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Tryggare, gladare, friskare och 
smartare  

En mix metod studie om välmående i gymnasiet 

Leonard Jonsson Berglund  

Sammanfattning: 

Mot bakgrunden av att ungdomar mår psykiskt allt sämre som hindrar skolarbete och vardagsliv var 

studiens syfte att göra en triangulering mellan vad som står i skoldokument om insatser för att 

förebygga, främja och stärka elevers psykiska hälsa och hur elever upplever sin psykiska hälsa för att 

kunna förbättra insatserna utifrån elevernas erfarenheter. Urvalsgruppen var gymnasieelever i årskurs 

2-3. Frågeställningarna gällde hur skolans pedagogiska insatser såg ut beträffande elevers psykiska 

hälsa och hur frekventa elevernas erfarenheter var av problemgrupperna psykosomatiska besvär, 

depressiva symptom, kränkningar, mobbning och diskriminering, identitetsproblem utifrån 

kroppsuppfattning samt problem med lärarsupport samt hur framstod förhållandet vid en jämförelse 

mellan resultaten. För att bättre kunna anpassa insatserna på ett meningsskapande sätt för elevernas 

psykiska hälsa utifrån eleverna, situation och kontext kan studien ge kunskaper om behovet av 

diskussion och kartläggning för bättre insikter om elevernas problem, känslor och behov av 

pedagogiska insatser för psykisk hälsa. Genom mix metod kombinerades kvalitativ innehållsanalys av 

text i skolans dokument med kvantitativ metod utifrån deskriptiv statistik grundad på elevernas 

enkätsvar om självupplevda problem. Resultaten visade att de pedagogiska insatserna var olika 

handlingar, förhållningssätt och rekommendationer. Erfarenheter fanns i samtliga problemgrupper 

med olika frekvens. Flickor var mer drabbade än pojkar. Majoriteten av eleverna upplevde stress, 

koncentrations- och sömnsvårigheter och många hade känt nedstämdhet samt 

igångsättningssvårigheter. Kränkningar, mobbning och diskriminering var begränsade och ingen 

kände sig diskriminerad på grund av handikapp eller sexuell läggning. Triangulering av resultaten i 

övriga problemgrupper kunde tyda på en diskrepans mellan de pedagogiska insatserna och elevernas 

erfarenheter. Slutsatsen var att jämförelsen tydde på en kunskapslucka rörande lärarsupport och behov 

av att beakta könsskillnader för rätta insatser samt att skolor behöver testa kunskapen om sina elevers 

olika problem för att få en helhetsbild som kan visa att resurserna används rätt efter elevernas behov 

och problemfrekvens. Studien har genererat teorin att en satsning på att öka förmågan till 

kommunikation och empati genom att höja mental och emotionell medvetenhet skulle förbättra 

möjligheterna till elevers psykiska hälsa för en långsiktig hållbar utveckling. 
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Abstract: 

 

With the background knowledge of the psychological deterioration of adolescents which hinder school 

work and everyday life was the study’s aim to make a triangulation between what is stated in the 

school document on measures to prevent, promote and strengthen the mental health of students and 

how students experience their mental health in order to improve the efforts based on students 

experiences. The study group was secondary school students in grades 2-3. The questions were about 

how the school's educational efforts directed towards student's mental health was demonstrated and 

how frequent the students experiences of psychosomatic disorders, depressive symptoms, violations, 

bullying and discrimination, identity problems based on body perception as well as problems with 

teacher support and how the relationship was perceived when comparing the results. In order to better 

adapt the efforts in a meaningful way to the mental health of students based on the students, situation 

and context could the study provide knowledge about the need for discussion and mapping for better 

insight into the students problems, feelings and needs for educational efforts for mental health. 

Through mix method was qualitative content analysis of text in the school's documents combined with 

quantitative method based on descriptive statistics from students questionnaire about self-perceived 

problems. The results showed that the educational efforts were different actions, practical approaches 

and recommendations. Experiences was found in all of the above mentioned problem groups at 

different frequencies. Girls were more affected than boys. The majority of the students experienced 

stress, concentration and sleep difficulties and many had low mood as well as startup difficulties. 

Violations, bullying and discrimination were limited and no one felt discriminated because of 

disability or sexual orientation. Triangulation of the results in other problem groups could indicate a 

discrepancy between the educational efforts and the students experiences. The conclusion was that the 

comparison indicated a knowledge gap, both regarding teacher support and the need to consider 

gender differences for correct educational efforts and that schools need to test their knowledge of their 

students different problems in order to get a holistic picture that can show that the resources are used 

correctly according to students needs and problem frequencies. The study has generated the theory that 

an effort to increase the capacity for communication and empathy by raising mental and emotional 

awareness would improve the prospects for students mental health for long-term sustainable 

development. 
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1.Inledning 

Nya krav sätts på skola och elever från det moderna samhällets förväntningar utifrån digitalisering, 

internationalisering, globalisering som visar på en allt snabbare utveckling. Samhälleliga förändringar 

skapar nya förutsättningar för elevers lärande och inkludering. Mer forskning behövs för hur sociala 

och kulturella föreställningar om bland annat hälsa och ohälsa formar elevers psykiska hälsa i 

skolkontext(Stockholms universitet, 2018). Enligt Sveriges Kommunikatörer (2017) har mobil 

kommunikation via sociala medier tagit över den sociokulturella miljön och förstärker elevers behov 

av bekräftelse att lyckas socialt. På 20 år har empatiförmågan sjunkit med 40%(Levrikare, u.å). 

Statistiken visar att ungdomar mår allt sämre. En stadigt ökad användning av antidepressiva läkemedel 

bland elever kopplas till skolans prestationskrav enligt SVT (2017). Bland ungdomar som känner 

skolstress är det dubbelt så vanligt med psykosomatiska besvär enligt Folkhälsomyndigheten (2016). 

Elevhälsans kompetenser finns men räcker inte till(Skolverket, 2016). I en artikel i Dagens Samhälle 

skriver Markovits (2017, 21 September) att ungdomar söker Stadsmissionens psykodynamiska 

terapimottagningar. Det är skolans ansvar att förebygga psykisk och psykosomatisk ohälsa samt hindra 

mobbning enligt Socialstyrelsen (2009). Ändå kränks 20% av alla elever av en annan elev(Friends, 

2016). Kostnaden för mobbning beräknas till 17,5 miljarder kr/år(Friends, u.å.). Trots att det är en 

gemensam uppgift för lärare och elever visar siffrorna att arbetet mot kränkande behandling och 

diskriminering ej fungerar(Diskrimineringsombudsmannen, 2017). För framtida utmaningar om 

omställning måste skolans tankesätt förnyas(Winnman & Hermansson, 2010). Att problemen praktiskt 

kan klaras av vore en vinst såväl för folkhälsan som samhällsekonomin och individerna. Skolverket 

(2018) framhåller vikten av samordning och beaktande av individuella förhållanden samt olika 

pedagogiska sätt att lösa uppgifterna i skolan. 

 

1.1 Problembakgrund 
Studiens avsikt är att belysa begreppet elevers psykiska hälsa från ett pedagogiskt/ 

utbildningsvetenskapligt perspektiv. Att individer drabbas av psykisk ohälsa från skolkontexten kan 

medverka till problem för individer senare i deras arbetsliv och skapande av sociala 

relationer(Socialstyrelsen, 2013). Därför behövs kunskap om indikatorer för att kunna motverka och 

bryta den negativa utvecklingen med psykisk ohälsa och mobbning. Både ett kollektivt och 

individuellt synsätt krävs. Mot den bakgrunden ska studien på en mångkulturell gymnasieskola 

undersöka om det finns en möjlig diskrepans mellan de pedagogiska insatserna och elevernas 

erfarenheter av olika problem relaterade till psykisk hälsa. Normer i skolan baseras på olika aspekter 

som jämlikhet, rättvisa och behov. Exempelvis hävdar Bourdieu att det sociala rummet är fyllt med 

normer och värderingar och en elevgrupp kan ses som ett socialt fält som omedvetet formar en elevs 

syn på sig själv genom interaktioner med gruppen, elevers sätt att tänka och agera kan hindra 

förändring(Svederberg & Svensson, 2001). Elevers psykiska hälsa behöver ses från olika aspekter 

eftersom vad som anses normalt varierar mellan olika grupper(Liljedahl, 2001). Väsentligt är samtal 

om elevers psykiska hälsa och värderingar för deras sociokulturella utveckling som inverkar på hur de 

uppfattas och uppfattar sig själva och andra(Säljö, 2015). Ett outtalat problem och ett förgivettaget 

förhållande behöver problematiseras för en meningsskapande lösning(Thomassen, 2007). Avgörande 

för en elevs psykiska hälsa är inte att en elev är född med en speciell faktor utan hur eleven kan klara 

vardagen i skolan utifrån sina individuella förutsättningar med faktorn(Molin, 2010). Personlig 

kontakt möjliggör upptäckt och kartläggning av risker. Vardaglig kommunikation behövs både för att 

bestämma kraven på hur problemen pedagogiskt ska besvaras och för att avgöra vilka resurser som är 

tillgängliga för att kunna bemöta problemen och främja psykisk hälsa (Scriven, 2013). Upplevelse är 

vad eleven känner. Om eleven uttrycker problemet är det en begäran om insats(Scriven, 2013).  
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Fenomenet ungdomars subjektiva psykiska hälsa kan undersökas utifrån skilda teoretiska perspektiv 

med utgångspunkt från olika aspekter på arv och miljö. Det finns forskning som fokuserar på 

genetiska förutsättningar, genusproblematik, sexuell tillhörighet, fysisk och psykisk ohälsa, alkohol 

och drog vanor, fritidsintressen, socioekonomiska förutsättningar, familj och kamrat relationer samt 

skolmiljö. Skolan är ungdomars lärmiljö där de tillbringar en stor del av sin tid. Här lär de sig 

samhällets och kamraters normer, krav och värderingar. Elevers erfarenheter av inflytande, motstånd 

och förändring i skolan får betydelse för hur de uppfattar sina möjligheter och lösa svårigheter i olika 

situationer. På tio år har psykisk ohälsa ökat med över 100 procent hos barn i åldern 10-17 samt 70 

procent för unga vuxna i åldern 18-24 år(Socialstyrelsen, 2017). I anslutning till avgångsklasser i 

gymnasiet blir ungdomar myndiga med förväntningar att som vuxna kunna klara sig själva. Därför är 

det särskilt intressant att undersöka gymnasieelevers erfarenheter av olika problem kopplade till 

psykisk hälsa. Utifrån en utbildningssociologisk ståndpunkt beaktas att lärare och elever deltar och 

formar skolkulturen. Pedagogisk psykologi utgår från hur elever lär och utvecklas. Annan forskning 

fokuserar bland annat på psykosociala relationers inverkan på elevers lärande. Ett intersektionellt 

perspektiv kan observera ojämlika maktordningar för identitetsskapande utifrån genus, sexualitet eller 

ursprung. Mångfald och likabehandling inriktas på inkludering. Annat fokus är resiliens, dvs 

motståndskraft att klara av och gå vidare efter en svår negativ förändring. För psykisk ohälsa är 

elevens hälsobeteenden och vanor centralt. Komplexa problem behöver många infallsvinklar och för 

individuella lösningar krävs samordning och reflektion över vilka speciella förutsättningar som 

uppvisas i det typiska fallet. Utifrån det övergripande kunskapsområdet om elevers subjektiva 

psykiska hälsa med underområden som lärande, hälsa, inkludering och identitetsskapande koncentrerar 

denna studie på tidigare forskning med fokus på skolkontext, pedagogiska insatser, relationer, 

skolstress, psykosociala och/eller hälsoproblem. För en helhetsbild studeras hur insatserna ser ut ur ett 

kvalitativt perspektiv samt hur frekventa olika upplevelser av problem är från ett kvantitativt 

perspektiv. Genom jämförelsen mellan dessa perspektiv kan studiens fokus ringa in de aspekter som 

studeras för att se om något tyder på diskrepans. Datainsamlingen styrs av mix metod för en 

helhetsbild. Studiens olika källor är skoldokument och enkäter. Dokumenten analyseras utifrån 

kvalitativ teoridriven induktiv innehållsanalys rörande pedagogiska insatser för elevers psykiska hälsa. 

Kvalitativa analysen utgår från en detaljnivå med fokus på lärares handlingar och överförande av 

förhållningssätt till eleverna samt rekommendationer till frivillig självhjälp vid olika bekymmer. 

Kvantitativa analysen för deskriptiv statistik med utgångspunkt från kön och ursprung relaterat till 

frekvensen av elevernas erfarenheter av olika problem. För en mer övergripande nivå jämförs 

resultaten vid triangulering för att se om något kan tyda på en diskrepans rörande elevernas psykiska 

hälsa mellan de pedagogiska insatserna och elevernas erfarenheter. För att bättre kunna anpassa 

insatserna på ett meningsskapande sätt för elevernas psykiska hälsa utifrån eleverna, situation och 

kontext kan studien ge kunskaper om behovet av diskussion och kartläggning för bättre insikter om 

elevernas problem, känslor och behov av pedagogiska insatser för psykiska hälsa(Yin, 2007). 

 

 

 

 



7 

 

7 

 

2.Syfte och frågeställningar  

Syftet är att göra en triangulering mellan vad som står i skoldokument om insatser för att förebygga, 

främja och stärka elevers psykiska hälsa och hur elever upplever sin psykiska hälsa för att kunna 

förbättra insatserna utifrån elevernas erfarenheter. 

 

Frågeställningarna var: 

 

1.Hur såg pedagogiska insatser ut i skoldokumenten beträffande gymnasieelevers psykiska hälsa 

kopplat till utsatthet vid  

a) psykosomatiska besvär? 

b) depressiva symptom? 

c) kränkningar, mobbning och diskriminering?  

d) identitetsproblem utifrån kroppsuppfattning? 

e) lärares support? 

 

2.Hur frekventa var gymnasieelevernas erfarenheter av problem i enkäten beträffande  

a) psykosomatiska besvär? 

b) depressiva symptom? 

c) kränkningar, mobbning och diskriminering? 

d) identitetsproblem utifrån kroppsuppfattning? 

e) lärares support? 

 

3.Hur såg förhållandet ut mellan tillgängliga pedagogiska insatser för främjande av gymnasieelevers 

psykiska hälsa och gymnasieelevernas problem vid en jämförelse mellan resultaten från 

skoldokumenten och enkäten rörande 

a) psykosomatiska besvär? 

b) depressiva symptom?  

c) kränkningar, mobbning och diskriminering? 

d) identitetsproblem utifrån kroppsuppfattning? 

e) lärares support?     
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3.Tidigare forskning/Teori 
I kapitlet redovisas vilka vetenskapliga forskningsartiklar som varit relevanta för att kunna kartlägga 

problemområdet. Sökningsprocessen av vetenskapliga artiklar framgår av Bilaga 1. Dessa har valts för 

att på ett ändamålsenligt sätt kunna ringa in, definiera och bestämma begrepp för studiens syfte att 

söka efter en möjlig diskrepans mellan hur det är tänkt att insatserna ska fungera och hur verkligheten 

avspeglas genom frekvensen av olika problem. Med stöd av begreppen som teoretiska verktyg ska 

frågeställningarna besvaras genom att beskriva pedagogiska insatser och elevernas erfarenheter av 

skilda problemgrupper.  

 

3.1 Tidigare forskning om skolkontextens 

betydelse för elevers psykiska hälsa 

Det inledande stycket fokuserar på hur psykisk hälsa kan förstås och därefter sammanställs den valda 

skolforskningen efter olika stycken om relationer, stress, inkludering, hälsa och lärande som relateras 

till elevers psykiska hälsa och därmed sammanhängande problem.  

 

Välmående kopplades till förmågan att tro på sin egen kapacitet, self efficacy, d.v.s. tilltron till 

förmågan att klara av en specifik handling/situation vid motstånd i en studie av Chatterjee och 

Snehasree (2017). Elevens egen kroppsuppfattning underlättar eller hindrar utvärderingen av 

identiteten som helhet och självuppfattningen medverkar till att forma det psykiska 

välmåendet(Chatterjee & Snehasree, 2017). Urvalet var 160 ungdomar i åldersgrupperna 14-16 år och 

17-18 år med 40 elever av vardera könet per åldersgrupp som uppskattade sin självidentitet utifrån 

kroppsuppfattning, vänlighet och motivation till prestation. Syftet var att undersöka effekterna av 

ålder- och könsskillnader för självidentitet och psykosociala samband. Resultaten visade på skillnader 

som relaterades till att identitetsutvecklingen påverkade både självbild och olika aspekter av mentalt- 

och fysiskt välmående. Kroppsbilden påverkade self efficacy, som kan ses som en dimension av jaget. 

Elever med self efficacy var mer hälsosamma, framgångsrika och effektiva. Särskilt betydelsefullt för 

denna studie var att olika erfarenheter av socialisering påverkade utvecklingen av kroppsuppfattningen 

och elevers välmående(Chatterjee & Snehasree, 2017). I en artikel av Miller, Gilman och Martens 

(2008) bekräftades att välmående minskade psykiska besvär och stärkte den mentala och fysiska 

hälsan. Deras sammanfattning av tidigare forskning visade på ett ömsesidigt och starkt förhållande 

mellan psykisk och fysisk hälsa av betydelse för skolans hälsofrämjande elevutveckling. 

Fritidsaktiviteter, tränings- och idrottspsykologi samt hopp och optimism hade en positiv inverkan på 

elevers hälsa. För denna studie var artikelns översikt av hälsans reciprocitet liksom positiv attityd 

viktig för analys av pedagogiska insatser. 

 

Ett sätt att se på elevers psykiska hälsa eller därmed sammanhängande problem var att granska 

effekterna av relationerna i skolkontext. I en deduktiv studie av Luo, Xiang, Zhang och Wang (2017) 

samlades data in på 4 skolor genom enkätsvar från 1583 elever. Studien utgick från hypotesen att 

könsrelaterade relationer utifrån samma respektive motsatt kön samt lärar-elevrelationer hade direkt 

effekt på upplevelsen av socialt stöd i skolkontext och på depressiva symptom. Resultaten bekräftade 

detta(Luo m.fl., 2017). Annan forskning som visade på betydelsen av relationerna i skolkontext var en 

studie av Lemma, Borraccino, Berchialla, Dalmasso, Charrier, Vieno, Lazzeri och Cavallo (2015). 

Deras data var insamlad från en större internationell enkätstudie. Urvalet var 16000 elever i åldern 15 

år. Syftet var att beskriva interaktioner mellan ungdomarnas psykosomatiska besvär och deras 

upplevelser av resurser grundat på kvaliteten av relationer i skolan och en positiv uppfattning av 
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skolan. Resultaten visade att indikatorer på elevers välmående var psykosomatiska besvär som 

kopplades till skolstress. Intressant för denna studie var att rättvis behandling och kvaliteten av 

relationen till lärarna även hade betydelse för relationerna till kamraterna. För flickorna betydde 

lärarrelationer mest medan för pojkarna var tillhörighet viktigast. Forskarna var överens om att 

tillhörighet var en potentiellt viktig skyddsfaktor mot de negativa effekterna av lågt kamratstöd som 

särskilt borde beaktas när elever hade olika ursprung(Lemma m.fl., 2015). I en studie på en 

mångkulturell skola baserad på datainsamling från 294 högstadieelever i åttonde klass undersökte 

Baskin, Wampold, Quintana och Enright (2010) vikten av tillhörighet för elever som skyddsfaktor mot 

ensamhet vilket hade särskild betydelse för denna studie som också ägde rum på en skola med elever 

med olika ursprung. Resultaten visade att bristande tillhörighet som återhållande faktor påverkade 

kamratskap och ensamhet med risk för depression(Baskin m.fl., 2010). En annan forskningsstudie som 

tog upp tillhörighet var Moksnes, Espnes och Haugan (2013). Utifrån ett tvärsnittsurval av 1200 

högstadie och gymnasieelever i åldern 13-18 år undersöktes sambanden mellan stressfaktorer och 

depressiva symptom genom elevers enkätsvar. Resultaten visade att vid känsla av tillhörighet 

minskade sambandet mellan stress, grupptryck och depressiva symptom. Stress på grund av 

prestationskrav eller av grupptryck gav depressiva symptom(Moksnes m.fl., 2013). Forskningen hade 

betydelse för denna studies undersökning rörande elevernas utsatthet av stress och depressiva 

symptom samt för olika grupptryck och tillhörighet.  

 

Även annan forskning relaterade psykiska problem till stressorer i skolan. I en undersökning av Hjern, 

Alfven och Östberg (2008) med data från hushållsundersökningar baserade på intervjuer med 2588 

elever i åldern 10-18 år visade att stressorer som illabehandling av lärare och mobbning kunde 

förknippas både med psykosomatiska besvär och depressiva symptom. Eftersom stress var ett välkänt 

problem på skolor var all forskning om detta av stort intresse för studien. Flera forskningsstudier 

fokuserade på mobbningens hälsoeffekter. Den bilagda enkäten var hämtad från en kvantitativ studie 

av Landstedt och Persson (2014) med ett urval av elever i åldern 13-16 år på 9 skolor med syfte att se 

vilka faktorer respektive psykosomatiska eller psykiska problem som kunde relateras till mobbning. 

Resultaten visade att alla former av mobbning fanns och mer än hälften av respondenterna var 

mobbade samt att även lärarmobbning förekom. Skol- och nätmobbning relaterades till 

kroppsuppfattning, diskriminering och lågt lärarstöd i skolan. Psykosomatiska besvär relaterades till 

all mobbning och lågt lärarstöd av flickorna men kopplades till ursprung och ålder av pojkarna. Var 

femte elev(≈19,6 %) var utsatt för både skol- och nätmobbning med särskild negativ inverkan på den 

psykiska hälsan. En jämförelse mellan könen visade att flickor var mer utsatta för psykosomatiska 

besvär och depressiva symptom av mobbning. Samtliga övriga typer av problem översteg 19,6%. För 

att minska mobbning framhölls skolstöd samt föreslogs skolbaserade könsuppdelade 

interventionsprogram som erkände mobbningens påverkan på den psykiska hälsan(Landstedt & 

Persson, 2014). Mycket forskning fokuserade på hur skolstöd kunde interagera mot mobbning kopplat 

till psykiska besvär. Stadler, Feifel, Rohrmann, Vermeiren och Poustka (2010) undersökte frekvensen 

och effekterna av mobbning genom en enkätundersökning vid 7 skolor bland 986 elever i åldern 11-18 

år. Resultaten visade att mobbning var en allvarlig risk för psykiska problem hos ungdomar. Skolstöd 

fungerade som en buffert mot effekten av mobbning och ju högre ålder desto viktigare var skolstödet 

för eleverna. Skolinterventioner minskade konsekvenserna av mobbning(Stadler m.fl., 2010). Att 

forskarna visade på betydelsen av skolstöd vid mobbning var en intresseväckande iakttagelse för 

denna studie vid genomgången av elevernas upplevelser i berörda delar. Även i en annan kvantitativ 

studie av Sampasa-Kanyinga (2017) undersöktes om mobbning kunde relateras till de drabbades 

psykiska hälsa och vilka faktorer som samverkade. Studien var av tvärsnittsdesign som använde data 

som genererats från en tidigare större enkätstudie om elevers drogbruk och hälsa. Urvalet var 5478 

högstadie- och gymnasieelever. I enlighet med syftet att ta reda på sambandet mellan elevernas hälsa 
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och mobbning visade resultaten att ökad psykisk ohälsa och dålig självkänsla kunde relateras till 

mobbning och att utsatthet för både nät- och skolmobbning medförde störst risk. Flickor drabbades 

mer än pojkar av psykiska besvär. Sampasa-Kanyinga (2017) menade att undervisningen borde 

inriktas på mobbning och säkerhet på internet, på empati och att främja prosociala beteenden i skolan 

och på nätet. Slutsatserna om undervisningens inriktning gav goda infallsvinklar för hur de 

pedagogiska insatserna kunde i denna studie ses med beaktande av såväl kön, ursprung och problem 

som säkerhet, trygghet och trivsel för elevers psykiska hälsa.  

 

Ytterligare forskning var särskilt inriktad på klassrummets betydelse för inkludering. I en fallstudie av 

Nilholm och Alm (2010) följdes en skolklass under 2 år i årskurserna 5-6. Klassen bestod av 15 

elever, varav 5 elever hade psykiska besvär. Insamlingsdata var såväl intervjuer med lärare och elever 

som klassrumsobservationer samt elevernas enkätsvar, dikter, nationella provresultat samt sociogram 

om kamratrelationer. Datakällorna användes som en del av den metod som utvecklades för att göra 

klassrummet inkluderande i skolkontext genom att beskriva olika egenskaper och metoder för att 

främja undervisning av inkluderande processer från elevperspektiv. Lärarnas strategier var 

1)anpassning till elevernas individuella behov, 2)tydliga ramar för likabehandling, prestationskrav och 

omedelbara åtgärder vid problem, 3)teambuilding och samarbete, 4)gemensamma diskussioner och 

problemlösningar samt 5)respekt, bekräftelse och positiv feedback. Analysen visade på klassrummets 

betydelse för social och lärandeinkludering men också på besvärens komplexitet(Nilholm & Alm, 

2010). Betydelsen av pedagogiska strategier för lämpliga inkluderingsinsatser hade stor betydelse för 

reflektion och överväganden av lärarnas pedagogiska insatser vid genomgången av denna studies 

skoldokument. 

 

Problemens invecklade karaktär visade på behovet av utbildning om hälsa. Forskning har fokuserat på 

elevers behov av att lära sig känna igen psykiska besvär och riskfaktorer. I en studie av Bulanda, 

Bruhn, Byro-Johnson och Zentmyer (2014) diskuterades att stigmatisering av psykiska besvär innebar 

en risk för att ungdomar varken sökte hjälp eller hjälpte kamrater. Studiens urval var 57 

högstadieelever i riskzonen som deltog i ett interventionsprogram om psykiskt hälsomedvetande. 

Resultaten indikerade att korta interventioner kunde öka ungdomars medvetande om psykisk ohälsa 

med en positiv inverkan på hälsan(Bruhn m.fl., 2014). Annan forskning fokuserade på lärarnas 

möjligheter till problemidentifiering. I en longitudinell studie av Vieira, Bordin, Gadelha, Moriyama 

och Bressan (2014) utvärderades 32 lärares förmåga att efter genomgången hälsoutbildning identifiera 

elevers psykiska besvär med utgångspunkt från elevers självrapportering om psykiska problem. 

Fallgruppen 26 elever med psykiska problem matchades med en lika stor kontrollgrupp utan psykiska 

problem. Studien visade att identifiering av enbart interna symptom på psykisk ohälsa var svårt men 

däremot lättare om symptomen var både interna och externa. Efter utbildningen kunde de flesta 

identifiera psykiska hälsoproblem och hälften kunde identifiera hypotetiska fall av psykiska 

problem(Vieira m.fl., 2014). Forskningen i dessa delar var beaktansvärd för om något i denna studie 

skulle kunna tyda på diskrepans mellan pedagogiska insatser och problemupplevelser.  

 

Sammanfattning 

De pedagogiska insatserna för psykisk hälsa bör inriktas på förmågan att tro på sin egen kapacitet, self 

efficacy. Komplexiteten visade på angelägenheten av att känna igen riskfaktorer för 

problemidentifiering, interaktioner, begriplighet, hanterbarhet och brytande av stigma. Stressorer som 

prestationskrav, illabehandling av lärare, grupptryck och mobbning hade negativ inverkan. Skol-och 

nätmobbning relaterades bl.a. till kroppsuppfattning. Välmående minskade psykiska besvär och stärkte 

den mentala och fysiska hälsan. Viktigt var prosociala inkluderande strategier samt positiva 
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interpersonella relationer för meningsfullhet och problemlösning. Som skyddsfaktorer mot olika 

problem framhölls skolstöd, könsuppdelade interventionsprogram och empati. Sammantaget visades 

på betydelsen av pedagogiska insatser för stimulans, tillhörighet och stöd för att elever ska ta intryck 

av andras erfarenheter och kunskaper som kan integreras och förändra invanda tankesätt. 

 

3.2 Teoretisk inramning 
Nedanstående teoretiska perspektiv används för att sättas i relation till studiens resultat för en mer 

övergripande tolkning och förklaring av resultaten utifrån en deskriptiv ram. Studiens centrala begrepp 

definieras och har använts i sökningen av kvalitativa data från skoldokumenten och för att beräkna 

kvantitativa data av enkätsvaren för statistik av elevernas upplevda problem.  

 

3.2.1.1 Sociokulturellt lärandeperspektiv 
Säljö (2015) redogör för olika perspektiv på lärande och socialisering som individuella eller kollektiva 

beteenden och processer baserat på erfarenheter och kunskaper. I ett sociokulturellt lärandeperspektiv 

konstrueras kunskap i den sociala och kulturella miljön. Lärande uppkommer vid interaktion mellan 

individerna i skolan, man lär sig av varandra(Säljö, 2015; Bryman, 2011). När kunskapen är personlig, 

lokal och relativ till ett problem ses meningsskapande vid interaktion med andra som en resurs för att 

integrera problemet i en större helhet eftersom helheten betyder mer än dess delar. Ett tydligt exempel 

vore att en elev säger att den har svårt att sova, läraren tar upp problemet till diskussion och förklarar 

att sömnsvårigheter är förknippat med oro och stress och de ska ha ett prov men avslappning och 

nattsömn är absolut nödvändigt för att orka med. I klassens diskussion förklarar andra elever att de 

också har haft problem med sömnen och berättar om sina erfarenheter som hjälpt, till exempel genom 

fysiskt aktivitet som i sin tur skapar mening för den utsatte. I enlighet med ett holistisk perspektiv 

hänger kropp och själ samman(Scriven, 2013; Säljö, 2015). Hur eleven uppfattar ett fenomen baseras 

på personligt igenkännande i en situation. Det innebär att kontexten kan påverka elevers upplevelser 

negativt och/eller positivt eftersom yttre omgivande relationer och elevernas inre känslor, tankar och 

förväntningar samspelar(Scriven, 2013; Säljö, 2015). I enlighet med Vygotskijs grundsyn lärs olika 

tankesätt för att lösa problem och förstå omgivningen inom en praxisgemenskap i social interaktion 

med andra. Lärarnas roll är viktig för att eleverna ska kunna höja sig över sina egna upplevelser och 

bli del i de gemensamma erfarenheterna(Säljö, 2015). Det konkreta går åt det abstrakta men också vice 

versa, till exempel att en elev känner stress och läraren förklarar för klassen att stress är positivt som 

drivkraft men farligt under en längre tid då det kan leda till utmattning. Därför är det viktigt att koppla 

av och stänga av telefonen och planera arbetet så att man inte spar till deadline(Säljö, 2015). Det är 

interna och externa faktorer i skolan som genom språk, kommunikation och artefakter bidrar till 

upplevelsen när eleven subjektivt tolkar situationen och konstruerar erfarenheten. Det spelar ingen roll 

om elevernas verklighet är sann eller falsk(Säljö, 2015). Detta perspektiv kommer närmare att 

redogöras för i diskussionen.  

 

3.2.1.2 Empowerment 
Med empowerment avses att eleven upplever att den av egen kraft kan ta makten över sin situation 

genom självtillit, stolthet, socialt stöd, samarbete och delaktighet. Psykisk hälsa, som är grunden för 

motivation och vilja till utveckling och lärande, stimuleras av styrkan som möjliggör egna val och 

beslut. Till exempel kan en elev som är mobbad känna att den vågar anmäla då anmälan sker anonymt 

och nolltolerans mot mobbning råder(Askheim & Starrin, 2007). Denna studie använde empowerment 

då det var väsentligt för elevers psykiska hälsa utifrån deras personliga utveckling. Lärarna har en 

betydelsefull roll i skolan för att stärka elevernas empowerment och därför har frågor rörande deras 

pedagogiska arbete kring elevers psykiska hälsa tagits upp i relation till elevers olika problem i 

studien. 
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3.2.2 Centrala begrepp 

Psykisk hälsa 

Med utgångspunkt av definitionen för psykisk hälsa ifrån Folkhälsomyndigheten (2017) innebär i 

denna studie begreppet psykisk hälsa ett tillstånd av psykiskt välbefinnande där en elev kan 

förverkliga sina egna möjligheter och klara av vanliga påfrestningar samt delta i skolarbetet och 

samverka med andra. I diskussionsdelen resoneras att detta innefattar både elevens upplevelse och 

relationen mellan eleven och den sociala kontexten i skolan. 

 

Pedagogiska insatser  

Pedagogik handlar om påverkan och förändringsprocesser(Nilsson, 2007). Enligt Kimber (2013) avser 

socialt och emotionellt lärande pedagogiska insatser där specifika färdigheter lärs ut för att stärka 

elevers resiliens att hantera förändringar, problem och konflikter. Med pedagogiska insatser för elevers 

psykiska hälsa avses i denna studie att skolan ska kunna påverka, motverka, förhindra eller förändra 

elevernas psykosomatiska besvär, depressiva symptom, identitetsproblem utifrån kroppsuppfattning, 

kränkningar, mobbning och diskriminering samt problem med lärarsupport(Kimber, 2013).  

 

Psykosomatiska besvär 

Psykosomatiska besvär avser i denna studie i enlighet med Landstedt och Persson (2014) 

kategorisering; avsaknad av glädje, koncentrationssvårigheter, sömnsvårigheter, huvudvärk, magont, 

stress, aptitlöshet och att vara ledsen.  

 

Denna typ av besvär kan orsakas genom att psykosociala faktorer i skolmiljön har en negativ effekt 

direkt på en eller flera kroppsfunktioner eller system vars effekter medieras genom psykologiska 

processer(World Health Organization, 1985). 

  

Depressiva symptom 

Depressiva symptom avser i denna studie i enlighet med Landstedt och Persson (2014) kategorisering; 

lättirritation, inte lust att äta, nedstämdhet, inte känna sig lika bra som alla andra, svårigheter med att 

tänka på vad man gör, deprimerad, allt var en ansträngning, bristande framtidshopp, känna sig 

misslyckad, rädsla för obehag, sömnsvårigheter, inte kunna känna sig glad, mindre pratsam, känsla av 

ensamhet, upplevande av ovänligt bemötande, oförmåga att njuta, gråta, vara ledsen, känna sig ogillad 

och igångsättningssvårigheter.  

 

Denna typ av besvär avser fysiska, känslomässiga eller kognitiva manifestationer av 

humörförändringar som kan uppstå som individuella reaktioner på negativa situationer eller händelser 

i vardagen och lärandet(Luo m.fl., 2017). 

  

Kränkningar, mobbning och diskriminering 

Denna studie har i enlighet med Landstedt och Persson (2014) använt samma kategoriseringar för 

kränkningar, mobbning och diskriminering: kränkningar avser att bli - retad, slagen och utesluten i 

skolan samt att uppleva dumt/elakt bemötande, falsk ryktesspridning och hot/aggressivitet på internet; 

mobbning avser kränkningar som upprepats under en tid; medan diskriminering avser kränkande 

värdering utifrån kön, utseende, etnicitet, handikapp, religion, sexuell läggning eller något annat. 

 

Identitetsproblem utifrån kroppsuppfattning 

Identitetsproblem utifrån kroppsuppfattning har i denna studie med utgångspunkt utifrån Nyberg 

(2010) och Gustavsson (2010) i anknytning till Landstedt och Persson (2014) relaterat det till 
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elevernas självbild om utseende, kropp, vikt och längd. Nyberg (2010) framhåller att olika 

identitetskategorier kan tilldelas både tillhörighet och utanförskap. Gustavsson (2010) hävdar att vissa 

former av kroppsliga avvikelser från rådande identitetsnormer kan drabba människor hårt. Gustavsson 

(2010) visar på spegeljagsteorin vilket innebär att när en elev speglar sig i en annan kan spegelbilden 

påverka dennes självkänsla. 

 

Lärarsupport 

I enlighet med Landstedt och Persson (2014) kategorisering avser lärarsupport i denna studie; att 

uppleva stöd vid behov, uppmärksamhet vid vantrivsel, rättvis behandling, beröm och uppmuntran, att 

våga fråga samt få bekräftelse för sina tankar och åsikter. 
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4.Metod 

Detta kapitel beskriver studiens metoder, det empiriska materialet samt tillvägagångssätt för 

insamlingen av materialet för analysering av datan.  

 

4.1 Metodologiska utgångspunkter/Metodansats 

Tidigare forskning som kombinerat kvalitativ och kvantitativ metod som Nilholm och Alm (2010) har 

inspirerat för valet av metodansats. För att ge mer kunskap om aktuella företeelser som rör elevers 

psykiska hälsa i skolkontext med oklara gränser mellan företeelse och kontext valdes fallstudie. Med 

fallstudie som forskningsstrategi begränsades forskningsfrågans frågeställningar till “Hur”-frågor. 

Fallstudie ansågs lämpligt för syftet med forskningsfrågan eftersom problem kopplat till psykisk hälsa 

är en subjektiv upplevelse som skiljer sig åt mellan varje elev utifrån dennes personliga 

förutsättningar. Undersökningens avsikt var att göra en induktiv tematisering av data för att 

åstadkomma en bredare beskrivning av pedagogiska insatser relaterat till elevers självrapporterade 

erfarenheter av problem kopplat till psykisk hälsa. Studien baseras på olika källor för empiriskt stöd 

och data som kan sammanföras till flera analysenheter för triangulering(Yin, 2007). En fallstudies 

styrka till skillnad från andra ansatser är just möjligheten och behovet av att använda flera olika 

informationskällor(Yin, 2007). Metoden har använts då kontexten hade stor betydelse för 

problemområdet(Yin, 2007). För att fånga och beskriva omständigheter och villkor för elever i deras 

vardagliga skolsituation användes fall-formen det typiska fallet(Yin, 2007; Bryman, 2011). För ökad 

trovärdighet skedde datainsamlingen och dataanalysen i denna studie med mix metod som här var en 

kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder(Yin, 2007; Bryman, 2011). Genom triangulering 

av insamlad data från studiens olika källor utifrån en bekräftelsestrategi skulle undersökningen visa 

hur pedagogiska insatser såg ut för att stärka elevers psykiska hälsa samt att resultaten skulle bekräfta 

varandra(Yin, 2007; Bryman, 2011).  

 

Den kvalitativa innehållsanalysen bygger på beskrivningen av White och Marsh (2006). Den 

kvantitativa metodansatsen med elevenkäter baseras såväl till innehåll som utformning på enkäten i 

studien av Landstedt och Persson (2014). Med utgångspunkt från att verkligheten upplevs olika skulle 

studien med en teoridriven induktiv ansats utifrån textobservationerna beskriva om något tyder på 

diskrepans mellan pedagogiska insatser och elevernas erfarenheter av problem. För att eleverna skulle 

kunna komma med egna synpunkter tillades tre öppna frågor i studiens enkät. Studien skulle utformas 

och genomföras efter en deskriptiv ram då studien skulle beskriva den komplexa och specifika natur 

om elevers erfarenheter av olika problem med negativ effekt på psykisk hälsa och hur problemen i 

förekommande fall hanteras och motverkas eller åtgärdas med olika pedagogiska insatser(Yin, 2007). 

Studien skulle ske genom en teoristyrd induktiv process varvid sökningen av data har styrts av 

studiens centrala begrepp och studien skulle generera teori som kan främja elevers psykiska hälsa i 

skolkontext(Bryman, 2011). Enligt Yin (2007) måste en ouppmärksammad företeelse avslöjas för att 

förändring ska kunna ske. 

 

4.2 Uppläggning, urval och undersökningsgrupp 

Den kvalitativa forskningen har utgått utifrån ett målstyrt urval av skoldokument med beaktande av 

tillgänglighet, aktualitet och elevperspektiv där texternas innehåll direkt kunnat kopplats till studiens 

frågeställningar för att möjliggöra identifiering av fullständiga och precisa svar på studiens 

frågeställningar och för en presentation av helhetsbilden(Bryman, 2011; White & Marsh, 2006). 

Studiens enkät(se bilaga 3) är hämtad från Landstedt och Persson (2014). Populationen för studien var 
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elever över 16 år i årskurserna 2-3 i svenska gymnasium. Undersökningsgrupp var de 64 elever från 

populationen som svarat på enkäten. Ursprungligen togs kontakt med flera skolor men under studiens 

gång begränsades studien till en gymnasieskola på grund av tidsbrist. Urvalet av informanter har skett 

efter rektorn givit sitt godkännande. Studien har inte haft något inflytande på vilka respondenter som 

svarade på enkäten utan enbart ställt kriteriet årskurs 2-3 för att inte eleverna skulle behöva målsmans 

godkännande. Deltagandet var frivilligt och skedde i skolans matsal bland de elever som ville delta. 

Detta kallas för ett bekvämlighetsurval som är en form av icke-sannolikhetsurval eftersom 

respondenterna var lättillgängliga att delta i undersökningen(Bryman, 2011). Från ursprungliga 70 

deltagare skedde ett bortfall av 6 deltagare som svarat på färre än hälften av frågorna. 

 

4.3 Datainsamlingsmetod 

Eftersom olika insamlingsmetoder ger olika typer av data har det varit en fördel att kunna kombinera 

kvalitativa textobservationer med kvantitativ statistik. Kvalitativa data har hämtats från 10 olika 

skoldokument där studiens centrala begrepp identifierat mönster och styrt datainsamlingen från 

texterna och som svarat på studiens frågeställningar i enlighet med anvisningar från White och Marsh 

(2006) samt utifrån respondenternas svar på enkätens öppna frågor. Kvantitativa data har hämtats från 

en enkätundersökning med gymnasieeleverna i årskurs 2-3. Enkäten var hämtad ifrån Landstedt och 

Persson (2014) studie. Enkätens givna svarsalternativ var antingen dikotoma eller likertskalor som 

skulle mäta frekvensen av elevernas upplevelser av olika problem(Bryman, 2011). Enkäten är 

strukturerad först med bakgrundsfrågor utifrån fakta om kön och ursprung, sedan 8 frågor om 

psykosomatiska besvär, 20 frågor om depressiva symptom, 16 frågor om kränkningar, mobbning och 

diskriminering, 4 frågor om identitetsproblem utifrån kroppsuppfattning samt 6 frågor om problem 

med lärarsupport. Psykosomatiska besvär avsåg tiden de senaste 6 månaderna medan depressiva 

symptom gällde senaste veckan.  

 

4.4 Tillvägagångssätt, Studiens genomförande 

Elevenkäten hade relevans för att svaren skulle visa respondentens egna erfarenheter av olika problem 

kopplade till skolkontext som psykosomatiska besvär, depressiva symptom, kränkningar, mobbning 

och diskriminering, identitetsproblem utifrån kroppsuppfattning samt problem med lärarsupport. 

Utifrån bakgrundsvariabler kön och ursprung svarade respondenterna på sin självuppskattade 

upplevelse. Fem olika gymnasieskolor kontaktades, först på telefon och därefter har missivbrevet(se 

bilaga 2) med bilagd enkät samt intervjuguide via mail översänts till skolans rektorer för vederbörligt 

godkännande. Enbart en av de tillfrågade rektorerna godkände att enkätundersökningen fick äga rum i 

skolans kafeteria under lunchrasten kl 11.00-13.00. Pilotstudien ägde rum höstterminen 2017 med 

elever i årskurserna 2-3 som ville delta. På plats presenterades studien att den handlade om hälsa, 

skolans pedagogiska insatser samt mobbning och att den skulle ta c:a 5 minuter. I enlighet med 

Vetenskapsrådet (2017) etiska regler så förklarades att undersökningen var frivillig och skedde helt 

konfidentiellt, anonymt och att eleverna kunde avbryta deltagandet när som helst samt att svaren bara 

skulle användas för forskningsändamål. Av de 35 enkäter som delades ut var 32 st enkäter nästintill 

fullständigt ifyllda, 16 var flickor, 14 var pojkar, 2 ville inte uppge kön och 11 utav de 32 hade minst 

en förälder som var utrikesfödd. En översiktlig analys av svaren skedde genom att samtliga svar på 

frågorna av multiplechoice-typ överfördes till Tabeller.  

 

Efter pilotstudien har utifrån påpekanden från elever smärre kompletteringar skett i enkätens 

bakgrundsfakta om kön och ursprung i förtydligande syfte; frågorna om kön kompletterades med 

svarsalternativet “Jag vill ej svara på kön” och kryssruta för utrikesfödd förälder förtydligades med 

svarsalternativen “Ja” respektive “Nej” och inte enbart en kryssruta. Pilotstudien omfattade således 
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enbart enkäten och svaren har därefter preliminärt och översiktligt analyserats. Efter studiens 

pilotstudie ändrades studiens forskningsdesign från survey till fallstudie. Efter analys av pilotstudie så 

översändes ett tackbrev till skolans rektor med samtidig förfrågan om en uppföljande 

enkätundersökning med nya elever i samma årskurser samt intervjuer. Rektorn gav sitt godkännande 

till ytterligare enkätundersökning och därefter så utfördes datainsamling med den uppdaterade enkäten 

på samma tillvägagångssätt med iakttagande av forskningsetiska principer. Den totala insamlingen 

som rörde kvantifierbara data blev svar från sammanlagt 64 respondenter, varav 29 flickor, 32 pojkar 

och 3 som inte ville uppge kön, 21 respondenter hade utrikesfödda föräldrar. Pilotstudien blev en 

integrerad del av hela studiens kvantitativa resultat. 

 

Insamlingen av kvalitativ data har utförts via enkätens öppna frågor samt skett elektroniskt ifrån 

offentliga dokument rörande studiens skola som upprättats av kommunens utbildningsförvaltning samt 

skolans ledning, personal och elevhälsa rörande riktlinjer, policys, handlingsplaner, råd vilka finns 

publicerade på internet. Skoldokumenten har laddats ner och skrivits ut för att möjliggöra genomgång 

och jämförelser med olika noteringar och markeringar som underlätta insamlandet av data. Vid 

innehållsanalysen har tyngdpunkten varit att svara på frågeställningarna. Under arbetsprocessen har 

frågeställning c) delats upp och preciserats till c)kränkning, mobbning och diskriminering för 

överensstämmelse med skoldokumentens och enkätens olika delar.  

 

4.5 Bearbetning och analys av data 

Analysen av data utifrån studiens teoretiska perspektiv framgår i diskussionsdelen kapitel 6. 

 

Frågeställning 1 Kvalitativt perspektiv  

Den kvalitativa processens olika steg var; 1.att hämta dokument från nätet, 2.numrering av 

dokumenten för anonymisering, 3.upprepad genomläsning av materialet, 4.finna meningsenheter, 

5.söka mönster, 6.kodning av meningsenheter, 7.skapa kategorier/teman av meningsenheter, 8.sortera 

koderna in i kategorierna.  

 

Kvalitativ innehållsanalys fokuserar inte på att beskriva verkligheten objektivt utan på att skapa en 

bild av ett givet fenomen(elevers psykiska hälsa) inbäddat i sitt sammanhang(skolkontexten)(White & 

Marsh, 2006). Den kvalitativa innehållsanalysen utgår från centrala begrepp som utgör förutbestämda 

problemgrupper som motsvarade frågeställningarna 1a)-e) samt kategorier som växte fram ur empirin 

vilket kan anse att analysprocessen varit en teoridriven induktiv analys(Bryman, 2011). Processen har 

utförts i enlighet med anvisningarna av White och Marsh (2006). Innehållet har närmats med ledning 

av att data sökts för att kunna svara på studiens frågeställningar 1a)-e). Illustrativa citat visas i 

resultatdelen. Genom upprepad läsning identifierades meningsenheter rörande pedagogiska insatser för 

främjande av elevers psykiska hälsa som därefter kodats genom meningskoncentration men med hela 

innehållet kvar. Dessa sorterades sedan i kategorier som växt fram ur empirin genom att likheter och 

skillnader i koderna jämfördes så att materialet bara skulle passa in och begränsas till en enda 

ömsesidigt uteslutande kategori. Koderna ur empirin visar på mönster som format respektive kategori; 

handlingar, förhållningssätt och rekommendationer. Kategorierna återspeglade textens centrala 

budskap som är det manifesta innehållet utifrån det övergripande temat pedagogiska insatser för 

elevers psykiska hälsa. Fokus var på nyckelfraser som beaktat hur de pedagogiska insatserna gick till 

och hur dessa användes för att motverka eller hindra elevernas problem(White & Marsh, 2006). 

Utifrån bearbetningen av datan har en analys gjorts vilket visar på en helhetsbild av pedagogiska 

insatser som kan relateras till elevers psykiska hälsa från frågeställningens problem i skolkontext och 

ett konceptuellt (begreppsligt) djup utifrån olika detaljerade observationer av textinnehållet.   
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Mönster i texterna som format kategorin handlingar var koder från dokument 1, 2, 3, 7, 8, och 10,  

kategorin förhållningssätt var koder från dokument 1, 7, 8, 9  och rekommendationer var koder från 

dokument 2, 4, 5, 6 och 8. (se bilaga 4) 

 

Tabell 0: Exempel på kvalitativa innehållsanalysen; 

Meningsenhet/Citat Kod(Meningskoncentrering)   Kategori Dokument 

Förebyggande åtgärder 
Mål: Avvärja risker för 

diskriminering, trakasserier och 

kränkande behandling 
Genomförande av enkät till alla 

elever om trygghet och trivsel, 

samt uppföljning av den i 

respektive klass. Utifrån 

enkätsvaren eller annan 

information planera insatser i de 

klasser där risker identifierats. 

Lärarnas handlingar skulle med 

ledning av enkätundersökningar 

rörande problem-och 

riskidentifiering motverka 

kränkningar, mobbning och 

diskriminering. 

  Handlingar Dok 1 

NH-arbetslaget [lärare] arbetar 

med utveckling och integrering 

av normer, jämställdhet och 

inkludering (sex och 

samlevnad). 

Ett normerande förhållningssätt för 

jämställdhet och inkludering gäller.  
  Förhållningssätt Dok 7 

Det är inte bra att vara utsatt för 

långvarig stress. Det finns det 

risk om du [eleven] inte gör 

något åt din situation att hamna i 

en utmattningsdepression. 

Genom rekommendationer skulle 

eleverna bli medvetna om att stress 

kunde relateras till depression 

  Rekommendationer Dok 4 

 

Frågeställning 2 Kvantitativt perspektiv 

Den kvantitativa processens olika steg var; 1.att bestämma populationen till gymnasieelever, 2.välja 

enkät från tidigare forskning, 3.bedöma behovet av storleken på urvalsgrupp, 4.bedöma hur många 

enkäter som måste upprättas, 5.ta kontakt med skolor för att presentera studien, 6.dela ut enkät på plats 

till elever, 7.sammanställa enkätsvaren i google sheets, 8.upprätta tabeller med deskriptiv statistik.  

 

Utifrån enkätens centrala begrepp och problemgrupper sorterades och lagrades data som samlats in 

från enkätsvaren. Kategorisering av problem liksom gruppindelning för kön och ursprung har gjorts 

med ledning av Landstedt och Persson (2014). Datan har sammanställts med kalkylprogrammet 

Google Sheets och överförts till tabeller 1-10 som upprättats för överskådlighet och statistiska 

beräkningar. En preliminär analys gjordes av insamlat datamaterial vid pilotstudien. I enlighet med 

Bryman (2011) har svaren dikotomiserats för att kunna mätas på samma sätt till “Ja” respektive “Nej” 

för analys genom att frågornas olika svarsalternativ gruppvis sammanförts till enbart 2 olika utfall;  

Tabell 1/9-10: [Aldrig/Sällan] sammanslogs till “Nej” / [Ibland/Ofta/Alltid] sammanslogs till “Ja”  

Tabell 2-4: [Sällan/Aldrig/Något/Lite] sammanslogs till “Nej” / [Ibland/Tidvis/Ofta/Alltid] till “Ja” 

Tabell 5-8: svaren var redan dikotomer i “Ja” och “Nej” 

För att kunna göra divisionsberäkningar behövdes två möjliga svarsalternativ, Ja respektive Nej. 
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Utfallet visas både i totalantal av upplevda problem av respondenter i respektive grupp samt med 

procentenheter. Utifrån frekvenserna har analys skett med deskriptiv statistik(Bryman, 2011). 

Divisionsberäkningar har gjorts i förhållande till totala antalet respondenter(64), kön relaterades till 

totalutfallet av samma kön(29 flickor, 32 pojkar) respektive ursprung relaterades till totalutfallet med 

samma ursprung(21 utrikes, 43 inrikes). Jämförelser har också gjorts mellan könen, ursprung och 

problemens frekvens. När en fråga inte besvarats beaktades detta då ursprung respektive 

könstillhörighet räknades efter hur många med samma ursprung och/eller samma kön faktiskt svarat. 

Därutöver rangordnades resultaten då samtliga mätdata sorterades efter frekvensen av problemen 

utifrån antalsmängd.  

 

Frågeställning 3 Triangulering  

Avsikten var inte att påvisa kausala samband i fallstudien eftersom skolkontext är en av flera 

samverkande riskfaktorer för elevers subjektiva psykiska hälsa. Enkätens öppna frågor där 

respondenterna har framfört egna åsikter analyserades genom en kvantitativ innehållsanalys. 

Respondenternas egna formulerade svar redovisas deskriptivt löpande i uppsatsen, svaren kopplas till 

de teoretiska begreppen vid trianguleringen. Respondenternas svar har samtidigt kvantifierats utifrån 

”Ja”, ”Nej” eller ”Inget svar”(Bryman, 2011). För verifierbarhet jämfördes de pedagogiska insatserna 

med elevernas erfarenheter(Thomassen, 2007). Frågeställning 3 har besvarats genom att vid 

triangulering jämföra de specifika problem som behandlas med pedagogiska insatser från 

innehållsanalysen med problemens deskriptiva statistik samt elevernas svar på de öppna frågorna 

vilket har kunnat ge en uppfattning om elevernas psykosociala situation.  

 

4.6 Uppsatsens tillförlitlighet: Kvalitetsvärdering 

Studien ska kvalitetsgranskas utifrån begreppen trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet, bekräftbarhet 

samt reliabilitet och validitet. Förförståelse, litteratur och tidigare forskning har redovisats för att 

kunna bedöma förutsättningarna för resultaten. Problemområdet kopplas till forskningsläget och 

studiens kunskapsbidrag. Med fylliga beskrivningar av innehållet i texterna relateras detta till 

frekvensen av olika problem. Tolkningen av resultaten var empiriskt förankrad och rimlig i 

förhållande till tidigare forskning för det problemområde i skolan som har undersökts. Triangulering 

med olika metoder ska bidra till ökad kvalitet. Det väsentliga framhålls i resultaten vid 

trianguleringen. I kapitel 6 diskuteras resultaten i relation till tidigare forskning och ska genera teori 

som kan användas vid andra skolor. Resultaten skapar en grund för fortsatta samtal om behovet av att 

fråga, lyssna och få elever att berätta samt att inte ta något för givet rörande deras psykiska hälsa. 

 

Tillförlitlighetsbegrepp för kvalitativ innehållsanalys 

Trovärdighet: Trovärdighet påvisas genom att studiens val av teoretiskt perspektiv och centrala 

begrepp varit relevanta för att besvara och diskutera studiens syfte och frågeställningar(Stockholms 

Universitet, 2016). Genom att den kvalitativa innehållsanalysen identifierat samtliga faktorer som är 

väsentliga för frågeställningarna och att studien på ett korrekt och fullständigt sätt beskrivit hur dessa 

faktorer övervägts vid datainsamlingen ska trovärdighet skapas(White & Marsh, 2006). I enlighet med 

White och Marsh (2006) har för den kvalitativa innehållsanalysen öppet redovisats hur 

kategoriseringen av data gått till i en förklarande tabell(“Meningsenhet(Citat)-

Kod(Meningskoncentrering)- Kategori-Dokument”) genom exemplifieringar. Vidare har 

innehållsanalysen av skoldokumenten om pedagogiska insatser kopplade till olika problem 

triangulerats med deskriptiv statistik(Bryman, 2011). En kombination av både kvalitativ och 

kvantitativ metoder förbättrar trovärdigheten(Bryman, 2011). 
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Överförbarhet: Generalisering av resultaten kan inte ske till andra grupper utifrån fallstudiens 

begränsade urval då de elever som svarat inte kan representera samtliga gymnasieelever. Däremot 

möjliggör detaljerade beskrivningar med fokus på det skolkontextuellt unika där problem som 

identifieras och kategoriseras utifrån olika aspekter relaterat till elevers psykiska hälsa ge underlag för 

vidare diskussioner om och hur resultaten kan användas som en vägledande orientering för olika 

situationer i skolan(Bryman, 2011; White & Marsh, 2006).  

Pålitlighet: I denna uppsats har forskningsprocessens olika faser beskrivits detaljerat och därmed har 

pålitlighet skapats(Bryman, 2011). 

Bekräftbarhet: Studien har inte medvetet låtit personliga värderingar påverka utförandet av och 

slutsatserna från en undersökning utan all forskningen har skett i god tro(Bryman, 2011). 

 

Tillförlitlighetsbegrepp för kvantitativ deskriptiv statistik  

Reliabilitet: Resultaten från enkäten hade låg reliabilitet eftersom resultaten utgick ifrån ett 

bekvämlighetsurval och utfallet av resultaten sannolikt skulle bli ett annat om fallstudien skett på en 

annan gymnasieskola med andra elever. Skevheten beror på att resultaten hämtats från endast en 

gymnasieskolas elevers upplevelser och därmed inte kunnat anses vara stabila över tid. Om 

enkätstudien hade utförts på flera olika skolor med ett större antal elever hade det skapat hög 

reliabilitet eftersom då liknande resultat skulle kunna visas vid upprepade studier(Bryman, 2011). 

Validitet: Validiteten var låg mot bakgrunden av att hög validitet var villkorad av hög reliabilitet. 

Validitet avser om undersökningen mätt vad den skulle mäta och om de resultat och slutsatser som en 

undersökning genererat kunde anses riktiga och pålitliga. Studien hade dock hög mätningsvaliditet 

eftersom måtten på begreppen faktiskt gav en verklig bild av frekvensen av elevernas erfarenheter av 

problemen. Dessutom har studien också en hög begreppsvaliditet då begreppen är hämtade från en 

tidigare enkät av Landstedt och Persson (2014). Studien hade låg intern validitet då studien inte kunnat 

uttala sig om kausala samband eftersom det kunde finnas flera olika orsaker till elevernas problem. 

Triangulering ger högre validitet då resultaten trianguleras bestyrker de varandra ömsesidigt(Bryman, 

2011). 

 

4.7 Etiska överväganden 

Av etiska skäl har vid den kvalitativa undersökningen enbart använt och granskat offentliga 

skoldokument  då informationen om elevers olika problem var av känslig art. Skoldokumenten har 

översiktligt beskrivits efter dokumenttyp; plan, policy, regler, råd, redovisning och presentation. För 

att undvika igenkännande av skolan har dessa anonymiserats och numrerats 1-10. Inget väsentligt för 

studien har uteslutits. Studien med missivbrev har följt Vetenskapsrådet (2017) etiska krav om 

information, samtycke, konfidentialitet, anonymitet och nyttjande vid enkätundersökningen(Bryman, 

2011). Skolans rektor har godkänt undersökningen. Både rektor samt informanter har informerats om 

att deltagande var frivilligt. Vid enkätutdelning förklarades uttryckligen för respondenterna att de 

kunde avbryta deltagande när de ville. Utgångspunkten var att informanterna skulle vara enbart 

gymnasieelever över 16 år i årskurs 2-3 som själva kunde samtycka till deltagande utan målsmans 

godkännande. Elevernas föräldrar har alltså inte blivit informerade om studien. Studiens intresse var 

gymnasieelever som skulle förberedas för att gå över i vuxenlivet. Därför tillades öppna frågor för 

egna kommentarer i enkäten. Observationer av elever på skolan uteslöts därför att de skulle kunna 

känna sig iakttagna och mer utsatta och därmed ha en förstärkningseffekt av deras problem. 

Deltagarnas integritet var skyddad då varken skolans namn eller elevernas namn har uppgivits. 

Forskarens makt ligger i att enkätfrågornas innehåll och formulering styr vad som kan framkomma. 

Vidare bestämmer forskaren över vad som uppmärksammas och tolkas vid innehållsanalysen av 

texterna. För att på ett sanningsenligt sätt få reda på elevers erfarenheter av olika problem som kunde 
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kopplas till hur de mår mentalt var enkäter det bästa alternativet och egentligen enda möjliga med 

beaktande av frågornas känslighet. 

 

4.8 Metodreflektion 

Inledningsvis utgick den ursprungliga planen för studiens genomförande från att studien skulle vara av 

Survey(Tvärsnitt Design) art samt att datainsamling och dataanalys skulle ske utifrån etnografi på flera 

skolor. Såväl enkäter med elever, observationer på skola, intervjuer med lärare samt eventuella 

semistrukturerade intervjuer med fokusgrupp från skolpersonal var idéerna till datainsamling för att 

kvantitativa data skulle kunna trianguleras med kvalitativa data. Det visade sig vara en alltför 

omfattande plan och orealistisk utifrån begränsningar till följd av tid och behov av deltagande från 

tillfrågade skolor respektive samverkan från aktuella grupper för intervjuer. Observationer uteslöts på 

grund av tidsbrist. Inga skolor var villiga att på grund av tidspress ställa upp på intervjuer och endast 

en gymnasieskola godkände att enkätundersökning fick äga rum. Såväl intervjuguide som andra 

praktiska förberedelser hade vidtagits. Med anledning av de praktiska hindren så ändrades strategin för 

insamlandet av kvalitativa data till observationer av texter i skolans offentliga dokument för 

innehållsanalys. Studien ändrades till en fallstudie. Denna förändring har inte varit negativ för studiens 

genomförande på annat sätt än att det skett en tidsfördröjning. Eftersom observationer på plats och 

intervjuer alltid har ett moment som innebär att själva närvaron av forskaren kan påverka den som 

observeras eller blir intervjuad eller viceversa så har denna risk för subjektiv påverkan nu undvikits. 

Då studien använde sig av en mix metod, kunde studien således göra att en kombination av 

metodernas svagheter kompenseras med båda metoders starka sidor. Genom en tillämpning av både 

kvantitativa och kvalitativa metoder har en mer heltäckande redogörelse kommit fram, processen i den 

kvantitativa delen beskriver elevernas psykosociala vardag medan den kvalitativa delen förmedlar hur 

den pedagogiska processen har tolkats. Genom att jämföra data från innehållsanalys med deskriptiv 

statistik i siffror har vid triangulering elevernas verklighet kunnat beskrivas(Bryman, 2011).  
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5.Resultat 

Fördelningen av resultaten nedan härrör från kvalitativ innehållsanalys av skolans pedagogiska 

insatser för elevers psykiska hälsa, deskriptiv statistik som visar frekvensen av elevers problem utifrån 

enkätsvar samt en triangulering av dessa resultat.   

 

5.1.1 Resultat av kvalitativ innehållsanalys 
Från empirin av skoldokumenten uppkom tre olika kategorier kopplat till pedagogiska insatser för 

elevers psykiska hälsa; handlingar, förhållningssätt och rekommendationer. Handlingar innebar 

pedagogiska interventioner och interaktioner som lärarna aktivt utförde för elevers psykiska hälsa i 

skola och klassrum riktat mot eleverna. Förhållningssätt innebar att lärarna pedagogiskt överförde ett 

förhållningssätt baserat på skolans värdegrund om hur eleverna skulle förhålla sig till sin egen 

utveckling, lärande, relationer, skyldigheter och rättigheter i skolkontext samt nya perspektiv. 

Rekommendationer innebar att eleverna frivilligt men medvetet utifrån psykoedukativa föreläsningar 

och/eller information om hur problem respektive möjligheter samverkade så eleverna skulle kunna 

hjälpa sig själva till bättre psykisk hälsa utifrån sina egna förutsättningar och vanor genom att ta till sig 

olika hälsoråd och varningssignaler. Nedan angivna beteckningar 1a)-1e) avser resultat på studiens 

frågeställning rörande pedagogiska insatser mot elevers a)psykosomatiska besvär, b)depressiva 

symptom, c)kränkningar, mobbning och diskriminering, d)identitetsproblem utifrån kroppsuppfattning 

och e)lärarsupport. 

 

Handlingar 
1a)Lärarnas handlingar var att samtala med eleverna för förändrade arbetssätt samt ge kontinuerlig 

feedback om elevernas framgångar och utvecklingsbehov för att motverka stress. Dessutom skulle 

lärarna skapa möjligheter för eleverna att samarbeta över programmen och periodläsa för att motverka 

stress och koncentrationssvårigheter.  

Dok 8: Konkretisering av samarbeten kring profilen för S- och N-programmen, 2. Fortsatt arbete med 

och revidering av periodläsning och andra möjliga timutlägg. [...]/ Förväntat resultat [...]/ Minskad 

stress, färre uppgifter och bättre möjlighet att fokusera 

 

1b)Lärarnas handlingar skulle främja relationsskapande i klassrummet mellan eleverna som kunde 

motverka ensamhetskänslor, ovänligt bemötande och att känna sig ogillad. Lärarna skulle efter 

problemidentifiering ge eleverna behovsanpassat stöd för främjande av elevernas hälsa och lärande. 

Dok 1: Vi [lärare] organiserar klassrumsarbetet så att eleverna får möjlighet att lära känna varandra 

bättre (placeringslistor, inga fria val vid grupparbete etc.) 

 

1c)Lärarnas handlingar skulle styra placeringen för eleverna i klassrummet för att förebygga 

klickbildningar och motverka uteslutning. Dessutom skulle lärarna aktivt motverka och genast åtgärda 

mobbning och främlingsfientlighet samt stoppa och åtgärda kränkningar och diskriminering. Även 

skulle lärarna tillsammans med eleverna kartlägga undervisningens innehåll och form om allas lika 

rättigheter för att motverka kränkningar och diskriminering. Lärarnas handlingar skulle med ledning 

av enkätundersökningar rörande problem-och riskidentifiering motverka kränkningar, mobbning och 

diskriminering.  

Dok 2: Vi [lärare] ska arbeta aktivt för att våra elever inte ska bli utsatta för trakasserier, mobbning 

eller främlingsfientlighet från andra ungdomar eller vuxna. 
Detta sker genom att 
- vi arbetar utifrån vår handlingsplan med förebyggande åtgärder 
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- vi omedelbart åtgärdar fall av trakasserier, mobbning och främlingsfientlighet enligt vår [skolan] 

handlingsplan 

 

1e)Lärarnas handlingar skulle stödja, uppmuntra och stimulera eleverna som kunde ge eleverna känsla 

av lärares support. Lärarna skulle ge eleverna stöd samt bekräftelse genom att anpassa arbetssätt och 

undervisning efter elevernas förutsättningar och behov. Lärarna hade många aktiviteter för skapande 

av gemenskap och tillhörighet som kunde motverka känslan av vantrivsel. 

Dok 2: Skolans uppgift är att stödja, stimulera, uppmuntra och att kontinuerligt följa upp elevernas 

utveckling. [...] / att använda varierande arbets- och undervisningsformer anpassade efter elevernas 

förutsättningar och behov 

 

Förhållningssätt 
1a)Lärarnas skulle överföra ett positivt förhållningssätt som kunde inspirera eleverna att känna glädje. 

Dessutom skulle eleverna ta till sig ett förhållningssätt grundat på hänsynstagande som kunde skapa 

arbetsro och motverka koncentrationssvårigheter. 

Dok 1:Elever är också ansvariga tillsammans med undervisande lärare för att klimatet i klassen är 

gynnsamt för studier 

 

1b)Lärarna skulle överföra ett motiverande förhållningssätt där eleverna genom egensatta läromål 

kunde öka tilltron till sig själva och därmed motverka känsla av att inte känna sig lika bra som alla 

andra, igångsättningssvårigheter samt bristande framtidshopp. 

Dok 8: NH-arbetslaget [lärare] arbetar med att hitta vägar för återkoppling där eleverna i större 

utsträckning kan utveckla sitt lärande och på längre sikt även ett självreglerat lärande. [...]/ 
Förväntat resultat Självreglerat lärande är ”processer som innebär att eleven själv reglerar lärandet 

genom att formulera mål, understödja inre processer som motivation, kontroll och beteende för att nå 

dessa mål” [...] /. Att öka elevers förståelse för sin egen lärandeprocess i och med ett förändrat 

förhållningssätt till sitt eget lärande. [...] / och ökad tilltro till sin egen förmåga. 

 

1c)Lärarna skulle överföra ett förhållningssätt som innebar att alla elever skulle behandla varandra 

lika. Lärarna skulle överföra ett förhållningssätt till eleverna som innebar nolltolerans mot alla former 

av kränkningar, mobbning och diskriminering. Såväl verbala, fysiska som icke-verbala kränkningar 

var oacceptabla vilket skulle motverka att eleverna blev retade, utsatta för ryktesspridning, slagna, 

uteslutna, elakt eller hotfullt bemötta. Upprepade kränkningar under en tid var mobbning. Kränkning 

av en elevs identitet var diskriminering utifrån etnicitet, religion, sexuell läggning, kön, könsidentitet 

(att inte identifiera sig med sitt biologiska kön), funktionshinder och ålder. Anmälan av lärare kunde 

inte leda till repressalier. Vid anmälan av mobbning skulle den anmälande eleven inte avslöjas. Både 

elever och lärare hade olika ursprung och mångfaldsperspektivet var en integrerad del i 

undervisningen. Perspektivet om mångfald var en integrerad del i undervisningen vilket skulle 

motverka diskriminering. Alla elever hade lika rätt att behandlas med respekt för den de var utifrån 

den de ville vara vilket motverkade diskriminering. Ett normerande förhållningssätt för jämställdhet 

och inkludering gäller. Lärarna i religionskunskap skulle överföra ett öppet förhållningssätt utifrån 

normer och identitet med eleverna som kunde motverka diskriminering utifrån religionsuppfattning. 

Utifrån ett helhetsperspektiv förordade lärarna ett kritiskt förhållningssätt till sociala medier som 

kunde motverka falsk ryktesspridning samt hot, elakt eller aggressivt bemötande. 

Dok 8:Mångfaldsperspektivet är integrerat i det ordinarie arbetet. 

 

1d)Ett normkritiskt förhållningssätt skulle överföras till eleverna vilket kunde motverka en 

nedvärderande självbild utifrån avvikelser från normerande kroppsuppfattning.  

Dok 8: Personal och elever motverkar ojämlika strukturer och har ett normkritiskt förhållningssätt.  
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1e)Lärarna skulle överföra förhållningssättet att kränkning betraktades ur den utsatte elevens 

perspektiv så att eleverna kunde känna lärares support för stöd, rättvis behandling, våga fråga och 

bekräftelse. Lärarna skulle överföra ett förhållningssätt så att eleverna kände tillhörighet och känsla av 

sammanhang i skolan för begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet vilket kunde motverka 

upplevelser av otillräcklig lärarsupport av stöd, uppmärksamhet på vantrivsel, rättvis behandling, 

uppmuntran, våga fråga eller bekräftelse. Eleverna skulle ha förhållningssätt att då de känner missnöje 

kunna föreslå förbättringar för att känna rättvis behandling, våga fråga samt känna bekräftelse av 

lärare. 

Dok 9:All personal på skolan är delaktiga i att arbeta för en skolmiljö som främjar elevernas psykiska 

och fysiska hälsa och välmående så att de kan lyckas i skolarbetet utifrån sina förutsättningar. Hälsa 

och lärande går hand i hand. En förutsättning för att detta ska uppnås är att eleverna upplever en 

känsla av sammanhang (KASAM) i sin skolvardag, dvs att skolsituationen är begriplig, hanterbar och 

meningsfull. 

 

Rekommendationer 
1a)Genom rekommendationer skulle eleverna vara medvetna om att stress kunde relateras till 

koncentrationssvårigheter och sömnsvårigheter. Eleverna rekommenderas till egna fysiska, sociala och 

kulturella aktiviteter för att motverka stress. Eleverna hade möjlighet att delta i psyko-edukativa 

föreläsningar och yogapass i skolan som kunde motverka stress. 

Dok 8: EHT [Elevhälsoteam] arbetar hälsofrämjande utifrån elevernas behov av att minska 

upplevelsen av stress [...] / De psyko-edukativa föreläsningarna får god respons på från de lärare som 

har lyssnat samt från enskilda elever. När vi [Elevhälsoteam] frågar lärararbetslagen om de tycker sig 

se någon effekt av dessa lektioner på elevernas stress finns delade meningar. [...] / På yogapassen har 

det kommit ca 20 elever varje tillfälle, antagligen skulle fler komma om passet hade legat vid en 

annan tidpunkt än måndag morgon. 

 

1b)Genom rekommendationer skulle eleverna bli medvetna om att stress kunde relateras till 

depression, sömnsvårigheter, lättirritation och nedstämdhet. Vikten av att äta för ökad energi 

uppmärksammades då stress kunde leda till att elever hoppade över måltider som i sin tur ledde till 

minskad lust att äta. Att inte ställa för stora krav på sig själva vid stress kunde motverka känslan av att 

allt kändes som en ansträngning. Eleverna rekommenderas att beakta att sociala medier kunde ta 

mycket tid och leda till igångsättningssvårigheter med skolarbetet. Sömnsvårigheter kunde relateras 

till nedstämdhet. Fysiska aktiviteter samt avslappningsövningar skulle motverka sömnsvårigheter. 

Nedstämdhet / depression kunde relateras till att inte känna sig lika bra som alla andra, vara ledsen 

samt igångsättningssvårigheter. Fysiska, sociala och kulturella aktiviteter, liksom att försöka sova mer 

samt äta kunde motverka nedstämdhet / depression. För att motverka känslan av ensamhet 

rekommenderas eleverna till sociala aktiviteter. 

Dok 6: Försök att inte isolera dig [Eleven]; stanna inte på ditt rum och tacka ja till tillfällen att umgås 

med kompisar. 

 

1d)Eleverna rekommenderas till medveten närvaro byggd på meditation som kunde leda till 

återhämtning och acceptans. Att acceptera det som inte kan förändras kunde motverka en 

nedvärderande självbild utifrån kroppsuppfattning.  

Dok 4: Att öva medveten närvaro sägs göra dig [eleven] lugnare, mer tillfreds och inte lika dömande 

mot dig själv, vilket ger ökat välmående! 
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5.1.2 Sammanfattning av resultaten från 

kvalitativ innehållsanalys 

Resultaten visar att pedagogiska insatser för gymnasieelevernas psykiska hälsa var riktade mot; 

1a) psykosomatiska besvär som avsaknad av glädje, koncentrationssvårigheter, sömnsvårigheter och 

stress genom handlingar, förhållningssätt och rekommendationer. 

1b) depressiva symptom som lättirritation, inte lust att äta, nedstämdhet, inte känna sig lika bra som 

alla andra, deprimerad, allt var en ansträngning, bristande framtidshopp, sömnsvårigheter, känslan av 

ensamhet, upplevande av ovänligt bemötande, vara ledsen, känna sig ogillad och 

igångsättningssvårigheter genom handlingar, förhållningssätt och rekommendationer. 

1c) kränkningar som att bli retad, slagen och utesluten i skolan samt att uppleva dumt/elakt 

bemötande, falsk ryktesspridning och hot/aggressivitet på internet / mobbning som att uppleva 

kränkningar som upprepats under en tid i skolan och på internet / diskriminering utifrån kön, utseende, 

etnicitet, handikapp, religion, sexuell läggning eller något annat genom handlingar och 

förhållningssätt. 

1d) identitetsproblem utifrån kroppsuppfattning relaterat till elevernas självbild om utseende, kropp, 

vikt och längd genom förhållningssätt och rekommendationer. 

1e) lärarsupport som att uppleva stöd vid behov, uppmärksamhet vid vantrivsel, rättvis behandling, 

beröm och uppmuntran, att våga fråga samt få bekräftelse för sina tankar och åsikter genom handlingar 

och förhållningssätt.  

 

5.2.1 Resultat av kvantitativ enkätundersökning i 

årskurs 2-3 i gymnasiet  

I enkäten svarade sammanlagt 64 respondenter, varav 29 flickor, 32 pojkar och 3 som ej ville uppge 

kön. Av de 64 respondenterna hade 21 utrikes och 43 inrikes ursprung. Från ursprungliga 70 deltagare 

var bortfallet 6 deltagare då de utfört enkäten med begränsat till enstaka antal svar.  

Som svar på frågeställningarna 2a)-2e) avslutas varje problemgrupps deskriptiva statistik med uppgift 

om det genomsnittliga antalet erfarenheter utifrån medeltalet av totalutfallet av problemen i gruppen. 

Depressiva symptom framgår av tabell 2-4. 

Ett urval av elevernas svar på de öppna frågorna redovisas under 5.2.7.  

 

Tabellmarkeringar: Procentsats har räknats ut genom antal svar från respektive respondenter relaterat 

till totala antalet utifrån kön(29 flickor och 32 pojkar) respektive ursprung(21 utrikes och 43 inrikes). 

När inte alla svarat på frågan anges antal svar vid kön/ursprung för att kunna visa hur procentsatsen 

räknats ut(B2 flickor 5/28- bara 28 svarat, B3 7/20 utrikes ursprung- 20 svar) 

 

Anmärkning: * visar kön med störst utfall, 0 inget utfall, ~ ursprung med störst utfall 
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Tabell 1: Fördelning av psykosomatiska besvär för gymnasieelever (procent av grupper ) 

A: Under de senaste sex månaderna, har 

du känt: 

N = Antal respondenter på frågan samt 

(anges antalet “respondenter med 

utrikesfödd förälder”) 

 

Flickor 

29 

 

Pojkar 

32 
Vill ej 

svara på 

kön 

3 

Totalutfall 

64=100% 

A1:Kände ej glädje - N = 64 (21) 1(3%) 1(3%) 0 2(3%) 

A2:Koncentrationssvårigheter - N = 64 

(21) 24(83%)* 19(59%) 3 46(72%) 

A3:Sömnsvårigheter - N = 64 (21) 19(66%)* 18(56%) 3 40(63%) 

A4:Huvudvärk - N = 64 (21) 14(48%)* 12(38%) 2 28(44%) 

A5:Magont - N = 64 (21) 10(34%)* 7(22%) 1 18(28%) 

A6:Stress - N = 64 (21) 28(97%)* 23(72%) 3 54(84%) 

A7:Aptitlöshet - N = 64 (21) 10(34%)* 7(22%) 1 18(28%) 

A8:Ledsen - N = 64 (21) 25(86%)* 16(50%) 2 43(67%) 
 

Antalet “elever med 

utrikesfödd 

förälder”  

21 
 

Antalet “elever med 

inrikesfödda 

föräldrar”  

43 

1(5%)  1(2%) 

16(76%)  30(70%) 

13(62%) 27(63%)  

8(38%)  20(47%) ~ 

5(24%)  13(30%) ~ 

18(86%)  36(84%) 

6(29%)  12(28%) 

13(62%) 30(70%) ~ 
 

 

5.2.2 Psykosomatiska besvär  

Tabell 1: Resultaten visade att 3% av skolans elever inte kunde känna glädje. 72% av eleverna hade 

koncentrationssvårigheter. 63% av eleverna hade sömnsvårigheter. 44% hade problem med 

huvudvärk. 28% hade magont. 84% hade stress. 28% hade aptitlöshet. 67% hade varit ledsna.  

Alla psykosomatiska besvär upplevdes mer av flickorna förutom att känna avsaknad av glädje. 

Det fanns inga anmärkningsvärda skillnader mellan elever utifrån ursprung förutom huvudvärk som 

var vanligare hos inrikes. 

2a)I medeltal hade 49% av respondenterna upplevt psykosomatiska besvär av något slag.  

 

Tabell 2: Fördelning av depressiva symptom för gymnasieelever (procent av grupper ) 

B:Kryssa för det uttalande som bäst 

beskriver hur ofta du kände dig eller 

handlade - 
UNDER DEN SENASTE VECKAN 
 

 N = Antal respondenter på frågan samt 

(anges antalet “respondenter  med 

utrikesfödd förälder”) 

Flickor 

29 
Pojkar 

32 
Vill ej 

svara på 

kön 3 

Totalutfall 

64=100% 

B1:Jag stördes av saker som vanligtvis 

inte stör mig - N = 64 (21) 10(34%)* 7(22%) 1 18(28%) 

B2:Jag hade inte lust att äta; min aptit 

var dålig - N = 63 (21) 5/28(17%) 5(16%) 1 11(17%) 

B3:Jag kunde inte låta bli att känna mig 

“deppig”, trots stöd från familj eller 

vänner - N = 63 (20) 
15(52%)* 9/31(28%) 2 26(41%) 

B4:Jag kände mig inte lika bra som alla 

andra  - N = 64 (21) 10(34%) 11(34%) 1 22(34%) 

B5:Jag hade problem med att tänka på 

vad jag gjorde  - N = 63 (21) 8(28%)* 4/31(13%) 2 14(22%) 

B6:Jag kände mig deprimerad - N = 64 

(21) 8(28%) 8(25%) 1 17(27%) 
 

Antalet “elever med 

utrikesfödd 

förälder” 21 
 

Antalet “elever med 

inrikesfödda 

föräldrar” 43 

6(29%)  12(28%) 

4(19%)  7/42(17%) 

7/20(35%)  19(44%) ~ 

7(33%)  15(35%)  

3(14%)  11/42(26%) ~ 

6(29%)  11(26%) 
 

 

5.2.3 Depressiva symptom  

Tabell 2: 28% upplevde sig lättirriterade. 17% hade en dålig aptit. 41% kände sig deppiga trots stöd 

från nära och kära. 34% kände sig inte lika bra som alla andra. 22% hade problem med att tänka på 

vad de gjorde. 27% kände sig deprimerade. Depressiva symptom B1 och B3 samt B5-B6 upplevdes 

mer av flickorna än av pojkarna. En jämförelse mellan ursprung visade att det var vanligare bland 

elever med inrikes ursprung både att uppleva B3 och B5. 
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Tabell 3: Fördelning av depressiva symptom för gymnasieelever (procent av grupper ) 

B:Kryssa för det uttalande som bäst 

beskriver hur ofta du kände dig eller 

handlade - 
UNDER DEN SENASTE VECKAN 
 

 N = Antal respondenter på frågan samt 

(anges antalet “respondenter  med 

utrikesfödd förälder”) 

Flickor 

29 
Pojkar 

32 
Vill ej 

svara på 

kön 3 

Totalutfall 

64=100% 

B7:Jag kände att allt jag gjorde var en 

anstränging - N = 64 (21) 14(48%)* 9(28%) 1 24(38%) 

B8:Jag kände mig inte hoppfull om 

framtiden - N = 64 (21) 9(31%) 8(25%) 1 18(28%) 

B9:Jag tyckte livet kändes som ett 

misslyckande - N = 64 (21) 10(34%)* 4(13%) 0 14(22%) 

B10:Jag kände mig rädd för att något 

obehagligt skulle hända - N = 64 (21) 12(41%)* 4(13%) 1 17(27%) 

B11:Jag hade sömnsvårigheter -  

N = 64 (21) 
15(52%)* 9(28%) 1 25(39%) 

B12:Jag kände mig inte glad -  

N = 64 (21) 
3(10%) 5(16%) 0 8(13%) 

B13:Jag var mindre pratsam än 

vanligt - N = 63 (21) 12/28(41%)* 9(28%) 2 23(36%) 
 

Antalet “elever med 

utrikesfödd 

förälder” 21 
 

Antalet “elever med 

inrikesfödda 

föräldrar” 43 

10(48%) ~ 14(33%) 

7(33%) ~ 11(26%) 

5(24%)  9(21%) 

7(33%) ~ 10(23%) 

6(29%)  19(44%) ~ 

4(19%) ~ 4(9%) 

7(33%)  16/42(38%)  
 

 

Tabell 3: 38% kände en stor ansträngning av allt de gjorde. 28% kände sig inte hoppfulla om 

framtiden. 22% uppgav att livet kändes som ett misslyckande. 27% kände sig rädda för att något 

obehagligt skulle hända. 39% hade sömnsvårigheter. 13% kände sig inte glada. 36% var mindre 

pratsamma än vanligt. Det var en markant skillnad mellan könen då samtliga depressiva symptom 

utom B12 upplevdes mer av flickor. En jämförelse mellan ursprung visade att depressiva symptom var 

vanligare bland elever med utrikes ursprung. 
 

Tabell 4: Fördelning av depressiva symptom för gymnasieelever (procent av grupper ) 

B:Kryssa för det uttalande som bäst 

beskriver hur ofta du kände dig eller 

handlade - 
UNDER DEN SENASTE VECKAN 
 

 N = Antal respondenter på frågan 

samt (anges antalet “respondenter  med 

utrikesfödd förälder”) 

Flickor 

29 
Pojkar 

32 
Vill ej 

svara på 

kön 3 

Totalutfall 

64=100% 

B14:Jag kände mig ensam - N = 64 (21) 14(48%)* 5(16%) 0 19(30%) 

B15:Människor var ovänliga - N = 64 

(21) 2(7%) 4(13%)* 0 6(9%) 

B16:Jag njöt inte  av livet - N = 64 (21) 9(31%)* 7(22%) 1 17(27%) 

B17:Jag grät - N = 64 (21) 13(45%)* 1(3%) 1 15(23%) 

B18:Jag kände mig ledsen - N = 64 (21) 12(41%)* 6(19%) 1 19(30%) 

B19:Jag kände att folk inte gillade 

mig - N = 63 (21) 7/28(24%)* 3(9%) 1 11(17%) 

B20:Jag kunde inte komma igång – 

N = 64 (21) 15(52%) 14(44%) 1 30(47%) 
 

Antalet “elever med 

utrikesfödd 

förälder” 21 
 

Antalet “elever med 

inrikesfödda 

föräldrar” 43 

5(24%)  14(33%) ~ 

1(5%)  5(12%) ~ 

6(29%)  11(26%) 

3(14%)  12(28%) ~ 

6(29%)  13(30%) 

2(10%)  9/42(21%) ~ 

7(33%)  23(54%) ~ 
 

 

Tabell 4: 30% kände sig ensamma. 9% upplevde att människor runt omkring dem var ovänliga. 27% 

njöt inte av livet. 23% grät. 30% kände sig ledsna. 17% upplevde att de var ogillade av andra. 47% 

hade igångsättningssvårigheter. Depressiva symptomen upplevdes mer av flickorna. 

En jämförelse mellan ursprung visade att depressiva symptom var vanligare bland elever med inrikes 

ursprung. 

2b)I medeltal hade 28% av respondenterna upplevt depressiva symptom av nåt slag.  
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Tabell 5: Fördelning av skolkränkningar för gymnasieelever (procent av grupper ) 
C:Har du av andra elever under de 

senaste halvåret blivit; 
N = Antal respondenter på frågan samt 

(anges antalet “respondenter  med 

utrikesfödd förälder”) 

Flickor 

29 

Pojkar 

32 
Vill ej 

svara på 

kön 

3 

Totalutfall 

64=100% 

C1:retad - N = 64 (21) 1(3%) 5(16%)* 0 6(9%) 

C2:slagen - N = 64 (21) 0 3(9%)* 0 3(5%) 

C3:utesluten - N = 64 (21) 3(10%)* 1(3%) 1 5(8%) 
 

Antalet “elever med 

utrikesfödd 

förälder” 21 
 

Antalet “elever med 

inrikesfödda 

föräldrar” 43 

0 6(14%) ~ 

0 3(7%) ~ 

0 5(12%) ~ 
 

 

Tabell 6: Fördelning av kränkningar på internet för gymnasieelever (procent av grupper ) 

C:Har du av andra elever under de 

senaste halvåret blivit via internet upplevt 

att någon; 
N = Antal respondenter på frågan samt 

(anges antalet “respondenter  med 

utrikesfödd förälder”) 

Flickor 

29 

Pojkar  

32 
Vill ej 

svara på 

kön 

3 

Totalutfall 

64=100% 

C4:kallat dig något dumt eller varit elak 

mot dig - N = 64 (21) 2(7%) 2(6%) 1 5(8%) 
C5:spridit falska rykten om dig -  
N = 64 (21) 1(3%) 2(6%) 0 3(5%) 
C6:hotat eller varit aggressiv mot dig -  
N = 64 (21) 1(3%) 2(6%) 0 3(5%) 

 

Antalet “elever med 

utrikesfödd 

förälder” 21 
 

Antalet “elever med 

inrikesfödda 

föräldrar” 43 

2(10%)  3(7%) 

1(5%)  2(5%) 

2(10%) ~ 1(2%) 
 

 

5.2.4 Kränkande behandling 

Tabell 5: Könsskillnaderna var tydliga. Av pojkarna hade 16% blivit retade och 9% slagna medan 10% 

av flickorna hade blivit uteslutna. Enbart elever med inrikes ursprung hade blivit kränkta. 

Tabell 6: 8% uppgav att andra var dumma mot dem, 5% var utsatta för ryktesspridning samt 5% 

upplevt hot/aggressivitet som var vanligare bland de med utländskt ursprung.  

 

Tabell 7: Fördelning av mobbning för gymnasieelever (procent av grupper ) 

C:Mobbning definieras som “när en 

person utsätts upprepade gånger under en 

period för negativa handlingar av en eller 

flera personer i sin omgivning. Har du 

blivit mobbad; 
N = Antal respondenter på frågan samt 

(anges antalet “respondenter  med 

utrikesfödd förälder”) 

Flickor 

29 
Pojkar  

32 

Vill ej 

svara på 

kön 

3 

Totalutfall 

64=100% 

C7:i skolan - N = 64 (21) 1(3%) 1(3%) 1 3(5%) 

C8:på internet - N = 64 (21) 2(7%) 2(6%) 1 5(8%) 
 

Antalet “elever med 

utrikesfödd 

förälder” 21 
 

Antalet “elever med 

inrikesfödda 

föräldrar” 43 

0 3(7%)  

1(5%)  4(9%)  
 

 

5.2.4 Mobbning 

Tabell 7: Det var ingen skillnad mellan könen och det var vanligare med nätmobbning. 5% hade 

utsatts för mobbning på skolan och 8% på internet. 

Ingen med utländskt ursprung hade utsatts för skolmobbning        
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Tabell 8: Fördelning av diskriminering för gymnasieelever (procent av grupper ) 

D:Under de senaste halvåret har du på 

skolan utsatts för diskriminering relaterat 

till; 
N = Antal respondenter på frågan samt 

(anges antalet “respondenter  med 

utrikesfödd förälder”) 

Flickor 

29 
Pojkar  

32 
Vill ej 

svara på 

kön 3 

Totalutfall 

64=100% 

D5:kön - N = 64 (21) 1(3%) 2(6%) 1 4(6%) 

D6:utseende - N = 64 (21) 1(3%) 1(3%) 0 2(3%) 

D7:etnicitet - N = 64 (21) 1(3%) 2(6%) 1 4(6%) 

D8:handikapp - N = 64 (21) 0 0 0 0 

D9:religion - N = 64 (21) 0 0 1 1(2%) 

D10:sexuell läggning - N = 64 (21) 0 0 0 0 

D11:annat - N = 64 (21) 0 2(6%) 0 2(3%) 
 

Antalet “elever 

med utrikesfödd 

förälder” 21 
 

Antalet “elever 

med inrikesfödda 

föräldrar” 43 

0 4(9%) ~ 

2(10%) ~ 0 

2(10%)  2(5%) 

0 0 

0 1(2%)  

0 0 

1(5%)  1(2%) 
 

 
D12:Har du någonsin blivit mobbad av en 

lärare på skolan? 
 - N = 62 (20) 

Flickor: 

2/28(7%) 
Pojkar: 

4/31(13%)* 
Vill ej 

svara på 

kön:0 

Totalutfall: 
6(9%) 

 
 

Antalet  “elever 

med utrikesfödd 

förälder”: 
 2/20(10%) 

Antalet “elever 

med inrikesfödda 

föräldrar”): 
4/42(10%) 

 

 

5.2.4 Diskriminering 

Tabell 8: 6% av eleverna hade blivit diskriminerade för sitt kön, 3% till utseende, 6% till etnicitet, 2% 

till religion och 3% till andra orsaker. Ingen hade diskriminerats p.g.a handikapp eller sexuell 

läggning. 9% upplevde lärarmobbning. Diskriminering varierade efter ursprung.  

2c)I medeltal hade 5% av respondenterna upplevt någon form av kränkningar, mobbning och 

diskriminering. 
 

Tabell 9: Fördelning av Identitet utifrån kroppsuppfattning för gymnasieelever (procent av 

grupper ) 

D:Är du nöjd med ditt; 
[D1-D4 motsvarar “Nej” på frågan] 
N = Antal respondenter på frågan samt 

(anges antalet “respondenter  med 

utrikesfödd förälder”) 

Flickor 

29 
Pojkar  

32 
Vill ej 

svara på 

kön 3 

Totalutfall 

64=100% 

D1:utseende - N = 64 (21) 5(17%)* 2(6%) 0 7(11%) 

D2:kropp - N = 64 (21) 8(28%)* 4(13%) 1 13(20%) 

D3:vikt - N = 64 (21) 9(31%)* 4(13%) 1 14(22%) 

D4:längd - N = 64 (21) 0 2(6%)* 0 2(3%) 
 

Antalet “elever med 

utrikesfödd 

förälder” 21 
 

Antalet “elever med 

inrikesfödda 

föräldrar” 43 

2(10%)  5(12%)  

4(19%)  9(21%) 

5(24%)  9(21%) 

0 2(5%)  
 

 

5.2.5 Identitetsproblem med kroppsuppfattning 

Tabell 9: 11% var missnöjda med sitt utseende, 20% med sin kropp, 22% med sin vikt och 3% med sin 

längd. Problemen upplevdes mest av flickorna. Av resultaten fanns i övrigt inga anmärkningsvärda 

skillnader mellan elever utifrån ursprung. 

2d)I medeltal hade 14% av respondenterna upplevt missnöje utifrån självbild.  

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

29 

 

Tabell 10: Fördelning av problem med lärarsupport för gymnasieelever (procent av grupper ) 

E1-E6 motsvarar  “Nej” på frågorna] 
N = Antal respondenter på frågan samt 

(anges antalet “respondenter  med 

utrikesfödd förälder”) 

Flickor  

29 
Pojkar  

32 
Vill ej 

svara på 

kön 3 

Totalutfall 

64=100% 

E1:Stödjer dina lärare dig när du 

behöver det? - N = 61 (21) 1/28(3%) 4/30(13%)* 1 6(9%) 

E2:Märker dina lärare om du vantrivs i 

skolan? - N = 62 (21) 11(38%)* 9/30(28%) 2 22(34%) 

E3:Behandlar dina lärare dig rättvist?  
 - N = 64 (21) 1(3%) 4(13%)* 0 5(8%) 

E4:Ger dina lärare dig beröm och 

uppmuntran?  - N = 64 (21) 6(21%) 7(22%) 1 14(22%) 

E5:Frågar du dina lärare när du inte 

förstår?    - N = 64 (21) 7(24%) 6(19%) 0 13(20%) 

E6:Bekräftar dina lärare dina tankar och 

åsikter? - N = 63 (21) 4/28(14%) 9(28%)* 1 14(22%) 
 

Antalet “elever med 

utrikesfödd 

förälder” 21 
 

Antalet “elever med 

inrikesfödda 

föräldrar” 43 

2(10%)  4/40(10%) 

2(10%)  20/41(49%) ~ 

2(10%)  3(7%) 

4(19%)  10(23%)  

5(24%)  8(19%) 

3(14%)  11/42(26%) ~ 
 

 

5.2.6 Problem med lärarsupport 

Tabell 10: 9% ansåg att de inte fick tillräckligt stöd, 34% ansåg att lärarna inte uppmärksammade 

vantrivsel, 8% ansåg sig orättvist behandlade av lärarna, 22% ansåg att de fick otillräcklig 

beröm/uppmuntran, 20% vågade inte fråga lärarna när de ej förstod och 22% saknade bekräftelse från 

lärarna. Problemen mellan kön varierade. E2 samt E6 var vanligare hos elever med inrikes ursprung. 

2e)I medeltal hade 19% av respondenterna upplevt problem med lärarsupport. 

 

5.2.7 Öppna frågor 

På den öppna frågan om eleverna haft erfarenheter av mobbning i tidigare årskurser svarade 16 ja, 41 

nej och 7 gav inget svar, flera uppgav att mobbning varit mer förekommande i grundskolan:  

Elev 7: Alltid förekommit mobbning var man än varit;  
Elev 8: Ja, i sexan, jag blev utfryst;  
Elev 51: Lärarna är inte bra, de behandlar oss dåligt;  
Elev 63: I ettan, men jag var inte den utsatta 

 

På den öppna frågan om elevernas erfarenheter om mobbningens inverkan på lärandet i skolan svarade 

4 ja, 43 nej, 17 gav inget svar: 

Elev 18: Man känner sig konstant distraherad;  
Elev 46: Gjorde motsatt effekt, fokusera endast på plugget och fick A i alla ämnen;  
Elev 51: Ja. Jag våga inte stå upp mot mina lärare 

 

På den öppna frågan om eleverna hade något övrigt att tillägga svarade 2 elever ja, 20 nej, 42 gav 

inget svar: 

Elev 62: Stress är helt klart det största problemet & uppmärksammas sällan av skolan. Inte heller tas 

några egentliga åtgärder för att minska. Vid flertalet tillfällen har jag uppvisat flertalet starka 

symptom för utmattningssyndrom;  
Elev 64: Folk i min omgivning har blivit mobbade av lärare 

 

5.2.8 Sammanfattning av enkätens resultat: 

Respondenternas svar tillsammans ger en bild av att alla typer av problem finns representerade på 

skolan utifrån frågeställningarna med undantag av diskriminering rörande handikapp och sexuell 

läggning. Mer än hälften av respondenterna upplevde psykosomatiska besvär som 

koncentrationssvårigheter, sömnsvårigheter, stress och ledsamhet senaste halvåret. Många av 

respondenterna kände sig nedstämda och hade igångsättningssvårigheter. Frekvensen av utsatthet för 

kränkningar, mobbning och diskriminering var låg. Anmärkningsvärt dock var att 9% kände sig 
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mobbade av lärare. Vidare framkom att på skolan fanns respondenter oavsett ursprung som kände sig 

diskriminerade kopplat till etnicitet. Könsskillnader var signifikativa medan problemen varierade i 

vissa delar efter ursprung. Många respondenter upplevde avsaknad av lärarsupport. Informanterna 

uppgav i genomsnitt; 

2a) 49% psykomatiska besvär 

2b) 28% depressiva symptom 

2c) 5% kränkningar, mobbning och diskriminering 

2d) 14% identitetsproblem utifrån kroppsuppfattning 

2e) 19% problem med lärarsupport  

 

5.3 Triangulering mellan kvalitativa resultat och 

kvantitativ resultat 
Problem med hög frekvens kan tyda på diskrepans mellan insatser och problem utifrån studiens 

synsätt. 

 

5.3.1 a)Psykosomatiska besvär  

3a) Pedagogiska insatser riktade mot elevers psykosomatiska besvär skedde genom handlingar, 

förhållningssätt och rekommendationer. Av elevernas enkätsvar framgick att mer än 60% hade 

problem med koncentrationssvårigheter, sömnsvårigheter, stress samt att känna sig ledsen. En 

jämförelse av resultaten tyder på att de pedagogiska insatserna varit otillräckliga för att motverka 

dessa problem. Av elevers svar på en öppen fråga visades också medvetenheten om stress: 

Elev 62: Stress är helt klart det största problemet & uppmärksammas sällan av skolan. Inte heller tas 

några egentliga åtgärder för att minska. Vid flertalet tillfällen har jag uppvisat flertalet starka 

symptom för utmattningssyndrom. 

 

Detta tyder på att det kan föreligga en diskrepans mellan de pedagogiska insatserna och elevernas 

erfarenheter rörande psykosomatiska besvär. 

 

5.3.2 b)Depressiva symptom  

3b) Pedagogiska insatser riktade mot elevers depressiva symptom skedde genom handlingar, 

förhållningssätt och rekommendationer. Av elevernas enkätsvar framgick att mer än 25% hade 

problem med nedstämdhet, känna sig lika bra som alla andra, depression, framtidshopp, 

sömnsvårigheter, känsla av ensamhet, känna sig ledsen samt igångsättningssvårigheter. En jämförelse 

av resultaten tyder på att de pedagogiska insatserna varit otillräckliga för att motverka dessa problem 

och med hänvisning till frekvensen av depressiva symptom kan det föreligga en diskrepans mellan 

insatserna och elevernas erfarenheter rörande depressiva symptom. 

 

5.3.3 c)Kränkningar, mobbning och diskriminering  

3c) Pedagogiska insatser riktade mot kränkningar, mobbning och diskriminering skedde genom 

handlingar och förhållningssätt. Då samtliga problem understeg 10% visar detta att de pedagogiska 

insatserna har motverkat denna typ av problem i skolan. Även svaren på de öppna frågorna indikerar 

att mobbning är ett problem som ändå behandlas. Anmärkningsvärt var att nästan 10% av eleverna 

kände sig mobbade av lärare vilket naturligtvis aldrig borde ske, det framgår också av svaret på öppna 

frågan: 

Elev 7: Alltid förekommit var man än varit;  

Elev 63: I ettan, men jag var inte den utsatta; 
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Elev 64: Folk i min omgivning har blivit mobbade av lärare 

 

Detta tyder på att de pedagogiska insatserna framgångsrikt motverkat elevers kränkningar, 

mobbning och diskriminering. 

 

5.3.4 d)Identitetsproblem utifrån kroppsuppfattning relaterat till 

självbild  

3d) Pedagogiska insatser riktade mot elevers identitetsproblem utifrån kroppsuppfattning skedde 

genom förhållningssätt och rekommendationer. Av enkätsvaren framgick att mer än 20% av eleverna 

var missnöjda med sin kropp och vikt. Flickorna upplevde missnöje i betydligt större utsträckning än 

pojkarna. En jämförelse av resultaten tyder på att de pedagogiska insatserna varit otillräckliga för att 

motverka dessa problem och med hänvisning till frekvensen av identitetsproblem utifrån 

kroppsuppfattning kan det föreligga en diskrepans mellan insatserna och elevernas erfarenheter 

rörande depressiva symptom. 

 

5.3.5 e)Problem med lärarsupport 

3e) Pedagogiska insatser riktade mot elevers problem med lärarsupport skedde genom handlingar och 

förhållningssätt. Av elevernas enkätsvar framgick att mer än 20% saknade uppmärksamhet vid 

vantrivsel, saknade beröm och uppmuntran, vågade inte fråga samt saknade bekräftelse. De öppna 

frågornas svar visade på svag lärarsupport; 

Elev 51: Ja. Jag våga inte stå upp mot mina lärare; 

Elev 51: Lärarna är inte bra, de behandlar oss dåligt 

 

En jämförelse av resultaten tyder på att de pedagogiska insatserna inte varit tillräckliga för att 

motverka elevers missnöje i dessa delar och därför kan det föreligga en kunskapslucka mellan 

insatserna och elevernas erfarenheter. 

 

5.3.6 Sammanfattning av triangulering 

Frågeställning 3 avsåg hur förhållandet såg ut mellan tillgängliga pedagogiska insatser för främjande 

av gymnasieelevernas psykiska hälsa genom att jämföra resultaten i dokumenten och enkäten 

beträffande alla problemen utifrån frågeställningarna. Insamlad data från skoldokument och enkätsvar 

visade medvetenhet om de flesta typer av problem i skolan men då frekvensen av problemen var större 

än 20% kunde detta tyda på diskrepans kunde föreligga mellan de pedagogiska insatserna och 

elevernas upplevda problem. Ur innehållsanalysen noterades att inga särskilda pedagogiska insatser 

var specifikt inriktade mot kön på annat sätt än att förhållningssättet skulle vara jämställdhet och 

likabehandling.  
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6.Diskussion 
Syftet var att göra en triangulering mellan vad som står i skoldokument om insatser för att förebygga, 

främja och stärka elevers psykiska hälsa och hur elever upplever sin psykiska hälsa. Av 

trianguleringen framgick att det kunde tyda på en diskrepans mellan hur de pedagogiska insatserna var 

avsedda att fungera och hur frekventa elevernas upplevelser av problem var. Analysen har utgått från 

ett sociokulturellt lärandeperspektiv och empowerment med hjälp av uppsatsens teori om elevers 

mentala och emotionella medvetenhet kan höjas så kan elevers kommunikation och empati ökas med 

positiv inverkan på elevernas psykiska hälsa. 

 

6.1 Sammanfattning 
Folkhälsomyndighetens officiella statistik har visat att det snabbt gått utför med ungdomars psykiska 

hälsa samt att siffrorna för mobbning och antidepressiva läkemedel stadigt har varit stigande. Att inte 

tillfredsställande lösningar kunnat vända på kurvorna kan ses som tecken på stigmatiseringen av denna 

typ av problem. Studien har vid tolkningen av elevers psykiska hälsa anslutit sig till en vedertagen 

definition med innebörden att en elev i vardagen kan förverkliga sina möjligheter, klara av vanliga 

påfrestningar, delta och samverka med andra i skolan(Folkhälsomyndigheten, 2017). Elevers psykiska 

hälsa gäller både elevers upplevelser och relationen mellan eleven och den sociala kontexten i skolan.  

 

En summering av den kvalitativa innehållsanalysens resultat visade att skolans pedagogiska insatser 

för att främja elevernas psykiska hälsa inriktades på att motverka alla därmed sammanhängande 

problemgrupper som undersöktes. Insatserna fokuserade på relationsmedvetenhet, problemsamverkan, 

elevinflytande, uppmärksamhet, stöd, varningssignaler, elevansvar, trygghet, trivsel och vikten av 

återhämtning. Ett interkulturellt förhållningssätt kunde bidra till att eleverna förstår vikten av att förstå 

olika kulturella synsätt och motverka marginalisering. Om eleverna inte mår bra kan de inte klara sina 

studier, därför var skolans uppgift att förklara och få dem att förstå hur psykisk hälsa och prestationer 

hänger ihop. Av texterna framgick att eleverna skulle bli medvetna om hur olika problem påverkar 

varandra. Insikten av detta skulle därmed också kunna medföra att även andra problem som inte 

specifikt fanns upptagna i skoldokumenten ändå beaktades genom att eleverna begriper hur olika 

problem hänger ihop. Inga insatser var specifikt inriktade mot flickor eller pojkar enligt textinnehållet.  

 

Enligt enkätsvaren hade informanterna erfarenheter av samtliga problemgrupper med varierad 

frekvens. Alla problemgrupper uppgick i genomsnitt till 14%-49% med undantag av kränkningar, 

mobbning och diskriminering som uppgick till 5%. Enligt studien tyder resultaten på att huvuddelen 

av problemen var frekventa på skolan.  

 

Oberoende av de olika pedagogiska insatserna visade enkätsvaren att en stor andel av informanterna 

upplevde problemen. Då det var väsentliga skillnader på frekvensen mellan flickor och pojkar visar 

det på könsskillnader som borde beaktas. Detta tyder på en diskrepans mellan insatser och 

erfarenheter.  

Analysen av de kvalitativa och kvantitativa aspekterna har visat hur lärarnas pedagogiska insatser 

hänger samman med elevers psykiska hälsa i skolkontext och vilka olika problem och aspekter elevers 

psykiska hälsa tycks innehålla utifrån ett sociokulturellt lärandeperspektiv och empowerment samt 

vilka svårigheter lärare möter när de försöker förbättra elevers psykiska hälsa på sin skola.  Hur elever 

upplever stöd, uppmärksamhet, rättvisa, uppmuntran, att våga fråga samt bekräftelse varierar mellan 

olika individer utifrån deras egna värderingar, förutsättningar och förgivettaganden. Analysen visar på 
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olika problemmönster hos flickor och pojkar. Studien har genererat teorin att elevers mentala och 

emotionella medvetenhet behöver stärkas för att öka kommunikation och empati så att möjligheterna 

till en positiv påverkan på elevers psykiska hälsa kan förbättras. 

 

6.2 Diskussion av relationen mellan resultat och  

tidigare forskning samt uppsatsens teori                                                                                                   

Är det skolans eller elevernas fel att elever inte mår bra? World Health Organization (1985) och Luo 

m.fl (2017) menade att psykosomatiska besvär eller depressiva symptom åsamkas hos elever beroende 

på psykosociala faktorer i skolkontexten. Utifrån ett sociokulturellt lärandeperspektiv konstruerar 

elever lärande och kunskap i sin sociala och kulturella kontext(Säljö, 2015). Lärande innebär att en 

elev approprierar sociala erfarenheter genom nya sätt för meningsskapande som visas i elevens sociala 

handlingar och förhållningssätt till omgivningen(Säljö, 2015). Då de pedagogiska insatserna för 

psykisk hälsa visade på stor överrensstämmelse med tidigare forsknings rekommendationer verkade 

det inte så svårt att åstadkomma ett positivt utfall i teorin men verkligheten var en annan. Frekvensen 

av elevernas erfarenheter av problem tyder på att något inte stod rätt till. Psykosociala riskfaktorer ger 

olika problem som kan kopplas till psykisk hälsa och återspeglas i enkätsvaren. För helhet behöver 

olika fysiska, psykiska och sociala dimensioner tolkas utifrån ett holistiskt perspektiv(Scriven, 2013). 

Aktuella förhållanden och normer konstruerar tillsammans uppfattningar om vad som är rätt eller fel. 

Chatterjee och Snehasree (2017) relaterade välmående till tilltron på egna kapaciteten, self efficacy. 

Med empowerment upplever en elev att hen kan klara av en situation av egen kraft till exempel med 

socialt stöd. Stimulans styrker kraften som möjliggör egna val och beslut(Askheim & Starrin, 2007). 

Mot bakgrunden av ett starkt och ömsesidigt förhållande mellan mental och fysisk hälsa ansåg Miller 

m.fl. (2008) att psykiskt hälsofrämjande skolarbete borde grundas på hopp och optimism. Resultaten i 

denna studie visade att insatserna skulle främja en positiv känsla och nästan samtliga elever kunde 

känna glädje men 3% menade att de överhuvudtaget inte upplevt gläjde senaste halvåret. Nilholm och 

Alm (2010) visade klassrummets betydelse för lärande och social inkludering för elever med psykiska 

besvär. Resultaten i denna studie visade att klassrummet skulle främja relationsskapande och 

förebygga klickbildningar genom styrd placering men ändå kände sig många elever ensamma och 

några även uteslutna. Skolan rekommenderade eleverna att delta i aktiviteter. För en elev som har 

svårt att hinna med kan det vara en ytterligare påfrestning. I likhet med tidigare forskning visades att 

förekomsten av vissa problem signifikativt skiljde sig åt mellan könen och kunde också variera i vissa 

fall efter ursprung(Landstedt & Persson, 2014; Sampasa-Kanyinga, 2017; Lemma m.fl., 2015; Baskin 

m.fl., 2010). Nästan hälften av flickorna upplevde ensamhetskänslor trots insatser för tillhörighet. Som 

skyddsfaktor mot olika problem framhöll Landstedt och Persson (2014) skolstöd och könsuppdelade 

interventionsprogram. Då empirin vid innehållsanalysen inte visat att skolan beaktat skillnader utifrån 

kön förutom förhållningssättet för jämställdhet och lika behandling tyder det i denna studie på en 

kunskapslucka eftersom flickorna erfar problemen i betydligt högre grad än pojkarna. Könsinriktade 

interventioner skulle kunna förbättra insatserna, till exempel att samtal förs om att pojkar slåss mer 

medan flickor är mer utseendefixerade. 

Skolan ska se till att det finns tillräckliga, kompetenta och behovsanpassade resurser utifrån elevernas 

egenart(Skolverket, 2011). Det typiska fallet varierar utifrån olika situationer och kan bland annat 

kopplas till humör och/eller tempo i olika sammanhang(Bryman, 2011; Yin, 2007). Vissa elever är 

extremt glada, optimistiska och vänliga medan andra är nedstämda, pessimistiska eller aggressiva 

vilket kan ge en positiv eller negativ stämning som sprids både via igångsättningssvårigheter och 

överaktivitet. Särskilt vid grupparbete om någon arbetar långsammare eller snabbare än andra kan vara 

prestations och tålamodsprövande och i sin tur skapa stress. Enligt Moksnes m.fl. (2013) motverkades 



34 

 

34 

 

stress och depressiva symptom av tillhörighet. Majoriteten av informanterna kände sig stressade och 

hade koncentrations- och sömnsvårigheter, nästan hälften hade haft igångsättningssvårigheter och en 

stor andel känt nedstämdhet. De var problem som uppmärksammats av skolan. Tidigare forskning av 

Moksnes m.fl. (2013), Lemma m.fl. (2015) och Hjern m.fl. (2008) påvisade samband mellan skolstress 

och psykosomatiska besvär eller depressiva symptom utifrån lärarrelationer, rättvis behandling och 

prestationskrav. Molin (2010) betonade att om en elev hade ett problem kopplat till välmående var det 

viktiga inte besväret som sådant utan hur eleven i vardagen kan fungera och hantera situationer och 

relationer i skolan trots problemet. Då empirin vid trianguleringen visat att en övervägande majoritet 

av respondenterna hade erfarenheter av stress trots insatser för stresshantering, som psyko-edukativa 

föreläsningar och yoga pass tyder det i denna studie på en diskrepans. Forskning av Luo m.fl. (2017) 

och Lemma m.fl. (2015) visade på betydelsen av relationer i skolkontexten. Resultaten visade att trots 

egensatta läromål, olika relationsfrämjande åtgärder, stödjande insatser med mera hade ändå minst 

25% av respondenterna erfarenheter av olika typer av psykosomatiska besvär och depressiva symptom 

vilket i denna studie tyder på diskrepans. Det skulle kunna bero på att skolan inte lyckats identifiera 

problemen i tillräcklig grad beroende på problemens komplexitet. Det kan också här visa på att mer 

utbildning och kunskaper om psykisk ohälsa behövdes. Forskning av Bulanda m.fl. (2014) har visat att 

psykisk ohälsa kan vara förenat med stigma. Vieira m.fl. (2014) visade att interna problem vid psykisk 

ohälsa var svår att upptäcka men kunde identifieras för lämpligt stöd efter utbildning.  

Landstedt och Persson (2014) och Stadler m.fl. (2010) visade att stöd och interventioner i skolan 

kunde motverka mobbning som utgjorde en allvarlig risk för psykiska problem. Mobbning kan leda till 

livslånga trauma med psykisk ohälsa och oförmåga till deltagande i samhällets olika delar. På skolan 

var kränkningar, mobbning och diskriminering ett begränsat problem som klart understeg det 

nationella genomsnittet om 20%. Utifrån ett sociokulturellt lärandeperspektiv tyder detta på att 

resurserna använts på ett tillfredsställande sätt för att motverka kränkningar, mobbning och 

diskriminering. Då 9% kände sig mobbade av lärare visade det ändå på behovet av att relatera de 

pedagogiska insatserna till elevernas upplevelser. Chatterjee och Snehasree (2017) visade på samband 

mellan psykosociala inverkan på elevers identitetsutveckling, självbild, självkänsla och välmående. 

Sociala medias framställning av kroppsideal kan bidra till en negativ självbild. Från ett sociokulturellt 

lärandeperspektiv påverkas psykisk hälsa av självuppfattningen eftersom kroppsbilden inverkar på 

tilltron till den egna kapaciteten vid mostånd(Chatterjee & Snehasree, 2017). Könsskillnader 

relaterades till att identitetsutvecklingen påverkar olika aspekter av välmåendet och självbilden i 

överrensstämmelse med studiens resultat att det var flickorna som var mest missnöjda utifrån 

kroppsuppfattning. Med kroppsuppfattning avses självbilden utifrån fysiska attribut och attityden till 

den egna kroppen utifrån en komplex social konstruktion om hur utseende, kropp och vikt ska 

uppfattas utifrån idealbilder. Den egna kroppsuppfattningen underlättar eller hindrar utvärderingen av 

identiteten som helhet och medverkar till att forma det psykiska välmåendet(Chatterjee & Snehasree, 

2017). Hur elever uppfattar sig själva och andra, eller ses och förstås av andra växlar utifrån tid, 

situation och sammanhang. En kropp som avviker från rådande identitetsnorm kan utsätta en elev hårt 

som identifieras med ett problem som kopplas till andras åsikter(Gustavsson, 2010; Nyberg, 2010). 

Identitetskategorier efter vikt som smal och tjock tilldelas både tillhörighet och utanförskap. När 

någon speglar sig i någon annan påverkas självkänslan av spegelbilden enligt teorin om 

spegeljaget(Gustavsson, 2010). Sampasa-Kanyinga (2017) föreslog att undervisningen borde inriktas 

på att främja prosociala beteenden samt säkerhet på internet som utgör en väsentlig del för ungdomars 

meningsskapande, erkännande och bekräftelse. Som Scriven (2013) framhåller behöver både 

emotionella och sociala funktioner beaktas. Lärar-elevrelationer hade direkt effekt på upplevelsen av 

socialt stöd i skolkontext och på depressiva symptom enligt Lemma m.fl. (2015). Eftersom 

respondenterna upplevde problem med lärarsupport tyder det enligt denna studies synsätt på en 
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kunskapslucka. Att lämna ut sig själv kräver mod och ansträngning av eleverna och kan därför vara 

svårt att göra när de är styrda till tider som passar lärare. Elevers eget ansvar för sin utveckling betonas 

då skolan genom rekommendationer överlåter till eleverna att lösa sina problem. Strävanden efter 

positivitet och rationella pedagogiska insatser kan verka effektivt och uppmuntrande men kan ha 

motsatt verkan när elever känner att de inte klarar vardagen. Det är varje elevs situation, 

förutsättningar, vanor och ansträngningar som tillsammans med fysiska, sociala och psykiska 

omständigheter i skolkontexten bidrar till elevens psykiska hälsa. Transparens av faktiska förhållanden 

och hur olika företeelser uppfattas möjliggör konkret och saklig upplysning som leder till bättre 

insikter för pedagogiska insatser och med interaktioner utifrån elevernas känsloyttringar. Att föra 

samtal om olika typer av företeelser som är viktiga för elevers identitetsskapande samt om motstånd 

och effekter av attitydförändringar kan vara en drivkraft för de utsatta. Om elever inser att beteenden 

och attityder kan grundas på förväntningar och fördomar samt att ord och handlingar kan uppfattas 

olika möjliggörs ett agerande utifrån ett eget övertänkt beslut som kan medföra att problemet 

begränsas och möjliggör stöd. Det måste kännas meningsskapande för eleven själv för att vilja 

förändra sin situation och informera om sin upplevelse. Det behövs en diskussion om okända problem 

som tas för givet att de inte finns som till exempel lärarmobbning. För förändring behöver en 

ouppmärksammad företeelse avslöjas och beskrivas utifrån elevens upplevelse. Situationen är omöjlig 

för en elev som är rädd för att bli slagen eller utfryst. Bulanda m.fl. (2014) visade att till följd av en 

stigmatisering sökte ungdomar varken hjälp eller hjälpte andra. Elever behöver lära sig förstå och 

känna igen sina egna och andras känslor för att kunna tycka om sig själva och andra. Utsatthet behöver 

uttryckas. För att få hjälp behöver en elev våga lämna ut sig själv. Varje skola behöver göra sin 

problemidentifiering utifrån svagheter och styrkor beträffande prestationer men också utifrån vad 

elever inte får lära sig. För att förstå elevers känslor måste lärare fråga. Att hjälpa till när ingen ber om 

det är det ändå viktigt att fråga om hur elever mår och om de behöver någon hjälp. Känsloyttringar och 

reaktioner kräver medkänsla och tid att lyssna. Annars fås inte insikt om hur hela problemet ser ut. Att 

visa medkänsla kräver handling. Att visa deltagande kan få en elev att berätta. För att inse och reagera 

på det mest väsentliga i en situation behöver skolan öppna upp för det emotionella. Sampasa-Kanyinga 

(2017) betonade behovet av empati. Empirin visade inte att samtal om empati fördes i skolan. 

Kommunikationen bör bli effektivare rörande om vad som kan förbättras och inte överlämna till 

eleverna att ta egna initiativ. 

Tidigare forskning har visat att psykisk ohälsa bland elever sällan är tydlig. Dessutom är det svårt att 

veta vilka förväntningar eller förgivettaganden som styr elevers upplevelser. Det är också osäkert hur 

olika individer upplever en situation eller kan hantera en motgång. Därför är det viktigt att ur ett 

sociokulturellt lärandeperspektiv och empowerment framhäva betydelsen av att möjligheterna till 

empati, mänskliga relationer och gemensamma upplevelser kan förbättras. Studien har genererat teorin 

att en satsning på att öka förmågan till kommunikation och empati genom att höja mental och 

emotionell medvetenhet skulle förbättra elevers möjligheter till psykisk hälsa för en långsiktig hållbar 

utveckling. Elever gör något tillsammans med andra i skolan. De äger därför inte sin situation själva. 

De ingår i ett kollektiv som är beroende av andra såväl emotionellt som mentalt ur ett sociokulturellt 

lärandeperspektiv. Elever kan visserligen känna sig ensamma och utsatta men är beroende av och 

påverkar andra med sina värderingar och sitt eget agerande i skolkontexten. De behöver därför 

kommunicera och dela sina upplevelser med andra oavsett om upplevelsen är positiv eller negativ. 

Delad upplevelse kan förstärka elevers möjligheter att se lösningar och att se sina egna problem i ett 

vidare sociokulturellt lärandeperspektiv. För att lärare ska bli tryggare i sina val av pedagogiska 

insatser visar analysen att de individuella förhållandena behöver kartläggas på skolan utifrån  resurser 

och könsskillnader i elevernas upplevelser av olika problem. Då analysen visar på olika mönster hos 

flickor och pojkar behöver dessa beaktas för att interventionerna ska bli optimala och 
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kostnadseffektiva. Med en kommunicerad individanpassad kunskap om elevers olika behov 

underlättas lärarsupporten mot olika elever och med ökad empati bland eleverna stärks förmågan till 

medkänsla med de som känner sig utsatta eller missanpassade. 

 

6.3 Metoddiskussion 
I denna del diskuteras hur de metodologiska valen format resultaten samt de begränsningar ansatsen 

och undersökningsdesignen medfört. Utifrån geografiska och tidsmässiga begränsningar valdes 

fallstudie som därmed också inverkat på valet av frågeställningar och strategier. Utöver elevernas svar 

på öppna frågor har text som begränsats till skolans offentliga dokument på internet varit föremål för 

innehållsanalys. Dessa speglar skolans i förväg fastställda officiella och väl övervägda uppfattningar i 

överrensstämmelse med samhällets förväntningar utifrån lagar, regler, policys, planer och 

målsättningar i berörda delar. Dock kan det finnas annan för studien icke-tillgänglig information om 

insatser som inte publicerats. Till skillnad från intervjuer fås vid textobservation ingen spontan 

information. Inte heller kan oklarheter redas ut genom följdfrågor eller eventuella missförstånd rättas 

till genom respondent validering(Bryman, 2011). Vid all tolkning finns ett subjektivt inslag med 

utgångspunkt från förkunskaper och intresse. De centrala begreppen och det som i övrigt i texten 

fångat uppmärksamheten har styrt resultaten vid innehållsanalysen. Även vid intervjuer styr forskarens 

frågor informationen och därmed också resultaten. Med mix metod har resultaten från flera källor 

kunnat jämföras. Även vid enkäter finns en resultatpåverkan då de strukturerade slutna frågorna med 

fasta svarsalternativ styr resultaten. Enkätfrågornas formulering var därför mycket viktig för att 

undvika missuppfattningar. Det underlättades av att enkäten redan var testad på flera skolor vid en 

tidigare forskningsstudie av Landstedt och Persson (2014). Om vad som skulle mätas faktiskt blivit 

mätt beror på hur eleverna uppfattade frågorna. I överrensstämmelse med tidigare forskning utvisade 

undersökningen tydliga mönster. Flickorna var mycket mer utsatta. En jämförelse mellan slutna och 

öppna enkätfrågor visade tydligt att det var betydligt enklare att svara vid fasta svarsalternativ 

eftersom endast få åsikter framfördes vid svaren på de öppna frågorna. Vid en större studie riktad till 

elever vid flera skolor skulle det därför vara smidigare och enklare med en webbaserad enkät med 

enbart fasta svarsalternativ. Utfallet av denna studies deskriptiva statistik kan enbart anses 

representativt för skolan. Då resultatet endast kan kopplas till de informanter som svarat kan de inte 

generaliseras till andra skolor. Genom triangulering gav siffrorna från enkätsvaren en uppfattning om 

resurserna använts på optimalt sätt efter verkliga behov då samtliga problemgrupper beaktats i 

texterna. Resultatet tyder på att handlingsplanerna inte verkar fungera för att förbättra elevernas 

psykiska hälsa. 
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6.4 Slutsats och vidare forskning 
Sökningen fokuserade på diskrepans mellan de pedagogiska insatserna och elevernas erfarenheter av 

problem. Då eleverna upplevde problem med lärarsupport kan studien visa på behov som skolan inte 

har uppmärksammat. Kostnaderna för samhället är betydande vid psykisk ohälsa och med personligt 

lidande som kan vara livslångt. Skolor behöver testa sin kunskap om sina elevers olika problem för att 

få en helhetsbild som kan visa att resurserna används rätt efter elevernas behov och problemfrekvens 

med beaktande av könsskillnader. I likhet med tidigare forskning visade studien olika mönster för 

flickor och pojkar av problem kopplat till dem själva, relationer och/eller skolmiljön. Deras olika 

emotionella förutsättningar för psykisk hälsa behöver beaktas. Att ta något för givet kan vara ett 

tankefel som riskerar marginalisering av problem och medverkan till en tystnadskultur. Trots en 

välgrundad övertygelse utifrån rådande normer kan elevers och skolans självbilder vara oriktiga. För 

att ändra invanda beteenden krävs förändringsvilja genom kommunikation som visar på ett grundat 

hopp till förbättring. Fakta har erhållits genom avstämning av resultaten av pedagogiska insatser mot 

elevernas erfarenheter. Jämförelsen tyder på en kunskapslucka såväl rörande lärarsupport som 

behovet av att beakta könsskillnader för rätta insatser. Studiens deskriptiva statistik visade på 

frekventa problem samt signifikativa könsskillnader både utifrån problemens art och förekomst. 

Utifrån sociokulturellt perspektiv har ungdomar egna etiska normer med koder som kan vara svåra för 

utomstående att känna till. Att förbättra elevers psykiska hälsa förutsätter en bra relation baserad på att 

lärarna har tid att lyssna på eleverna, se dem och ge dem rätt stöd. Likabehandling innebär likvärdiga 

förutsättningar för alla vilket betyder att resurserna ska användas där de behövs efter elevens egenart. 

Resultaten från fallstudien kan inte generaliseras. Däremot kan de leda till diskussion om behovet för 

skolor att ompröva rådande och etablerade pedagogiska insatser mot bakgrunden av eventuell 

okunskap om frekvensen av problem bland eleverna. Studien har genererat teorin att en satsning på att 

öka förmåga till kommunikation och empati genom att höja mental och emotionell medvetenhet skulle 

förbättra möjligheterna till elevers psyskiska hälsa för en långsiktig hållbar utveckling.  

 

Framtida forskning bör fokusera mer på empati på elever samt mer på samband mellan elevers olika 

upplevda begränsningar eller möjligheter i skolkontexten då elevers psykiska hälsa har betydelse för 

hur de klarar vardagen. 
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https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/psykisk-halsa/begrepp-psykisk-halsa/
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705
https://www.skolverket.se/skolutveckling/miljo-och-halsa/elevhalsan
https://www.skolverket.se/skolutveckling/miljo-och-halsa/elevhalsan
https://www.skolverket.se/skolutveckling/miljo-och-halsa/hallbar-utveckling
https://www.skolverket.se/skolutveckling/miljo-och-halsa/hallbar-utveckling
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8395/2009-126-174_2009126174.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19109/2013-5-43.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2017/kraftigokningavpsykiskohalsahosbarnochungavuxna
https://www.specped.su.se/sj%C3%A4lvst%C3%A4ndigt-arbete/uppsatsens-olika-delar/trov%C3%A4rdighet-validitet-reliabilitet
https://www.specped.su.se/sj%C3%A4lvst%C3%A4ndigt-arbete/uppsatsens-olika-delar/trov%C3%A4rdighet-validitet-reliabilitet
https://www.edu.su.se/forskning/forskningsomr%C3%A5den/samh%C3%A4llsf%C3%B6r%C3%A4ndring-inkludering-h%C3%A4lsa
https://www.edu.su.se/forskning/forskningsomr%C3%A5den/samh%C3%A4llsf%C3%B6r%C3%A4ndring-inkludering-h%C3%A4lsa
https://sverigeskommunikatorer.se/nyheter/vilken-kommunikationskultur-vill-vi-ha/
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                                                                                                                      Bilaga 1 

 

De vetenskapliga artiklarna har sökts med markerat peer-review samt årsintervall 2007-2017 på 

Stockholms Universitetsbibliotek på begreppen i kombination (AND); adolescence, belonging, body 

image, bullying, classroom, depressive symptoms, education, health, inclusion, loneliness, mental 

health, multicultural, peer acceptance, psychosocial, psychological complaints, psychosocial 

environment, psychosomatic problems, school bullying, school support, self identity, stigma, stress, 

youth. Sökning har också gjorts i google scholar avseende; content analysis.  
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      Bilaga 2 

Missivbrev  
Information om enkätstudie: Pedagogiska insatser, hälsa och mobbing 
 

Hej! 
                     
Jag heter Leonard Jonsson Berglund och ska skriva mitt kandidatexamensarbete i 
pedagogik vid Stockholms Universitet. Min handledare är Universitetslektor 
Marianne Teräs. Syftet i studien är att undersöka pedagogiska insatser, hälsa och 
mobbning från skolans och elevernas synvinkel.  
För min pilotstudie hoppas jag att få del av några elevers erfarenheter. Pilotstudiens 
urval är en klass från andra eller tredje ring där eleverna själva samtycker till att 
svara på enkäten som tar ca 5 min att svara på frågor av multiple choice typ. 
 

Jag hoppas få komma till er under nästa vecka(Vecka 42), tacksam för besked om 
vilken klass jag kan vända mig till samt när det passar. 
                     
Utöver forskning, litteratur och berörda elever behöver frågorna belysas av 
yrkesverksamma lärare. Därför vore jag tacksam att vid ett senare tillfälle under 
höstterminen få intervjua lärare, som har värdefulla kunskaper och erfarenheter om 
eleverna och skolans pedagogiska insatser. Varje intervju kommer att bestå av öppna 
frågor och tar ca 20 minuter. Jag rättar mig självfallet efter de tillfällen som lärare 
anger som möjliga.  
 

Vid enkäten/intervjuer kommer jag att ta hänsyn till Vetenskapsrådet 
forskningsetiska principer(2017) om krav på information, samtycke, konfidentialitet 
och nyttjande. Detta innebär att deltagandet är frivilligt och om den som så skulle 
vilja kan avbryta sitt deltagande. Allt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt 
och anonymt. Resultatet kommer enbart att användas för forskningsändamål. 
                     
Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta mig för mer 
information. 
             
Hoppas vi ses! 
                     
Med Vänliga Hälsningar 
 

Leonard Jonsson Berglund 
 

leonard.jb@gmail.com - 0707747543 

marianne.teras@edu.su.se  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:leonard.jb@gmail.com
mailto:marianne.teras@edu.su.se
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Hej!      Bilaga 3 
Vi är tacksamma för ditt deltagande och dina svar är helt anonyma!  
 
Denna enkät ingår i en forskningsstudie vid Institutionen för Pedagogik och Didaktik på Stockholms 
Universitet. 
 
Studien följer Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer (2017) om krav på information, samtycke, 
konfidentialitet och nyttjande. Detta innebär att deltagandet är frivilligt och om den som så skulle vilja 
kan avbryta sitt deltagande. Allt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt och anonymt. 
Resultatet kommer enbart att användas för forskningsändamål.  
 
Kryssa för dina svar så sanningsenligt som möjligt: 

 

Flicka ❏    Pojke ❏    Jag vill ej svara på kön ❏ 

 

Minst en av mina föräldrar är född utanför Sverige    Ja ❏    Nej ❏ 
 
Under de senaste sex månaderna, har du känt; aldrig      sällan     ibland        ofta        alltid 
 

glädje           ❏             ❏           ❏             ❏            ❏ 

koncentrationssvårigheter          ❏             ❏           ❏             ❏            ❏ 

sömnsvårigheter          ❏             ❏           ❏             ❏            ❏ 

huvudvärk            ❏             ❏           ❏             ❏            ❏ 

magont            ❏             ❏           ❏             ❏            ❏ 

stress            ❏             ❏           ❏             ❏            ❏ 

aptitlöshet           ❏             ❏           ❏             ❏            ❏ 

ledsen            ❏             ❏           ❏             ❏            ❏ 

  

 
Kryssa för det uttalande som bäst beskriver hur ofta du kände dig eller handlade -                     
UNDER DEN SENASTE VECKAN 

   Sällan/Aldrig        Något/Lite        Ibland/Tidvis         Ofta/Alltid 
 

1.Jag stördes av saker som vanligtvis inte stör mig                ❏                  ❏                  ❏                   ❏ 

 

2.Jag hade inte lust att äta; min aptit var dålig                        ❏                  ❏                  ❏                   ❏ 
 

3.Jag kunde inte låta bli att känna mig ”deppig”, 

trots stöd från familj och vänner                    ❏                  ❏                  ❏                   ❏ 
 

4.Jag kände mig lika bra som alla andra                   ❏                  ❏                  ❏                   ❏ 

 

5.Jag hade problem med att tänka på vad jag gjorde             ❏                  ❏                  ❏                   ❏ 

 

6.Jag kände mig deprimerad                    ❏                  ❏                  ❏                   ❏ 

 

7.Jag kände att allt jag gjorde var en ansträngning                ❏                  ❏                  ❏                   ❏ 

 

8.Jag kände mig hoppfull om framtiden                   ❏                  ❏                  ❏                   ❏  
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   Sällan/Aldrig        Något/Lite        Ibland/Tidvis         Ofta/Alltid 

 
9.Jag tyckte livet kändes som ett misslyckande                   ❏                  ❏                  ❏                   ❏ 
 
10.Jag kände mig rädd för att något obehagligt 

skulle hända                     ❏                  ❏                  ❏                   ❏ 
 

11.Jag hade sömnsvårigheter                    ❏                  ❏                  ❏                   ❏ 
 

12.Jag kände mig glad                    ❏                  ❏                  ❏                   ❏ 
 

13.Jag var mindre pratsam än vanligt                   ❏                  ❏                  ❏                   ❏ 
 

14.Jag kände mig ensam                    ❏                  ❏                  ❏                   ❏ 
 

15.Människor var ovänliga                    ❏                  ❏                  ❏                   ❏ 
 

16.Jag njöt av livet                    ❏                  ❏                  ❏                   ❏ 
 

17.Jag grät                     ❏                  ❏                  ❏                   ❏ 
 

18.Jag kände mig ledsen                    ❏                  ❏                  ❏                   ❏ 
 

19.Jag kände att folk inte gillade mig                   ❏                  ❏                  ❏                   ❏ 
 

20.Jag kunde inte komma igång                    ❏                  ❏                  ❏                   ❏ 

 

  

 
Har du av andra elever under de senaste halvåret blivit; Ja Nej 
 

retad     ❏ ❏ 

slagen     ❏ ❏ 

utesluten     ❏ ❏ 
 
 
Har du av andra elever under de senaste halvåret blivit  Ja Nej 
via internet upplevt att någon; 
 

kallat dig något dumt eller varit elak mot dig   ❏  ❏ 

spridit falska rykten om dig    ❏  ❏ 

hotat eller varit aggressiv mot dig   ❏  ❏ 

 

  

 
Mobbning definieras som ”när en person utsätts upprepade gånger under en period för negativa handlingar av en 
eller flera personer i sin omgivning. 
 
    Ja Nej 
Har du blivit mobbad; 
 

i skolan     ❏  ❏ 

på internet    ❏  ❏ 
 
 
 
 
 



45 

 

45 

 

Är du nöjd med ditt;  Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 
 

utseende    ❏   ❏   ❏   ❏   ❏ 

kropp    ❏   ❏   ❏   ❏   ❏ 

vikt     ❏   ❏   ❏   ❏   ❏ 

längd     ❏   ❏   ❏   ❏   ❏ 
 
 
Under de senaste halvåret har du på skolan utsatts för diskriminering relaterat till; 
      Ja Nej 

kön       ❏  ❏ 

utseende       ❏  ❏ 

etnicitet       ❏  ❏ 

handikapp       ❏  ❏ 

religion       ❏  ❏ 

sexuell läggning         ❏  ❏ 

annat       ❏  ❏ 

  

 
     Ja Nej 

Har du någonsin blivit mobbad av en lärare på skolan?   ❏  ❏ 

  

 
   Aldrig       Sällan       Ibland       Ofta       Alltid 
 

Stödjer dina lärarna dig när du behöver det?    ❏           ❏             ❏           ❏          ❏  

 

Märker dina lärare om du vantrivs i skolan?    ❏           ❏             ❏           ❏          ❏  
 

Behandlar dina lärare dig rättvist?    ❏           ❏             ❏           ❏          ❏  
 

Ger dina lärare dig beröm och uppmuntran?    ❏           ❏             ❏           ❏          ❏  
 

Frågar du dina lärare när du inte förstår?    ❏           ❏             ❏           ❏          ❏  
 

Bekräftar dina lärare dina tankar och åsikter?    ❏           ❏             ❏           ❏          ❏  

 

  

 

Har du haft erfarenheter av mobbning i tidigare årskurser? _______________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Har du erfarenheter av att mobbning inverkar för ditt lärande i skolan, i så fall hur? ______________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
Är det något du vill tillägga? 
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      Bilaga 4 

 
Dokument Riktad mot Skriven av Dokumenttyp Funna begrepp/problem i  

enlighet med enkättabellerna  

Skriven/ 

Beslutad 

Dok 1 Skolans personal och 

elever 

Skolan efter mall av 

Kommunens 

Utbildningsförvaltning 

Plan A1-A2, B14-B15, B19, C1-C8,   

D5-D12, E1, E3, E5-E6                                        

2017 

Dok 2 Skolans personal och 
elever 

Skolan Policy C1-C8, D5-D11, E1, E3-E6 2016 

Dok 3 Skolans personal och 

elever 
Skolan Regler A6  2016 

Dok 4 Skolans elever Skolans kurator och 
skolsköterska 

Råd A2, A6, B1-B3, B6-B7, B11, B20 2015 

Dok 5 Skolans elever Skolans kurator och 

skolsköterska 
Råd B3, B11 2015 

Dok 6 Skolans elever Skolans kurator och 
skolsköterska 

Råd B3-B4, B6, B14, B18, B20 2015 

Dok 7 Samtliga skolans 

uppdragsgivare; 
kommunen, 

skolpersonal, föräldrar 

och elever 

Rektor Redovisning A6, C1-C8, D1-D11 

 

2016 

Dok 8 Samtliga skolans 
uppdragsgivare; 

kommunen, 
skolpersonal, föräldrar 

och elever 

Rektor Redovisning A2, A6, B8, B20, C3-C6, 

D1-D11 

2017 

Dok 9 Skolans personal och 

elever 
Rektor Plan E1-E6 2016 

Dok 10 Samtliga skolans 

uppdragsgivare; 

kommunen, 

skolpersonal, föräldrar 

och elever 

Skolans personal Presentation B1-B4, B6-B8, B11, B14-B15, 

B18-B20 

2017 
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