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Abstract 
This work is about students'mental health and how teachers works with it. The purpose of this 

study is to draw attention to teachers' work with the mental health of students. The method I 

have used to reach my result is to seek facts from literature, reports and the Internet. 

I have interviewed six teachers from the same municipality, four teachers working at a central 

school and two teachers working at a rural school. They work in primary and secondary school. 

The interviewees responded to seven questions that i collected and then discussed together with 

the literature. The results of my investigation is that teachers define students' mental health in 

broad terms that in the literature. Their work aims to help students feel safe at school and to 

enhance students' self-esteem. To achieve this, teachers of core values, SET and its own 

approach. My conclusion is that teachers are working more with students'mental health than 

what they think about but that they need to gain more knowledge about students' mental health. 

 

Key words: students' mental health and illness, teachers, school environment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammandrag 
Detta arbete handlar om elevers psykiska hälsa och hur lärare arbetar med den. Syftet med 

studien är att synliggöra lärarnas arbete med den psykiska hälsan hos eleverna. Den metod jag 

har använt mig av för att nå fram till mitt resultat är att söka fakta genom litteratur, rapporter 

och Internet. Jag har intervjuat sex lärare från samma kommun, fyra lärare arbetar på en central 

skola och två lärare arbetar på en landsbygdsskola. De arbetar på låg- och mellanstadiet. De 

intervjuade har svarat på sju frågor som jag har sammanställt och sedan diskuterat tillsammans 

med litteraturen. Resultatet för min undersökning är att lärarna definierar elevers psykiska hälsa 

i stora drag som i litteraturen. Deras arbete strävar för att eleverna ska känna sig trygga i 

skolmiljön och för att stärka elevernas självkänsla. För att uppnå detta arbetar lärarna med 

värdegrunden, SET och sitt eget förhållningssätt. Min slutsats blir att lärarna arbetar mycket 

mer med elevernas psykiska hälsa än vad de reflekterar över men att de behöver få mer kunskap 

kring elevernas psykiska hälsa. 

 

Nyckel ord: elevers psykisk hälsa och ohälsa, lärare, skolmiljö. 
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1 Inledning 
Mitt intresse för hälsa är stort och jag trodde att jag hade en ganska stor kunskap om detta, men 

när jag började titta på vad hälsa är och vad som ingår för att ha en god hälsa insåg jag att jag 

enbart hade kunskap om den fysiska hälsan och om vad vi behöver för kost för att må bra. Min 

kunskap om den psykiska hälsan var väldigt liten. Jag började fundera på hur skolan arbetar 

med elevernas psykiska hälsa och om de vet hur viktig den är för elevernas prestationer. Jag 

tror att lärarna i skolan arbetar mycket med den psykiska hälsan hos elever men det sker 

dagligen i allt de gör och då reflekterar de inte över det. 

 

1.1 Bakgrund 
I Sverige går mer än en miljon barn och ungdomar i skolan. De kommer att tillbringa cirka 

20 000 timmar i skolans miljö innan de ska vidare ut i arbetslivet.1 Därför är det viktigt hur 

eleverna mår i den miljö som de tillbringar så mycket tid. Hälsa är viktigt för alla och det 

förknippas lätt med kost och fysisk aktivitet. Den psykiska hälsan glöms ofta bort. Forskning 

visar att allt fler elever mår psykiska dåligt och detta leder till sämre prestationer i skolan. 

Pedagogernas förhållningssätt och bemötande är viktigt för hur eleverna ska kunna utvecklas 

och må bra i skolmiljön. 

 

Hälsa och lärande kan ses som två skilda saker men de hör också ihop. I skolans värld är dessa 

två beroende av varandra. Viktiga hälsofrämjande faktorer i skolan är en väl fungerade 

klassrumsmiljö med en engagerad lärare. När en elev mår dåligt hämmas lärandet, och det är 

viktigt att inte skylla på skoltrötthet eller formsvackor utan försöka ta reda på vad förändringen 

beror på.2 I skollagen 3 kapitel står det: 
Barns och elevers utveckling mot målen: 3 § Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans 
som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar 
ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.3 

För att eleverna i skolan ska kunna detta krävs det att de mår bra både fysiskt och psykiskt. 

Forskning visar att elevers psykiska hälsa och prestationer i skolan har ett stort samband. Om 

en elev sitter och oroar sig för rasten eller för något som har hänt hemma orkar inte eleven 

koncentrera sig på skolarbetet. När man är fysiskt sjuk märks det tydligt och åtgärder sätts in 

som utgår från elevens behov. Vid psykisk ohälsa kan det ta mycket längre tid innan det 

                                                
1Sven Bremberg, Elevhälsa – teori och praktik (Lund: Studentlitteratur, 2004), s. 7. 
2 Lars H Gustavsson, Elevhälsa börjar i klassrummet (Lund: Studentlitteratur, 2009), s. 57 ff. 
3Sveriges riksdag 1.  
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uppmärksammas och åtgärder sätts in för att hjälpa eleven. Forskning visar att de 

undersökningar som gjorts på föräldrar och lärare om elevers psykiska hälsa ser bättre ut än när 

eleverna själva deltar i undersökningar.4                                                                                

I FN:s barnkonvention i artikel 29 står det: Konventionsstaterna är överens om att barnets 

utbildning skall syfta till att (a) utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet, 

anlag och fysisk och psykisk förmåga.5 Utifrån detta ska skolan arbeta med elevernas psykiska 

hälsa, samtidigt visar undersökningar att det inte är ovanligt med lärare som uppfattar arbetet 

kring främjandet av elevernas psykiska hälsa ligger utanför skolans uppgift. Det gör att 

elevvårdsteam får svårt att få gehör för arbetet som främjar elevernas psykiska hälsa.6 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är synliggöra lärarnas arbete med den psykiska hälsan hos eleverna och 

påvisa sambanden mellan elevernas psykiska hälsa och deras prestationer i skolan. 

 

1.3 Frågeställningar 
I den här studien har jag valt följande två frågeställningar: 

 Hur definieras elevers psykiska hälsa? 

 På vilket sätt arbetar lärarna med elevernas psykiska hälsa? 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 Lene Lindberg, m.fl., Tolvåringars psykiska hälsa (Stockholm: Centrum för Barn och Ungdomshälsa, 1998), s. 4. 
5 Unicef 2. 
6 Bremberg 2004, s. 51. 
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2 Metod, material och avgränsningar 
 I denna del kommer jag att redovisa hur jag har gått tillväga under min studie. Avsikten med 

studien är att försöka synliggöra lärarnas arbete med elevernas psykiska hälsa. Jag har som 

metod valt att använda mig av intervjuer. Jag har intervjuat sex lärare på två olika skolor. I 

arbetet har jag använt mig av två handböcker, inför intervjuerna har jag använt mig av 

Examensarbete i lärarutbildningen7 och till resterande arbete har jag använt mig av 

Uppsatshandboken8.  

 

2.1 Val av metod 
Utifrån mitt syfte och mina frågeställningar har jag valt intervjuer som undersökningsmetod. 

Min motivering till valet av metod är att jag känner mig mest förtrogen med denna metod och 

den flexibilitet som finns. Genom att intervjua kan jag ställa följdfrågor som leder till mer 

utvecklande svar. Den typ av intervju jag har gjort kallas för kvalitativ. Det innebär att jag har 

utgått från samma frågor till alla men att jag har ställt följdfrågor som ser olika ut beroende på 

vad de har svarat. Syftet med kvalitativ intervju är att det ska bli så bra och tydliga svar som 

möjligt. Jag har ställt sju grundfrågor och utifrån svaren har jag sedan ställt följdfrågor. 

Intervjuerna har jag spelat in för att kunna gå tillbaka och lyssna på vad de har sagt men också 

för att kunna citera. Inspelning är också bra för att få med pauseringar, tonfall och avbrutna 

meningar som är av betydelse när man ska förstå vad som sägs, detta kommer inte med om man 

bara antecknar.9 

 

2.2 Urval 
I denna studie har jag valt att göra intervjuer med sex lärare. Jag tog kontakt med rektorn för 

den centrala skolan i kommunen. Jag informerade enbart om vad jag gick för utbildning och att 

jag skriver ett examensarbete om elevers psykiska hälsa. Jag angav att jag ville intervjua lärare 

från årskurs ett till årskurs sex. Rektorn frågade lärarna under en konferens om det fanns några 

som var intresserade. Fyra från den centrala skolan hörde av sig och två från en 

landsbygdsskola. De fyra lärarna från den centrala skolan arbetar i klasserna årskurs ett, årskurs 

tre, årskurs fem och årskurs sex. Lärarna från landsbygdsskolan arbetar i årskurs tre och årskurs 

fyra. De intervjuade är fem kvinnor och en man.  
                                                
7 Bo Johansson, Per Olov Svedner, Examensarbetet i lärarutbildningen (Uppsala: Kunskapsföretaget, 2001). 
8 Siv Strömqvist, Uppsatshandboken (Uppsala: Hallgren& Fallgren Studieförlag AB, 2006). 
9 Johansson, Svedner 2001, s. 25. 
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2.3 Tillvägagångssätt 
Jag har inte gjort förintervjuer utan diskuterat med min handledare om vilka frågor som var 

relevanta för intervjuerna. Intervjufrågorna berör hur lärarna definierar psykisk hälsa och 

ohälsa, hur de arbetar med elevernas psykiska hälsa och vad de anser att skolan borde satsa mer 

på för att den psykiska hälsan ska bli bättre samt hur de kan se om eleverna mår psykiskt dåligt 

och vad det kan bero på. Mina intervjuer har skett på skolorna där lärarna arbetar. De lärare 

som arbetat på samma skola har jag intervjuat samma dag. Anledningen till detta var att jag inte 

ville att de skulle hinna diskutera med och påverka varandra, samt att jag ville ha deras egna 

åsikter och ståndpunkter. Lärarna har enbart fått veta vilket ämne jag skriver om, detta valde 

jag för att de inte skulle kunna läsa in sig på ämnet. Lärarna har jag intervjuat en och en. 

Lärarna hade avsatt en timme till mitt förfogande. Intervjuerna tog mellan 30 och 45 minuter. 

Innan jag började intervjuerna förklarade jag mitt syfte med studien, sedan frågade jag dem om 

jag fick spela in intervjun. Jag började intervjun med att informera dem om att de när som helst 

kunde avbryta intervjun och att deras namn respektive skola inte kommer att finnas redovisade i 

arbetet. Innan intervjuerna avslutades informerade jag om att inspelningarna raderas så fort 

undersökningen är färdig.  

 

Efter intervjuerna sammanställde jag dem till en löpande text. Jag har valt löpande text 

eftersom det blir mer lättläst och intressant för läsaren. 

 

2.4 Avgränsningar 
Ämnet psykisk hälsa är väldigt stort. Jag valde att avgränsa mig till elevers psykiska hälsa. 

Även detta ämne kan bli stort och därför har jag valt att min studie ska synliggöra lärarnas 

arbete med elevernas psykiska hälsa. 

 

Mitt val av metod är också avgränsad till enbart intervjuer. I metodboken Examensarbetet i 

lärarutbildningen10 rekommenderas man göra både intervjuer och observationer för att få fram 

den information som man söker. Observationer är tidskrävande och utifrån tidsaspekten på 

denna studie valde jag enbart intervjuer.  

 

 

                                                
10 Johansson, Svedner 2001, s. 24. 
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2.5 Material 
Jag har utgått från flera olika forskningsrapporter och valt ut delar som har varit relevanta för 

min studie. Det finns många rapporter att läsa om psykisk hälsa både när det gäller i och utanför 

skolan. Forskningen av psykisk hälsa i skolan utgår ofta från de lite äldre eleverna, årskurs sex 

och uppåt. De två rapporter som jag har använt mig mest av är Från dubbla spår till elevhälsa 

och Ungdomar, stress och psykisk hälsa från Statens offentliga utredningar. När det gäller 

skolmiljön och lärarnas roll för elevernas psykiska hälsa har jag använt mig av litteratur som vi 

har haft i olika kurser under utbildningen. Jag har även sökt information på Internet och de 

sidor som jag har valt att referera till har jag kritiskt granskat. 

 

2.6 Källkritik 
Den litteratur och de rapporter som jag har använt mig av för att söka fakta kring elevers 

psykiska hälsa anser jag vara mycket relevanta. Tidningsartikeln Så kan skolhälsovården göra 

nytta i framtiden och rapporten Tolvåringars psykiska hälsa är ifrån slutet på 1980- talet, men 

jag anser att de ändå är relevanta för arbetet. De sidor som jag hänvisar till från Internet har jag 

med omsorg valt ut med tanke på tillförlitligheten kring fakta som finns på Internet. I 

forsknings- och litteraturgenomgången och resultatet nämner jag metoden SET. Skolverket har 

den sista tiden kritiserat denna metod för de uppgifter som eleverna ska göra, men jag har ändå 

valt att ta med den i mitt arbete eftersom de intervjuade använder sig av den.  

 

Reliabilitet innebär mätnoggrannheten av metoden, om jag har samlat in allt material på samma 

sätt.11 I min studie har jag använt mig av sju intervjufrågor som jag anser har täckt området jag 

ville fördjupa mig i, jag har även ställt följdfrågor utifrån vad lärarna har svarat. Det idealiska 

för reliabiliteten hade varit om jag både gjort intervjuer tillsammans med observationer men på 

grund av tidsbristen valde jag enbart intervjuer. Jag är medveten om att de intervjuade kan med 

avsikt ha försöka svara det som de tror jag varit ute efter. Utifrån de förutsättningar jag har haft 

och på den nivå som examensarbete ligger anser jag att reliabiliteten är stor. 

 

 

 

                                                
11 Strömqvist 2006, s. 109. 
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Validiteten för arbetet innebär om någon annan person kan göra om undersökningen och 

komma fram till samma sak.12 Jag tror att resultatet skulle bli det samma som i den här studien 

om man intervjuar lärare i låg- och mellanstadiet. Jag tror också att undersökningen skulle ge 

samma resultat om man skulle göra undersökningen i en annan kommun.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
12 Strömqvist 2006, s. 109. 
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3 Forsknings- och litteraturgenomgång 
3.1 Hälsa 
Ordet hälsa har sitt ursprung i ordet hælsa som kommer från fornsvenskan som bildats av hæl- 

lycka. Utifrån detta kan man tolka ordet hälsa som ett lyckligt eller gott liv.13 

 
Många upplever det är enklare att förknippa sjukdomar, olycksfall och skador som är konkreta 

med sjuklighet än vad de förknippar med hälsa eller hälsoupplevelser. Hälsa förklaras på olika 

vis av olika personer och upplevs på olika sätt.14 Hälsa är ett helhetstänkande och inte bara 

frånvaro av sjukdom. När man pratar om hälsa menas att man har fysiskt, psykiskt, emotionellt 

och socialt välbefinnande.15 

 

Världshälsoorganisationen, WHO arbetade 1946 fram en definition av hälsa: 

”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysisk, psykisk och socialt välbefinnande, och icke enbart 

frånvaro av sjukdom eller svaghet.” 16 

 

Gustavsson förklarar att Who:s definition av hälsa har fått mycket kritik. Kritiken ligger på 

ordet fullständigt i definitionen. Man ifrågasätter om det verkligen är hälsa om människor inte 

reagerar på det som händer i världen eller runt oss i våra liv. Frågan de också ställer sig är om 

man reagerar på detta är det då tecken på ohälsa? Eftersom det funnits diskussioner har andra 

försökt definiera hälsa på andra vis till exempel utvecklinspsykologen och folkhälsovetaren 

Emmy Werner beskriver hälsa så här:17 

”Hälsa är förmåga att älska, leka, arbeta och förvänta oss gott.” 18 

En engelsk sjukhuspräst definierar hälsa så här:  

“Health is to react in an adequate way to the facts of life.” 19  

 

Gustavsson anser att dessa två definitioner delar på begreppen sjukdom och hälsa. Han menar 

att om man ser hälsa utifrån dessa definitioner kan man vara sjuk men ändå frisk.20 Lindblad 
                                                
13Statens offentliga utredningar, Ungdomar, stress och psykisk ohälsa (Stockholm: Utbildningsdepartementet, 
2006), s. 52. 
14Frank Lindblad, Carl Lindgren, Välfärds landets gåta, Varför mår barnen inte lika bar som de har det? (Falun: 
ScandBook, 2009), s. 33. 
15Statens offentliga utredningar, Från dubbla spår till elevhälsa (Stockholm: Utbildningsdepartementet, 2000), s. 
39. 
16Gustavsson 2009, s. 27. 
17Gustavsson 2009, s. 28. 
18Gustavsson 2009, s. 28. 
19Gustavsson 2009, s. 29. 
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och Lindgren riktar också kritik till Who:s definition av hälsa, de anser att i den definitionen är 

det inga människor som kan anses friska. De anser att begreppen sjukdom och hälsa hänger 

ihop och påverkar varandra. De menar att sjukdom tillhör den medicinska grunden där man blir 

frisk genom behandling, medan hälsa/ohälsa som har sin grund i existentiella frågor som rör 

etik, religion, sociologi och filosofi.21 

 

Aron Antonovsky var professor i medicinsk sociologi. Han har ägnat sig åt att forska om hälsa 

och vad som konstituerar hälsa. Utifrån Antonovskys teorier har andra hälsoforskare tagit fram 

begreppet KASAM som betyder känsla av sammanhang.22 Begreppet består av tre 

komponenter, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.23 KASAM kan ha betydelse för att 

förhindra nedsatt psykiskt välbefinnande. För den psykiska hälsan är det viktigt att man kan se 

de möjligheter som finns för att kunna påverka situationen. När sammanhanget för eleverna 

känns meningsfullt ökar deras motivation och engagemang. Forskning visar att den 

psykosociala miljön påverkar eleverna i skolan. Den visar att elever som hade höga krav men 

inte kände att de hade kontroll, hade sämre hälsa än de elever som skattades mindre krävande. 

De elever som visade på dålig hälsa var de elever som hade låg känsla av sammanhang i 

kombination med en grupp som hade villkor som var krävande. Vidare visade forskningen att 

känslan av sammanhang hade en skyddande effekt på hälsan även om de krav som ingår i 

skolarbetet var höga. Om det finns en hög KASAM i klassen tros det även påverka det sociala 

samspelet vilket leder till att de då kan fokusera bättre på arbetet i skolan.24 

  

Svenska studier visar att det finns ett samband mellan KASAM och hälsa. Utifrån dessa studier 

vet man inte om KASAM skyddar mot psykiska problem eller om KASAM är en aspekt av 

psykisk hälsa.25 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
20Gustavsson 2009, s. 29. 
21Lindblad, Lindgren 2009, s. 33f. 
22 Statens offentliga utredningar 2000, s. 141. 
23Lars Löwenborg, Björn Gíslason, Lärarens arbete (Stockholm: Liber AB, 2006), s. 99. 
24Jennie C Ahrlèn, Skolan och ungdomars psykosociala hälsa (Stockholm: Norstedts förlag, 2010), s. 38. 
25Statens offentliga utredningar, Ungdomar, stress och psykisk ohälsa (Stockholm: Fritzes, 2006), s. 227. 
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3.2 Psykisk hälsa 
Med psykiska hälsa menar vi till exempel hur man mår känslomässigt och hur man klarar av 

den vardagliga pressen. Stress är något som alla drabbas av någon gång under livet. Den kan 

bero på ekonomiska problem, sjukdom eller andra vardagshändelser. Blir stressen långvarig 

påverkar den vår psykiska hälsa.26 

 

Det har gjorts olika försök med att förklara psykisk hälsa på ett positivt sätt. Emmy Werner 

beskriver på följande sätt, förmåga att leka, arbeta, älska och förvänta sig gott.27 

När man ska definiera betydelsen av psykisk hälsa förknippas ofta frånvaro av psykisk ohälsa. 

Psykisk hälsa är mycket mer än så.28 Psykisk hälsa är när människor känner sig delaktiga i 

samhället, att de kan använda sina resurser, har en meningsfull tillvaro och upplever att de kan 

hantera normala motgångar.29 Går man in på vad psykisk hälsa hos skolelever är brukar man 

tala om självkänsla, social förmåga, anpassning till skolan och frigörelse från föräldrar.30 

 

Folkhälsoguiden beskriver psykisk hälsa som ett tillstånd som finns hos var och en människa 

som påverkas av händelser i livets omgivning och situationer. Psykisk hälsa bygger på fyra 

förutsättningar, kunna skaffa och behålla sociala relationer, utveckla och hävda den egna 

integriteten, beroende på omgivningen kunna variera det psykiska förhållningssättet och tro på 

sina resurser samt vara medveten om den.31 

 

3.3 Psykisk ohälsa 
Psykisk ohälsa har blivit en övergripande term när det gäller både psykiska besvär och psykisk 

sjukdom. Den psykiska ohälsan har samband med känslor som alla människor har, till exempel 

ångest eller att vara ledsen. Det händer ibland att dessa känslor blir svåra att bära och 

kontrollera för att de har varit så starka och varat under en längre period.32 

 

För att kunna svara på hur det kommer sig att vissa elever utvecklar psykisk hälsa medan andra 

elever utvecklar psykisk ohälsa är komplext. Det är ett sampel med flera faktorer inblandade, 

                                                
26Akademiska Sjukhuset 3. 
27Solveig Petersen, m.fl., Barn och ungdomars psykiska hälsa i Sverige (Stockholm: Hälsoutskottet, 2010), s. 24. 
28Jenny Svensson, m.fl., Hur man kan främja skolelevers psykiska hälsa (Stockholm: Centrum för folkhälsa, 2005), 
s. 12. 
29Barn- och ungdomspsykiatrin 4. 
30Svensson, m.fl. 2005, s. 12. 
31Folkhälsoguiden 5. 
32Landstinget Västmanland 6. 
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till exempel uppväxtmiljön, individuella som delvis kan vara medfödda. Det måste förklaras i 

ett helhetsperspektiv. Alla elever utsätts för riskfaktorer som påverkar den psykiska hälsan, 

vissa utsätts mer och vissa utsätts mindre. Det är inte så vanligt att enskilda händelser leder till 

att eleven utvecklar psykisk ohälsa.33 När man pratar om psykiska problem hos barn och 

ungdomar kan de beskrivas som inåtvända problem i form av nedstämdhet, blyghet, nervositet, 

kroppsliga besvär och utåtvända problem i form av bristande självkontroll, asocialt beteende 

och aggressiv hållning.34 

 
Den Kungl. Vetenskapsakademin bedömer att det har skett en ökning när det gäller psykisk 

ohälsa hos ungdomar till exempel oro och nedstämdhet. Flickor med psykiska problem har i 

vissa fall dubblerats och tredubblats. Pojkarna mår också sämre men inte i lika stor utsträckning 

som flickorna.35 

 

3.4 Hälsotillstånd hos elever 
I många undersökningar framkommer det att det är elevernas trygghet och trivsel som är det 

viktigaste för eleverna ska må bra och vidare kunna ta till sig kunskap. För att kunna skapa 

trygghet och självtillit måste man ge eleverna utrymme för inflytande. Eleverna måste få vara 

med att ta ansvar för sin skolmiljö och i verksamheten. För att skapa trygghet måste elever och 

lärare ha bra relationer och bra kommunikation. Elevhälsans personal är viktig i skolans 

hälsoarbete. Deras kompetens ska komplettera lärarnas kompetens. I ett bra samarbete kan de 

förebygga och även lösa problem som uppstår inom grupper eller mellan elever.36 

 

I de flesta undersökningar visar förekomsten av psykiska problem på mellan 5 % till 20 %. De 

undersökningar där eleverna får skatta sina problem visar på mer problem än om föräldrar och 

lärare bedömer elevernas psykiska hälsa. De psykiska problem hos elever kan visa sig som 

blyghet, nervositet, nedstämdhet och kroppsliga besvär. De kan också visa sig genom bristande 

självkontroll, socialt beteende, aggressiv hållning och koncentrationssvårigheter. I flera svenska 

studier visar att pojkar har mest problem innan tonåren och flickorna får mer problem under 

                                                
33Svensson m.fl. 2005, s. 13. 
34Lene Lindberg m.fl. 1998, s. 4. 
35Barn- och ungdomspsykiatrin 7. 
36Statens offentliga utredningar 2000, s. 143. 
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tonåren än pojkarna. De problem som rapporteras för flickor är främst i form av kroppsliga 

besvär, nedstämdhet och depression medan för pojkar rapporteras de vara utåtriktade.37 

 

Hos underpresterade elever är självkänslan och jagbilden betydelsefulla för skolprestationen. 

Med underpresterande elever menas de elever som borde kunna bättre men som inte gör det. 

Detta är en pedagogisk utmaning eftersom skolprestationer och elevernas självkänsla har ett 

samband. Elevers självkänsla utvecklas när de klarar uppgifter som ligger på den övre gränsen 

av deras förmåga. Det är framgångar som påverkar självkänslan och inte orsaken. För att lyckas 

behöver man kompetens och för att kunna utveckla kompetensen behövs övning. När elever 

tror på den egna förmågan minska risken för depression. Elevers ökande psykiska ohälsa tyder 

på att skolan inte fullt ut klarar de krav som motsvarar de krav från dagens individualiserade 

och informationstäta samhälle. När de är i skolan är det inte bara kontakt med läraren som är 

viktig, eleverna påverkar varandra i hög grad. Därför är skolans miljö betydelsefull för hur 

eleverna mår och klarar prestera i skolan.38 Elevens förmåga att förstå resonemang och 

tankegångar, det vill säga den kognitiva förmågan är viktig i deras utveckling av psykisk hälsa. 

Lindgren och Lindblad poängterar att det är lika viktigt att skolan fångar de elever som hamnat 

utanför kamratgruppen som de elever som blir utsatta för mobbning. Båda sätten av utanförskap 

kan leda till en psykisk ohälsa.39 

 

Svenska skolbarns hälsovanor är en undersökning där 11, 13 och 15 åringar har fått svara på 

enkäter. Detta är en del i en internationell undersökning som leds av WHO. Undersökningen 

började 1989 och har sedan gjorts vart fjärde år. Resultaten som redovisas här är från 2005 och 

enbart från elever i Sverige. I rapporten redovisas många delar av elevers hälsa, i detta arbete 

redovisas bara de delar som är relevanta till ämnet.40 De somatiska besvär som eleverna 

upplever är tillexempel, huvudvärk, ont i magen, ont i ryggen och yrsel. Undersökningen visar 

att elever med somatiska besvär ökar med åldern både när det gäller pojkar och flickor. När 

undersökningen gjordes 2001 ökade inte pojkarnas symtom med åldern. Flickorna har mer 

symtom i alla åldrar än pojkarna. De psykiska besvären ökar med åldern och pojkarna har inte 

besvär i samma utsträckning som flickorna. Nervositet, oro och nedstämdhet ökar med åldern 

hos både pojkar och flickor, men svårt att somna ökar endast hos flickor i stigande ålder. En 

viktig faktor i hur man trivs med livet är hur man trivs på skolan. I rapporten ser man att både 
                                                
37Lindberg, m.fl. 1998, s. 4. 
38Statens offentliga utredningar 2006, s. 258 ff. 
39Lindblad, Lindgren 2009 s. 147. 
40Mia Danielsson, Svenska skolbarns hälsovanor 2005/2006 (Östersund: Statens folkhälsoinstitut, 2006), s. 6. 
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flickor och pojkar tycker mindre bra om skolan i stigande ålder. För de elever som presterar bra 

i skolan ökar självförtroendet och det gör att det allmänna välbefinnandet ökar. Detta har man 

funnit som viktiga aspekter för framtida förutsättningar för ett gott liv. Eleverna känner sig 

stressade och upplever en press av sitt skolarbete. Både pojkar och flickor känner en ökad press 

med åldern och flickorna i 15- års ålder känner sig mer stressade än pojkarna. Vidare 

framkommer det att med stigande ålder upplever eleverna att de har mindre möjlighet att 

påverka, tillexempel vara med att bestämma regler eller kunna vara med och organisera 

aktiviteter på lektionerna.41 

 

Statens folkhälsoinstitut ligger under Socialdepartementet och har i uppdrag från regeringen att 

fungera som ett nationellt kunskapscentrum när det gäller folkhälsopolitik.42 I en studie från 

Statens folkhälsoinstitut visar de på att det finns bristfällig kunskap om barns psykiska hälsa 

från födseln till tonåren. Under de senaste 20 åren har barn och ungdomars psykiska hälsa 

ägnats mycket uppmärksamhet. Detta eftersom fler rapporter visar på en ökad frekvens av 

psykiska problem hos ungdomar och framförallt hos flickor. Det rapporteras också att fler söker 

hjälp för psykiska besvär hos till exempel BRIS, barnens rätt i samhället, barn och 

ungdomspsykiatrin och skolhälsovården. När det gäller forskning så forskas det ofta om ohälsa 

men väldigt lite om positiva aspekter på psykisk hälsa. Den psykiska hälsan är viktig och den 

fungerar som skydd vid påfrestningar och stress. Generellt i de nordiska länderna har barnen 

fått det bättre materiellt, men forskning och rapporter talar för en ökad psykisk ohälsa. 43  

 

I rapporten från Statens offentliga utredningar framgår att de faktorer som är viktiga för 

elevernas lärande och utveckling också har stor betydelse för deras hälsa och välbefinnande. 

Detta gör att personalen på skolan inte kan arbeta skilt från varandra utan måste arbeta för att 

deras verksamheter blir till en helhet. Skolans arbete kring hälsoundervisning upplevs som 

negativ, där allt man inte bör göra diskuteras istället för att diskutera om varför man tillexempel 

röker eller börjar ta droger. Eleverna har ett stort behov av att få diskutera etiska och livsfrågor. 

Elevinflytande och ett utvecklat ansvarstagande är viktiga delar i processen kring lärande och 

hälsa. Lusten för lärande är starkt kopplat till trygghet, trivsel, KASAM, inflytande och 

självförtroende men också att få använda alla sinnen och utveckla kreativitet.44 Vidare i 

rapporten uppges att både föräldrar och elevers nyckelord i skolan är trygghet och trivsel. När 
                                                
41Mia Danielsson 2006, passim. 
42 Statens folkhälsoinstitut 8. 
43Petersen, m.fl. 2010, s. 21 ff. 
44Statens offentliga utredningar 2000, s. 138 f. 
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elever inte känner sig trygga utan osäkra och rädda blir det svårt för dem att kunna koncentrera 

sig på lektionerna. Deras energi går åt till tankar och känslor, vilket gör att de får svårt att hänga 

med i undervisningen. Alla vill att skolan skall vara en trygg miljö för alla elever, men så ser 

inte verkligheten ut. I både äldre och nyare utredningar framgår det att cirka 10 % av eleverna i 

grundskolan någon gång under skoltiden har varit utsatta för mobbning.45 

 

3.5 Skolans miljö 
”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om 

och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan.”46 

 

Miljön kring eleverna är väldigt betydelsefull för hur de ska ta in kunskap och utvecklas men 

också för hur de ska kunna bibehålla och utveckla en bra fysisk och psykisk hälsa. I Lgr 11 står 

det också hur alla som är verksamma i skolan skall arbeta för att främja ett bra skolklimat och 

en bra skolmiljö. I läroplanen står det om de fyra f:n fakta, förtrogenhet, färdighet och 

förståelse. I hälsobegreppet utgår man från begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet och 

dessa två har mycket gemensamt. Många skolor idag är inriktade på att utveckla förståelse och 

meningsfullt lärande. När skolorna börjar arbeta utifrån elevernas egna kunskaper, erfarenheter 

och stimulerar deras sätt att förstå och inhämta kunskap utgörs basen för hälsa, eftersom 

eleverna då känner känslan av sammanhang och meningsfullhet.47 

 

I skolans arbete med att främja psykisk hälsa finns inga integrerade, vetenskapligt beprövade 

metoder. Studier visar att positiv självkänsla, bra kompis och vuxenrelationer och kunna 

bemöta och hantera olika situationer är viktiga delar för att kunna utveckla psykiskt 

välmående.48 

 

Olika livssituationer påverkar oss på olika sätt. Vi hanterar livet på olika sätt och då inte bara 

när det gäller kön utan det är olika från individ till individ. Detta gäller både i och utanför 

skolan. För att skolan ska kunna se varje elev och utgå från deras nivå måste det finnas fler 

kompetenta lärare som undervisar i mindre grupper. Det pågår en debatt om hur 

skolprestationer och psykisk ohälsa hänger ihop. Om en elev presterar dåligt i skolan påverkar 

                                                
45Statens offentliga utredningar 2000, s. 163. 
46Skolverket 9. 
47Statens offentliga utredningar 2000, s. 164. 
48Svensson, m.fl. 2005, s. 5. 
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det självkänslan och har eleven också bakomliggande psykiska problem blir det svårt att 

prestera bra i skolan. Skolan är inte enbart en arena där eleverna tar in kunskap och lär sig saker 

utan det är också en social miljö. Eleverna tillbringar stor dela av sin dag i skolans miljö och 

genom bra relationer mellan kompisar och lärare påverkas elevernas välbefinnande och även 

prestationerna.49 

 

Skolans utformning påverkar elevernas prestationer och deras psykiska hälsa. I en rapport från 

Centrum för barn och ungdomshälsa50, som har i uppgift att arbeta fram användbara program 

utifrån vetenskaplig kunskap, har flera studier visat att effektive schools varit bra för eleverna. 

Resultaten visar att eleverna presterar bättre, de har mindre psykiska problem och fungerar 

bättre socialt. Dessa skolor har tydliga mål, är välstrukturerade och eleverna får ofta och 

regelbundet feedback på sina prestationer. Andra skolfaktorer som kan påverka elevernas 

psykiska hälsa är storleken både på skolorna och i klasserna. De mindre skolorna verkar i högre 

grad öka elevernas känsla av tillfredställelse och utveckla deras sociala kompetens.51 

 

En bra skolmiljö skapas av de vuxna som är i skolan genom hur de bemöter varandra, hur 

personalen bemöter eleverna och vise versa och hur elever bemöter elever. En annan viktig del 

är samarbetet med föräldrarna och att man tillsammans tror på att alla elever kan stödjas i sitt 

lärande och det är skolans uppgift. För de yngre eleverna är det viktigt i deras uppbyggnad av 

trygghet att skolan har en bra kontakt med hemmet.52 

 

3.6 Lärarnas betydelse 
”Barnen behöver vuxna med stora öron, stora ögon och inte minst ett stort hjärta.” 53 

 

Lärarna är viktiga personer för varje elev.  De ska ha vara utbildade, ha kunskap i sina ämnen, 

vara intresserade av vidareutveckling både personlig och för verksamheten. Men dessa 

kvalifikationer räcker inte för en bra lärare, de ska också tycka om att arbeta med elever, kunna 

känna en glädje och känna att man utvecklas tillsammans, tycka om att tampas med de elever 

som testar gränser. Läraren har ett stort ansvar i att upptäcka de elever som förändras eller 

                                                
49Ahrlèn 2010, s. 49 f. 
50Charlotte Öferberg, Sven Bremberg, Går det att förklara varför ungdomars psykiska hälsa är bättre i vissa skolor? 
(Stockholm: Centrum för Barn och Ungdomshälsa, 2000), passim. 
51Öferberg, Bremberg 2000, s. 7. 
52Statens offentliga utredningar 2000, s. 143. 
53Maj Britt Drugli, Barn vi bekymrar oss om (Stockholm: Liber AB, 2003), s. 11. 
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presterar under sin förmåga. Läraren kan rådgöra och få tips från elevvårdsteamet. En lärare har 

många uppgifter och de är inte mer än människor, för att läraren ska orka alla delar i sitt yrke är 

det viktigt att läraren upplever sig uppskattad och lyssnad till.54 

 

I Annerstedts litteratur beskrivs självkänsla som ”hur en människa värderar diskrepansen 

mellan hennes självbild och hennes ideal”.55 Lärare kan både förbättra och försämra elevernas 

självkänsla. Elevernas självkänsla växer när de känner att de lyckas, och då är det viktigt att 

inte mäta deras framgång med andra elevers framgång utan med elevens tidigare prestationer. 

Ett positivt undervisningsklimat i skolan är en förutsättning för att eleverna ska vilja ta in 

kunskap och utvecklas. Läraren har en stor utmaning i att ha lagom stora förväntningar på sina 

elever. Har läraren höga men uppnåeliga förväntningar är det sannolikt att eleven gör bra ifrån 

sig och det i sin tur påverkar självkänslan. Har däremot läraren låga förväntningar på eleverna 

gör de sämre ifrån sig än vad de skulle kunna göra och det sänker elevernas självkänsla.56 De 

eleverna med dålig jagbild presterar ofta dåligt i skolan. Lärarna i skolan kan träna sociala 

färdigheter för att öka deras sociala kompetens. Detta har blivit allt viktigare i skolan eftersom 

man vet att skolprestationer och elevernas relation till varandra har ett samband.57 

 

Klassens betydelse för den enskildes utveckling och lärande i skolan är av stor betydelse. Både 

klimatet och de normer som finns i klassen påverkar eleverna. För att kunna se och förstå vad 

som sker i en grupp måste läraren tydliggöra och medvetandegöra de olika rollerna som finns i 

klassen.  Läraren behöver utarbeta metoder och rutiner för att utveckla förebyggande arbetssätt 

och för att bryta de destruktiva mönstren. I klassrummet lär sig eleverna bäst om det är ett gott 

gruppklimat och de tillsammans får positiva upplevelser samtidigt som de får erfarenhet att 

arbeta tillsammans som grupp.58 

 

 

 

 

 
                                                
54Statens offentliga utredningar 2000, s. 15. 
55Claes Annerstedt, Att (lära sig) vara lärare i idrott och hälsa (Göteborg: Multicare AB, 2007), s. 142. 
56Annerstedt 2007, s. 142 f. 
57Oddbjörn Evenshaug, Dag Hallen, Barn och ungdomspsykologi (Lund: Studentlitteratur, 2001), s. 282. 
58Lars Löwenborg, Björn Gíslason, Lärarens arbete (Stockholm: Liber AB, 2006), s. 13. 
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3.7 Hälsofrämjande arbete i skolan 
För inte allt så länge sedan dominerades hälsoarbetet kring den fysiska hälsan. Allt eftersom det 

fysiska hälsoarbetet har gett resultat har den psykiska ohälsan blivit tydligare. Det saknas 

vetenskaplig kunskap till vad orsaken kan vara. Forskarna tror att problemen kan bero på 

förändringar i livsvillkor, livsstil och samhällsutveckling. Barn växer upp i familjer som har 

problem. Det gör att barnens grund till trygghet och stöd rubbas. Många barn och ungdomar 

möter hårda krav på hur man ska vara och på dugligheten, detta påverkar deras självkänsla och 

som i sin tur påverkar den psykiska hälsan. De signaler som massmedia skickat ut till barn och 

ungdomar bidrar till deras attityder och verklighetsuppfattning. Detta kan mer eller mindre 

påverka deras livsstil, levnadsvanor och deras psykiska och fysiska hälsa. En elev som uppvisar 

symtom på psykiska problem eller känslomässiga störningar måste ses ur ett helhetsperspektiv 

där familj, skolklass och andra kamratgrupper påverkar eleven. Detta är en förutsättning för att 

eleven ska kunna få rätt stöd.59 

 

Barnpsykiatrikommittén anser att elevvårdsteam ska vara aktiva i arbetet mot mobbning och 

hjälpa eleven finna en trygghet så att behovet av de särskilda åtgärderna minskar. Kommittén 

påvisar också vikten av att det finns specialpedagoger för elever med psykiska problem. Deras 

arbete kan vara helt avgörande för om eleven ska kunna få en fungerande skolsituation. De 

flesta elevvårdsfrågor ska pedagogerna själva kunna hantera tillsammans i arbetslaget. 

Elevvårdsteamet hjälper lärarna genom konsultation och handledning. Komplicerade eller 

ovanliga skolsvårigheter behöver få hjälp av ett specialteam och det kan bland annat vara 

talpedagog, läkare, specialpedagog och psykolog.60 

 

Svensk forskning kring hälsofrämjande arbete i skolan är liten, den mesta forskningen handlar 

om elevers fysiska hälsa. Det enda som finns är SET, Social och emotionell träning. Detta 

program går ut på att förebygga psykisk ohälsa genom lärarens förhållningssätt, med hjälp av 

material och olika övningar. Birgitta Kimber är legitimerad psykoterapeut, speciallärare och 

forskare. Hon fick i uppdrag av Socialdepartementet att skapa SET. Det finns internationella 

forskningar på området men de är bristfälliga. Ett exempel är ett projekt i Australien som 

kallats Everybody`s different. I detta projekt lades fokus på att öka elevernas självkänsla. 

                                                
59Statens offentliga utredningar 2000, s. 287. 
60Statens offentliga utredningar 2000, s. 73. 
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Projektet innehöll olika övningar och uppgifter om hur man hanterar stress och stärker sin 

självbild. Utvärderingen visade på positiva effekter.61 

 

Forskning visar att mobbning och kränkande behandling påverkar elevernas hälsa mest negativt 

i skolmiljön. I många rapporter visar det att flickorna mår sämre än pojkarna. Den kränkande 

behandlingen i skolan ökar. Genom att se till att det är fler lärare ute och arbetar aktivt med 

mobbning och kränkande behandling är de viktigaste åtgärderna i arbetet att förbättra elevernas 

psykosociala hälsa.62 

 

Insatser för att förbättra elevers psykiska hälsa bör inte bara riktas mor en liten riskgrupp utan i 

stora grupper. Det är på detta sätt enklare att fokusera på vad i miljön gör att elevers psykiska 

hälsa försämras. När man gör det i mindre grupper blir det lättare att problemet ligger hos 

eleven.  När skolan är välstrukturerad, eleverna får feedback, lärarna är väl förberedda och visar 

uppnående mål för eleverna blir resultaten på elevernas skolprestationer bättre. Detta leder till 

positiva effekter på elevernas psykiska hälsa. Bremberg skriver i sin debattartikel om 

metastudier där det framkommer att klasser på mindre än 20 elever, föräldrainflytande och 

åldersblandade klasser har positiv påverkan på elevernas psykiska hälsa.63 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
61 Svensson, m.fl. 2005, s. 13. 
62Ahrlèn 2010, förord. 
63Sven Bremberg, Carl Johan Sundberg, Så kan skolhälsovården göra nytta i framtiden (Läkartidningen nr 36), 
1999, s.4003 f. 
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4 Resultat 
Alla lärarna anser att det var svårt att definiera psykisk hälsa. Lärarna svarade att psykiska hälsa 

är när man mår bra inombords och i hjärtat, har tillit till sig själv och litar på andra, känner att 

det man gör är meningsfullt och är tillfreds med tillvaron. En lärare poängterade att livsglädjen 

är det viktigaste för psykisk hälsa. För psykisk ohälsa svarade lärarna att det var den psykiska 

hälsans motsats, till exempel ont i magen eller ofta återkommande huvudvärk, känslan av 

otrygghet och av att man inte duger, har en dålig självkänsla, sömnproblem och är 

utåtagerande. Fyra av de sex intervjuade ansåg att de eleverna som har diagnos ofta har psykisk 

ohälsa. 

 

Fyra av lärarna anser att de arbetar hårt med värdegrunden i sina klasser. Detta görs dagligen 

och tillsammans med material från metoden SET, vilket står för social, emotionell träning. En 

av lärarna berättar att SET har fått mycket kritik den sista tiden, men de har ändå valt att 

använda sig av vissa delar. Arbetet går ut på att arbeta med självkännedom, empati och 

motivation. I arbetet med självkännedom ska eleverna lära sig veta vad de känner, hur man 

hantera känslor, varför man känner som man gör och kunna kontrollera vad man känner, empati 

där eleverna ska försöka förstå vad andra känner och motivation där de får lära sig ta initiativ. 

Dessa fyra lärare anser att de arbetar aktivt med social kompetens i vardagen och de har även 

schemalagt en lektion i veckan med livskunskap. Två av dessa lärare hade valt att följa 

metodens förhållningssätt och använder många av övningarna som ingår, de andra två lärarna 

väljer ut övningar från metoden som de anser passar sina klasser. De resterande två lärarna hade 

prövat på metoden men inte känt sig bekväma med det arbetssättet, utan plockar material från 

olika metoder. De arbetar mest med värderingsövningar och diskussioner. Alla berättar att de 

anser sig arbeta aktivt med sitt förhållningssätt och de försöker se varje elev utifrån deras behov 

och förutsättningar. En av de intervjuade berättar att hon försöker på ett medvetet sätt se varje 

elev, varje morgon handhälsar hon på sina elever och säger god morgon. Innan skolarbetet 

börjar sitter de i en ring på golvet och har samling där hon arbetar med hur man visar respekt 

mot den som pratar, till exempel att man tittar på den som pratar. En annan lärare berättar att de 

har arbetat fram trivselregler tillsammans med eleverna så alla vet vad som gäller för att de ska 

kunna känna trygghet och må bra i skolan. 

 

Egenskaper som de anser viktiga hos lärare i det vardagliga arbetet med elevernas psykiska 

hälsa är att vara lyhörd, flexibel, trygg i sin yrkesroll och att vara tydlig. Två av lärarna har 
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ansvar för klassen tillsammans med en annan lärare, de har valt att dela klassen eftersom de 

anser att det skapar trygghet, arbetsro och för att eleverna ska känna att de blivit sedda och 

lyssnade på. En lärare anser att arbetet med elevernas delaktighet är viktig för de känner att 

någon lyssnar på dem och att de kan påverka sin situation i skolan. Samma lärare påtalar vikten 

av självreflektion eftersom man inte bara talar med munnen utan också med kroppsspråket. Det 

kan innebära att läraren säger en sak men visar något annat med kroppsspråket. Hon tycker att 

man som lärare bör passa sig för ironi när man pratar med eleverna eftersom det kan vara svårt 

att förstå och kan då bli en kränkning. 

 

På skolorna som lärarna arbetar på finns det ett elevvårdsteam som består av rektor, kurator, 

skolsköterska och en psykolog. Till detta team kan lärarna höra av sig om de känner oro kring 

en elev. På en av skolorna där fyra av lärarna arbetar handleder teamet och ger tips på hur de 

kan hjälpa eleven på bästa sätt, detta görs inte regelbundet på den skola där de resterande lärare 

arbetar. Flera av lärarna anser att skolans kontakt med föräldrarna är viktig i arbetet med den 

psykiska hälsan. Likabehandlingsplanen anger fyra av de intervjuade som en del i arbetet med 

elevernas psykiska hälsa. De har tillsammans med eleverna kartlagt vilka miljöer på skolan som 

är trygga respektive otrygga platser. 

 

De intervjuade lärarna tycker det kan vara svårt att upptäcka elever som mår psykiskt dåligt. 

Symtom som huvudvärk eller magont kan eleverna ha utan att de berättar för läraren eller för 

någon annan vuxen. Flera av dem tycker det är svårare att upptäcka flickor än pojkar som mår 

dåligt. Pojkarna blir utåtagerande eller klassens clown medan flickorna blir tysta och 

tillbakadragna. Andra signaler som de uppger är om elevens motivation eller prestation i 

skolarbetet förändras eller att de börjar bete sig på ett sätt som vuxna upplever störande. En av 

lärarna tycker sig se att det är vanligare att pojkar mår sämre än flickor när de är lite yngre, 

medan resten anser att det inte är någon skillnad eller möjligen en aning mer flickor som mår 

dåligt. De intervjuade tror att det har skett en ökning av elevernas psykiska ohälsa men känner 

sig osäkra på om det i verkligheten är så eller om det är att den psykiska hälsan har 

uppmärksammats mer och medvetenheten ökat. 

 

Samhällets förändring och hur hemförhållandena ser ut anger alla de intervjuade som orsaker 

till att elever mår psykiskt dåligt. De menar att vi inte hinner med i den takten som samhället 

utvecklas och familjer kan idag se ut på många olika sätt. De tror inte barn mår bra av att 

varannan vecka bo hos mamma och varannan vecka hos pappa då de hamnar emellan sina 
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föräldrar. Fem stycken tar upp datorer och mobiltelefoner som en bidragande faktor till att 

elever mår sämre, det har blivit enklare att kränka andra människor via dem. En av dessa fem 

lärare betonar att det inte går att skylla på datorer och mobiltelefoner utan det är de vuxnas 

ansvar att se till hur dessa används. Samma lärare tror också de ideal som barnen idag ska leva 

upp till påverkar deras psykiska hälsa. En av dessa tre lärare anser att kraven på barnen har ökat 

på många sätt. De får inte vara barn längre utan det viktiga är att få vara någon, hur man ser ut 

och klär sig. Hon anser att det är viktigt redan i tidig ålder bygga upp barnens självkännedom 

som en grund. Tre av lärarna tror dagens elever har många krav på sig både i och utanför 

skolan. Många elever har höga krav på sig själva för hur de ska nå alla mål och det leder till 

stress. De pratar också om att klimatet elever emellan har blivit hårdare med ord och attityder. 

Fyra lärare tror utifrån skolans miljö att många elever mår dåligt vid raster, toalettbesök, i 

omklädningsrummen, i duschen, pulkabacken och i skolskogen. Fem av sex lärare tror sitt 

förhållningssätt har betydelse för elevernas psykiska hälsa.  

 

De åtgärder som lärarna anser att skolan ska satsa på för elevernas psyksiska hälsa ska bli bättre 

är fler rastvakter ute så eleverna känner sig tryggare, fler lärare som kan dela på klasserna och 

utifrån likabehandlingsplanerna arbeta med de platser eleverna uppger som otrygga. En lärare 

tycker skolan ska satsa på klassöverskridande arbete för att de ska få chansen att lära av och 

lära ut till andra elever. Detta tror hon stärker deras självkänsla. Hon tycker också det är viktigt 

att ledningen ger lärarna möjlighet att arbetar fram en gemensam värdegrund. 

Värdegrundsarbete som en röd tråd genom hela skoldagen anser två lärare vara något som 

rektorn borde satsa på. Fem av de intervjuade vill få mer kunskap om elevers psykiska hälsa 

och hur den påverkar skolresultaten.  
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5 Diskussion 
Litteraturen och de intervjuade lärarna definierade psykisk hälsa ganska lika. Lärarna beskriver 

att psykisk hälsa är när man mår bra inombords, har tillit till sig själv och litar på andra, känner 

att det man gör är meningsfullt, är tillfreds med tillvaron och att man har livsglädje. De 

intervjuade lärarna ansåg att det var svårt att definiera psykisk hälsa. Svensson med flera 

beskriver den psykiska hälsan som när människor känner sig delaktiga i samhället, att de kan 

använda sina resurser, har en meningsfull tillvaro och upplever att de kan hantera normala 

motgångar. Werner beskriver det på följande sätt, förmåga att leka, arbeta, älska och förvänta 

sig gott. Definitionen av psykisk hälsa hos elever handlar enligt Svensson med flera om 

självkänsla, social förmåga, anpassning till skolan och frigörelse från föräldrar.  Tittar man på 

hur Svensson med flera definierar psykisk hälsa hos elever ser jag att dessa delar arbetar lärarna 

i skolan med dagligen.   

 

Flera lärare anser att det är svårt att upptäcka elever som mår psykiskt dåligt. I en rapport från 

Statens offentliga utredningar har elever fått självskattat sina psykiska problem. Dessa 

undersökningar visar på mer problem än när föräldrar och lärare bedömer barnens/elevernas 

psykiska hälsa. Detta visar att det är svårt med upptäckten av psykisk ohälsa eller är det så att 

lärarna inte har nog kunskap om hur man kan se om en elev mår psykiskt dåligt? Rapporten 

från Statens offentliga utredningar uppger att det är mellan 5 % och 20 % som mår psykiskt 

dåligt. Lärarna uppger att pojkar blir utåtagerande och flickorna blir tillbakadragna när de mår 

psykiskt dåligt och det kan även visa sig genom att motivationen och prestationen minskar. 

Dessa signaler stämmer utifrån vad forskarna redogör i sina rapporter. Lärarna vet vilka 

signaler som tyder på att en elev mår psykiskt dåligt, men de anser ändå att de är svåra att 

upptäcka. Är det så att lärarna tror att eleven är skoltrött eller har en formsvacka och inte tar det 

på allvar eller saknas det kunskap om hur man arbetar med lever som mår psykiskt dåligt? I 

intervjuerna anser fem av de sex intervjuade att de skulle behöva mer kunskap kring elevernas 

psykiska hälsa. I bakgrunden i detta arbete hänvisar jag till Bremberg som skriver att det inte är 

ovanligt med lärare som anser att arbetet kring främjandet av elevernas psykiska hälsa ligger 

utanför skolan. Är det dessa faktorer i kombination som gör att inte fler elever 

uppmärksammas? Skulle siffran minska kring elever som mår psykiskt dåligt om lärarna aktivt 

arbetar hälsofrämjande? Svaren på dessa frågor är inte enkla, men jag tror att många lärare på 

grund av okunskap antar att eleverna är skoltrötta eller har en formsvacka. Anser lärarna också 

att arbetet kring elevernas psykiska hälsa ligger utanför skolan är det inte konstigt att antalet 
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elever som mår psykiskt dålig ökar eftersom de inte får den hjälp de behöver. Är det som 

Bremberg skriver skulle nog siffran kunna sjunka men det krävs ett bra samarbete mellan lärare 

och elevvårdsteam. Det är när dessa två använder sig av varandras kompetenser de kan få fram 

ett bra hälsofrämjande arbete. I rapporten från Statens offentliga utredningar beskrivs läraren 

som en viktig person för eleven och läraren har ett stort ansvar i att upptäcka de elever som 

förändras eller presterar under sin förmåga. De skriver också om vad viktigt det är med att se 

eleven ur ett helhetsperspektiv där familj, skolklass och andra kamratgrupper påverkar eleven. 

Därför är det viktigt att förändringen hos eleven inte blir identifierade som skoltrötthet eller en 

formsvacka. 

 

De intervjuade lärarna berättar att de aktivt arbetar med värdegrunden i sina klasser, flera av 

lärarna använder sig av SET i arbetet kring värdegrunden. Arbetet ser olika ut beroende på 

vilka klasser lärarna har och beroende på hur bekväma de har känt sig med metoden. Svensson 

med flera uppger att den forskning som finns kring hälsofrämjande arbete handlar mest om 

elevernas fysiska hälsa. Den enda metod som det finns forskning kring i Sverige är SET och 

syftar till att främja elevers psykiska hälsa. Det finns studier som visar att en positiv 

självkänsla, bra kompis och vuxenrelationer, att kunna bemöta och hantera olika situationer är 

viktiga delar för psykiskt välmående. Två av lärarna tycker det är viktig att arbetslaget står på 

samma grund när det gäller värdegrundsarbetet för att kunna förmedla detta till eleverna. I 

rapporten från Statens offentliga utredningar poängteras vikten av att personalen på skolan inte 

kan arbeta skilt från varandra utan måste arbeta för att verksamheten ska bli en helhet. Om inte 

personalen på skolan arbetar mot samma mål hur ska eleverna då uppfatta de vuxna? Påverkas 

elevernas psykiska hälsa om lärarna inte arbetar tillsammans och står på samma grund? 

Annerstedt betonar vikten av en positiv undervisningsklimat i skolan för att eleverna ska vilja ta 

in kunskap och utvecklas. I styrdokumentet Lgr11 från Skolverket står det att alla som är 

verksamma i skolan skall arbeta för att främja ett bra skolklimat och en bra skolmiljö. För att 

uppnå detta som både Annerstedt och Lgr11skriver om måste lärarna vara samspelta. Elevernas 

psykiska hälsa påverkas när eleverna inte känner sig trygga i skolmiljön. Arbetar inte lärarna 

mot samma mål och står på samma grund som gör att de blir samspelta känner eleverna av detta 

och deras miljö blir otrygg. 

 

 Lärarna anser att de arbetar aktivt med sitt eget förhållningssätt och de försöker möta eleverna 

utifrån deras behov och förutsättningar. Två av lärarna delar klass med en annan lärare, de har 

valt att dela klassen eftersom de anser att det skapar trygghet, arbetsro och för att eleverna ska 
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känna att de blivit sedda och lyssnade på. En lärare berättar att hon har arbetat fram 

trivselregler tillsammans med eleverna för att de ska känna trygghet och må bra i skolan.  

Danielsson skriver att en viktig faktor hur man trivs i livet är hur man trivs i skolan. För de 

elever som presterar bra i skolan ökar självförtroendet och det gör att det allmänna 

väldefinnandet ökar och att detta i sin tur är viktigt för den framtida förutsättningen för ett gott 

liv. Öferberg anser att storleken på både klasser och skolorna har en betydelse för elevernas 

psykiska hälsa. I rapporten från Statens offentliga utredningar framkommer det att det är 

elevernas trygghet och trivsel som är det viktigaste för att eleverna ska må bra. Elevinflytande 

och ett utvecklat ansvarstagande är viktiga delar kring lärande och hälsa. Rapporten visar att 

lusten för lärande är starkt kopplad till trygghet, trivsel, KASAM, inflytande och 

självförtroende. Återkommande i både rapporter och litteratur är vad viktigt det är att eleverna 

känner trygghet i skolan. I intervjuerna framkommer det att lärarna är medvetna om trygghetens 

betydelse för eleverna och de försöker arbeta med det så mycket det går. Ingen av de 

intervjuade talar om KASAM, känslan av sammanhang. KASAM är ett återkommande begrepp 

i rapporter och litteratur. Vet lärarna vilken betydelse det har för eleverna att de känner en 

känsla av sammanhang?  Skulle kunskapen om KASAM påverka lärarnas arbete för elevernas 

psykiska hälsa? Ahrlèn skriver att när sammanhanget för eleverna känns meningsfullt ökar 

deras motivation och engagemang. Forskning visar att elever som hade höga krav men inte 

kände att de hade kontroll hade sämre hälsa än de elever som skattades mindre krävande. De 

elever som visade på dålig hälsa var de lever som hade låg känsla av sammanhang i 

kombination med en grupp som hade villkor som var krävande. Vidare visade forskningen att 

känslan av sammanhang har en skyddande effekt på hälsan även om de kraven som ingår i 

skolarbetet var höga. Om det finns en hög KASAM i klassen tros det även påverka det sociala 

samspelet vilket leder till att de då kan fokusera bättre på arbetet i skolan. Detta borde skolan 

lära sig mer om för att kunna skapa förutsättningar för ett bra lärande och för ett bra 

hälsofrämjande arbete. Utifrån vad forskning och litteratur beskriver vet lärarna för lite om 

KASAM och dess betydelse för elevernas psykiska hälsa och om deras kunskap om dess 

betydelse skulle öka skulle också antagligen elevernas psykiska hälsa öka.  
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5.1 Slutord 
Utifrån litteraturen och de intervjuer som jag har gjort är definitionen på elevers psykiska hälsa 

när man mår bra inombords, har tillit till sig själv och litar på andra, känner att det man gör är 

meningsfullt, är tillfreds med tillvaron och när man har självkänsla, social förmåga och kan 

anpassa sig till skolan.   

 

Skolan arbetar dagligen med elevernas psykiska hälsa men personalen reflekterar inte över att 

det pågår hela dagen. De arbetar aktivt både med sig själva i deras förhållningssätt mot 

eleverna, de försöker skapa en miljö där eleverna kan känna trygghet och känna arbetsro. De 

försöker utgå från varje elev och deras behov som gör att elevernas självkänsla ökar. Lärarna 

arbetar mycket med värdegrunden där flera av lärarna använde sig av SET. De anser att 

värdegrunden är ett viktigt arbete kring elevernas psykiska hälsa. De arbetar med att försöka få 

eleverna att känna sig delaktiga i skolan genom att de tillsammans bestämmer trivselregler och 

kartlägger otrygga platser på skolan. 

 

 Slutsatsen blir att de arbetar med elevers psykiska hälsa varje dag året om men de reflekterar 

inte över att de gör det. En annan slutsats är att lärarna behöver få mer kunskap om elevers 

psykiska hälsa eftersom den och prestationerna i skolan har ett starkt samband. 

 

Vidare forskning borde riktas mot de yngre eleverna i skolan, idag riktar sig dem mesta 

forskningen från årskurs sex och uppåt. Det hade varit intressant om det hade gjorts forskning 

kring hur skolan bör arbeta med att främja elevers psykiska hälsa.  
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Bilagor 
Intervjufrågor 
1. Hur definierar du psykisk hälsa? 

2. Hur definierar du psykisk ohälsa? 

3. Hur arbetar ni i skolan med elevernas psykiska hälsa?  

4. Utgår ni från någon metod eller från något visst material? 

5. Hur kan man se om en elev mår psykiskt dåligt? 

6. Vilka orsaker tror du det är till att elever mår psykiskt dåligt? 

7. Vad anser du skolan borde satsa på när det gäller elevernas psykiska hälsa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


