi tänker oss att det beror på att personalen har tydliga riktlinjer kring 

ansvarsområden utifrån deras olika yrkesroller och att personalen känner tillit till att alla i 

arbetsgruppen vet vad de ska göra när det uppstår svårigheter kring en elev. Särskilt då 

samarbetet med myndigheter eller vårdnadshavare brister. 

 

En annan faktor som kan hota personalens sociala integration är att elevernas sociala 

relationer alltmer förflyttas till nya sociala arenor över internet och telefon. Detta har medfört 

att uppkomsten av nätmobbning har ökat. I studien av Bonanno och Hymel (2013) visar de att 

elever som utsatts för och utsätter andra för nätmobbning i hög grad riskerar att drabbas av 

självmordstankar. Det tyder på ett allvarligt problem som vuxenvärlden behöver komma 

tillrätta med så snart som möjligt. Personal i skolan kan behöva utveckla nya verktyg för att 

förebygga mobbning som sker över internet. I resultatet berättar personalen om svårigheterna 

med att ha begränsat inflytande över elevernas sociala relationer över internet och att 

nätmobbning även påverkar skolmiljön. Det saknas även handlingsplaner för hur personalen 

ska hantera nätmobbning. Personalens upplevelse av att inte kunna nå eleverna i deras 

virtuella världar och inte veta hur de ska hantera problemet riskerar att hota den sociala 

integrationen. Som vi tidigare nämnt kan personalens upplevelser av maktlöshet och 

frustration skapa splittringar i arbetsgruppen. Trots dessa nya utmaningar som elevernas 

användning av internet och telefoner innebär menar vi att personalen ändå har en tillräckligt 

hög grad av social integration för att bemöta det nya hotet. Personalens starka tillhörighet till 

varandra möjliggör deras gemensamma optimistiska förhållningssätt och motivation till att 

utveckla lösningar på problemen som det nya hotet innebär. 

 

7.4 Diskussion av resultat med utgångspunkt i teoretisk referensram 
 

Med utgångspunkt i Antonovskys begrepp känsla av sammanhang och de centrala faktorerna 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet kommer vi nedan att diskutera personalens 

höga grad av sociala integration samt hur den bidrar till en djupare förståelse för människors 

känsla av sammanhang. 
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Vi tänker oss att en avgörande faktor som möjliggör ett framgångsrikt elevhälsoarbete är att 

det finns hög grad av social integration bland personalen. När personal känner stark 

tillhörighet till varandra i arbetsgruppen kan det uppstå god samarbetsförmåga bland personal 

samt god kontakt mellan personal när de får förtroende för varandra. Resultatet visar att 

personalen känner sig trygga med att dela olika synsätt med varandra och att de får utrymme 

att diskutera kring eleverna utifrån sina yrkesroller. Detta leder till det som Antonovsky kallar 

för begriplighet då personalen kan skapa ett gemensamt helhetsperspektiv och nå djupare 

förståelse. Det kan skydda personalen mot att känna maktlöshet inför olika problem som kan 

uppstå i skolmiljön och leda till att personalen upplever samarbetet som meningsfullt. 

Personalens höga grad av sociala integration är även grunden till personalens inställning till 

psykisk ohälsa eller skolsvårigheter som i resultatet visar sig som en gemensam optimistisk 

och uthållig inställning till att möta elevernas behov av stöd. Personalens engagemang och 

empatiska förhållningssätt bidrar till en större begriplighet för elever som inte klarar 

traditionell undervisning. Personalen ger inte upp om elever med skolsvårigheter eller psykisk 

ohälsa utan är motiverade att anstränga sig för att ta reda på bakomliggande orsaker. 

Hög grad av social integration bland personalen visar sig i resultatet även ge bättre 

förutsättningar för personalen att utveckla flexibla individuella lösningar för elever med 

skolsvårigheter och hälsofrämjande insatser. Personalen upplever att de uppmuntras av sin 

chef att vara kreativa och får tid till att lösa problem kring elevernas behov. Personalens 

upplevelse av att ha resurser i elevhälsoarbetet möjliggör att personalen upplever 

hanterbarhet i sitt arbete. Personalen kan då känna sig delaktiga i att utforma sin 

arbetssituation vilket även bidrar till ökad motivation och upplevelse av meningsfullhet. 

 

Personalens höga grad av social integration kan tillsammans med upplevelsen av 

hanterbarhet leda till ett framgångsrikt relationsskapande arbete mellan personal och elever. 

I resultatet ser vi hur personalen arbetar mycket med tillgänglighet och positiva 

förhållningssätt till eleverna i skolmiljön. Närheten till eleverna kan hjälpa personalen att få 

en större begriplighet och djupare förståelse för sin egen arbetssituation och även för hur 

eleverna fungerar i skolmiljön. I resultatet ser vi att personalen även tar ansvar över relationer 

mellan elever. Personalens höga grad av sociala integration och positiva förhållningssätt till 

varandra och till eleverna bidrar till en respektfull och omtänksam kultur. Personal bjuder in 

till dialog med eleverna genom ett pågående värdegrundsarbete där elever får vara delaktiga i 

att bestämma villkoren för den sociala miljön. Det goda samarbetet med eleverna stärker 

personalens begriplighet inför elevernas behov och därmed stärks personalens upplevelse av 

meningsfullhet i arbetet. Då personalen tar ansvar för relationerna till eleverna kan de 

motverka känslor av maktlöshet. Tillsammans verkar dessa framgångsfaktorer för att 

personalen ska uppleva begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i arbetet och därmed nå 

en hög känsla av sammanhang. 

 

Vi har dock även fått exempel på faktorer som hotar personalens höga grad av social 

integration och begränsar personalens upplevelser av begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Resultatet visar att personalen ibland saknar resurser för att möta elevernas 

behov och att det saknas kompetens. Det kan påverka personalens möjligheter att nå 

begriplighet för elevernas behov. Personalen saknar då den djupare förståelsen för eleverna 

som krävs för att kunna utveckla individuella lösningar vilket påverkar personalens 

upplevelse av hanterbarhet. En annan riskfaktor är svårigheter som uppstår när samarbete 

med myndigheter och vårdnadshavare brister. När elever inte får sina behov tillfredsställda av 

till exempel Socialtjänst eller Barn och ungdomspsykiatrin kan det leda till frustration och en 

låg känsla av hanterbarhet bland personalen då de varje dag möter dessa elever i skolans 

vardag. Personalen som känner sig otillräckliga då de inte kan ge eleverna det stöd som 
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behövs finns risk att personalen inte kommer uppleva att arbetet känns meningsfullt. 

Resultatet visar att dessa känslor även kan uppstå då personalen upplever låg kontroll över hur 

eleverna använde sig av nya sociala arenorna över internet och telefon och det nya fenomenet 

nätmobbning som påverkar skolmiljön. 

 

Om det finns hög grad av social integration bland personalen blir de mer motståndskraftiga 

till hoten som förekommer i skolmiljön. Den starka tillhörigheten personalen har till varandra 

blir en stabil grund för att de ska uppleva arbetet som meningsfullt som i sin tur ger uthållighet 

och styrka till att söka efter djupare förståelse för de utmaningarna som uppstår i skolmiljön. 

Genom förståelsen kan personalen få idéer till hur de ska hantera dessa och därmed uppleva 

en hög känsla av sammanhang.  

 

Antonovsky menade att meningsfullhet var den viktigaste faktorn för att människor ska nå en 

hög känsla av sammanhang. Vi har i diskussionen ovan visat att meningsfullhet och även 

begriplighet och hanterbarhet blir positiva konsekvenser när det finns hög grad av social 

integration bland personal. Det är dessa konsekvenser som möjliggör för de 

framgångsfaktorer som behövs för ett välfungerande elevhälsoarbete. Då personal trivs med 

varandra i sin arbetsgrupp och får resurser till att utveckla sitt arbete tillsammans kan de 

uppleva meningsfullhet. Vi menar att personalen behöver ha en stark tillhörighet till varandra 

för att kunna nå hög känsla av sammanhang. Vi visar i vår studie att Antonovskys teori kan 

användas till att undersöka arbetsgruppers känsla av sammanhang och inte bara till att 

undersöka enskilda individer. Genom att ta hänsyn till den socialt integrativa modellen menar 

vi att det går att utveckla förståelsen för människors upplevda känsla av sammanhang. Vi 

menar att människor som upplever gemenskap till andra människor i sin vardag och kan 

utbyta erfarenheter har goda förutsättningar för att tillsammans nå en hög känsla av 

sammanhang.  

 

Respondenterna i vår studie har arbetat tillsammans i flera år och under lång tid utvecklat en 

stark gemenskap och ett gemensamt förhållningssätt till eleverna. Flera respondenter uttryckte 

att rektorn är en nyckelperson i elevhälsoarbetet. Vi vill dock påstå att den höga graden av 

social integration bland personalen inte är beroende av en person. Vi hävdar att det är 

personalens sammanhållning i arbetsgruppen som möjliggör det framgångsrika 

elevhälsoarbetet och som i sin tur leder till att personalen kan uppleva en hög känsla av 

sammanhang.  

 

Ett hot mot hög grad av social integration bland personalen skulle dock kunna vara om det 

blev stor omsättning på personal. Vi har beskrivit hur personal kan uppleva frustration på 

grund av resursbrist, samarbetssvårigheter med myndigheter och vårdnadshavare och nya 

sociala arenor över internet och telefon. Om personalen inte upplever att de klarar av dessa 

utmaningar tillsammans kan det leda till att arbetsgruppen splittras och att personalen söker 

sig till andra arbetsplatser. Vi tror att det kan ta lång tid för en arbetsgrupp att bygga upp den 

höga grad av social integration som förekommer i vår studie. Vi anser också att personal 

behöver en ledning som ger förutsättningar för personalen att skapa god sammanhållning och 

därmed kunna utveckla ett framgångsrikt elevhälsoarbete. 

 

7.5 Personliga reflektioner 
 

Eftersom vi valde att undersöka en skola som är känd för sitt framgångsrika arbete med 

elevhälsa och vi i resultatet visat goda exempel på framgångsfaktorer är vi medvetna om att 

studien kan upplevas som en framgångssaga som nästan är för bra för att vara sann. Vi är 
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medvetna om att en skola som officiellt är välfungerande kan ha fler brister än vad våra 

respondenter tog upp under våra intervjuer. Personalens arbetsmoral och skyldigheter 

gentemot varandra i arbetsgruppen kan hindra dem från att tala fullständigt fritt om sina 

erfarenheter. Vi upplever dock att våra respondenter har varit så öppna i studien som de 

kunnat om både positiva och negativa faktorer i arbetet.  

 

Vår ursprungliga tanke med vår studie var att göra en komparativ studie mellan en väl 

fungerande skola och en skola som fungerar mindre väl. Det hade varit intressant att se hur 

resultatet skulle skilja sig åt vilket vi är övertygade om att det skulle göra. Vi tror utifrån vårt 

resultat i den här studien att en mindre väl fungerande skola sannolikt skulle visa på låg social 

integration. En låg social integration bidrar till ett sämre fungerande arbetslag och risken för 

konflikter och splittringar bland personalen ökar vilket gör det svårt att arbeta mot samma 

mål. Som konsekvens ser vi också risken att personal hamnar i en situation där de inte 

upplever känsla av sammanhang. 

 

I början av studien fanns en tanke hos oss om att skolor generellt sett är en plats för psykisk 

ohälsa på grund av det nya betygssystemet som använts sedan 2011. Vi har utgått från den 

bild media lagt fram om relationen mellan skola och elevers psykiska ohälsa vilken oftast inte 

tagit upp de positiva delarna. Under tiden vi har introducerats i ett framgångsrikt 

elevhälsoarbete där alla tar ansvar för alla har vi fått en mer positiv inställning till skolors 

arbete med psykisk ohälsa. Vi är imponerade av hur mycket arbete personalen utför som 

möjliggör för fler att gå ut grundskolan med behörighet och som gör individuella 

anpassningar för att alla elever ska få samma chans. 

 

7.6 Metodologiska dilemman 

 

Vi valde att undersöka ett område som vi båda var intresserade av vilket vi tänker kan vara 

problematiskt då GT som metod kräver att forskaren ska utgå från ett förutsättningslöst 

perspektiv. Det finns alltid risk att det egna personliga intresset och förutfattade meningar kan 

påverka forskarens intryck vid observationer ute i verkligheten.  

 

Arbetet med att utvinna de kategorier med så mycket relevans och styrka för att en av dem 

slutligen kan ses som studiens kärnkategori kan vara en svårighet. Det gäller också i arbetet 

att finna de begrepp som belyser kategoriernas kärna för att viktig information inte ska gå 

förlorad. Det kan för forskaren utifrån teoretisk känslighet vara svårt att veta när man uppnått 

mättnad i faserna och det kan påverka kategoriseringen av insamlad data. Kärnkategorin ska 

enligt Glaser ganska tydligt framkomma redan i den öppna fasen. Vi var till en början osäkra 

på vår kärnkategori. Vi såg att den hade relevans men insåg inte förrän efter ytterligare 

datainsamling vilken stor betydelse den hade. De första två intervjuerna och en observation 

visade sig vara för lite data för att utmynna i en kärnkategori. Kärnkategorin växte i takt med 

att vi samlade in mer data därför valde vi att inte göra om vår öppna fas. Vi tror inte att detta 

påverkade vår analys av kategorierna. 

 

I den selektiva fasen hade vi samlat in tillräckligt mycket data för att stärka vår kärnkategori 

som vi upplevde var den mest frekventa i vårt material och förtjänade sin plats. Som 

metodologiskt angreppssätt är GT tidskrävande och en utförligare studie hade kunnat göras 

om det hade varit möjligt tidsmässigt. 
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7.7 Självkritisk reflektion 
 

I början av vår studie var vi inställda på att använda en annan typ av metod. Detta kan ha haft 

betydelse för de intervjufrågor vi ställde till våra första respondenter och i någon mån 

påverkat deras svar. Vi inser i efterhand att vi borde ha haft några få teman med färre frågor 

som respondenterna kunde diskutera mer fritt kring. Vi upplever dock att våra intervjufrågor 

inte bidrog till att vår frågeställning eller resultatet blev givet utan var något som utvecklades 

efter varje steg i de olika faserna. Vad gäller vårt val att spela in våra första intervjuer har vi 

förstått Glasers resonemang om att det är tidskrävande och att det genererar stora mängder 

data. Vi upplevde att det till en början var svårt att se vad som var relevant för vår studie. 

För att få ännu djupare förståelse för personalens sociala integration och framgångsrika 

elevhälsoarbete kan vi se i efterhand att några observationstillfällen under personalens 

elevhälsomöten hade kunnat komplettera respondenternas berättelser. Det hade kunnat lyfta 

vårt resultat genom att vi då direkt hade fått möjlighet att observera samspelet mellan 

personalen. 

 

7.8 Förslag till framtida forskning 
 

Vi valde att fokusera på personalens erfarenheter av skolmiljön i den här studien men ser ett 

stort behov av forskning som undersöker elevers upplevelser och erfarenheter av skolmiljön. 

Flera olika studier och nyligen utfärdade rapporter som vi gått igenom efterlyser detta och i 

tidigare forskning har vi visat att elever som går i svenska skolor uppgett att de saknar stöd i 

skolmiljön. Psykisk ohälsa bland elever har ökat de senaste 10 åren enligt Socialstyrelsen 

(2017) och skolmiljön tros vara en stark faktor trots att alla skolor i Sverige ska ha ett 

fungerande arbete med elevhälsa enligt skollagen. Vi ser ett behov av att lyfta fram elevernas 

perspektiv på elevhälsa i vetenskaplig forskning för att undersöka om eleverna får ta del av 

vad elevhälsoarbetet innebär. Det skulle även ge personal svar på vad de behöver för att må 

bra i sin skolmiljö.  

 

Vi hade i början av vår studie hoppats att kunna göra fokusgruppintervjuer med elever i 

skolan om deras upplevelser och erfarenheter av elevhälsoarbetet. Men valde bort det då vi 

valde att fokusera på personalens perspektiv då större delen av forskningen utgår från ett 

elevperspektiv. Vår socialt integrativa modell kan användas för att undersöka elevernas känsla 

av tillhörighet och gemenskap som vi tror är grunden till en hög känsla av sammanhang. Vi 

ser fram emot att få läsa forskning som lyfter elevernas perspektiv inom vårt 

forskningsområde och hoppas också att vår studie kan bidra till utveckling och förbättring av 

skolmiljön utifrån personalens upplevelser av nödvändiga faktorer som bidrar till ett 

framgångsrikt elevhälsoarbete. 
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9. Bilagor  

 

9.1 Bilaga 1 Den öppna fasen och den selektiva fasen 

I den öppna fasen ställde vi ett antal öppna frågor kring olika teman från en semistrukturerad 

intervjuguide till respondenterna som handlade om deras arbete och upplevelser av 

skolmiljön. 

1. Vad heter du? Hur gammal är du? Vad arbetar du med? Vad har du arbetat med i skolan 

tidigare? Hur länge har du arbetat i skolan? 

2. Hur arbetar du med psykisk ohälsa på skolan? 

3. Vad tycker du är mest utmanande i ditt arbete med psykisk ohälsa på skolan? 

4. Hur ser du på din kompetens/kunskap i att möta elevernas behov relaterat till psykisk 

ohälsa? 

5. Hur ofta är du tillgänglig för eleverna? Hur många elever har du kontakt med per termin 

angående psykisk ohälsa? Upplever du att du kan hjälpa elever som drabbats av psykisk 

ohälsa? 

6. Vilka är de vanligaste problemen relaterat till psykisk ohälsa som du uppfattar på skolan?  

7. Hur arbetar du med elevhälsa? Arbetar du i team? Följer du/ni styrdokument/policy? Hur 

tycker du att det fungerar? Hur går eleverna tillväga för att få möten med dig eller annan 

personal i teamet?  På vilket sätt anser du att eleverna ges möjlighet att vara delaktiga i frågor 

som rör skolans arbetsmiljö? Kan du ge något konkret exempel? 

8. Hur arbetar ni med integration och relationsskapandearbete mellan elever med utländsk 

bakgrund och svensk bakgrund på er skola? På vilket sätt uppmärksammar du och motverkar 

mobbning i skolan? 

9.2 Bilaga 2 Den teoretiska fasen 

I den selektiva fasen valde vi att begränsa vår intervjuguide för att fånga in data som kunde 

stärka vår kärnkategori och våra underkategorier. 

1. Hur arbetar du för att eleven ska lyckas? Klara sin skolgång? 

2. Vad tycker du är det mest utmanande i det arbetet? 

3. Hur ser du på din kompetens/kunskap för en lyckad skolgång? 

4. Hur arbetar du med elevhälsa? Hur tycker du att det arbetet fungerar? Vad tror du är 

framgångsfaktorerna för ett starkt elevhälsoarbete? 

5. Hur ser det relationsskapande arbetet på skolan ut? Har du något exempel på 

relationsskapande aktiviteter eller åtgärder vid behov? 


