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Abstrakt 
 

Uppsatsens syfte var att beskriva hur elever uppfattar sin psykiska hälsa och hur de uppfattar 

den psykosociala skolmiljön och om den påverkar deras psykiska hälsa. Syftet var även att ta 

reda på om elever upplever att de själva kan påverka sin situation i skolan och arbetet på 

skolan. Studien hade en kvantitativ design och utgick från en enkätundersökning som gjordes 

på en skola med elever i årskurs sju. Resultaten presenterades under tre teman: elevernas 

uppfattning kring sin hälsa, elevernas syn på den psykosociala skolmiljön och elevernas 

möjlighet att påverka deras situation i skolan. Uppsatsen hade en positivistisk 

vetenskapsfilosofisk position och analysen utgick från Antonovskys och Lazarus perspektiv 

på Copingteori. Resultaten visade att eleverna ansåg att de inte oroar sig för att bli sjuka men 

samtidigt uppger de att de ibland eller ofta kan drabbas av återkommande besvär, t.ex. 

huvudvärk och magont. De flesta elever uppfattade den psykiska skolmiljön som ganska dålig 

med för hög ljudnivå, röriga situationer i klassrummen och lärare som ibland inte hann med 

att hjälpa dem. Resultaten visar även att eleverna känner att de är delaktiga i skolan men de 

flesta uppgav dock att de inte tycker att de kan påverka arbetet på skolan särskilt mycket. 
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1. INLEDNING 
 

I skollagen står det skrivet att arbetet i skolan ska utformas i överensstämmelse med 

grundläggande demokratiska värderingar. Varje människas egenvärde ska respekteras och all 

form av kränkande behandling, som mobbing, ska bekämpas (Hobohm, 2003). Elever har rätt 

att bli sedda, inte bara som elev utan också som människa med egna tankar och en egen 

personlighet. Man ska även ta hänsyn till elevernas möjlighet till inflytande över hur deras 

utbildning formas (a.a.). Skolan omfattas även av arbetsmiljölagstiftningen och det innebär att 

alla i skolan ska må bra av att arbeta i den. Eleverna ska aldrig riskera att skadas av vare sig 

den fysiska eller psykiska miljön utan eleverna ska känna sig lugna, säkra och skyddade på 

skolan (a.a.). Men i likhet med att vuxna kan drabbas av ”arbetsskador” på grund av 

arbetsmiljön så riskerar även barn och ungdomar att drabbas av fysiska och psykiska skador 

som kan relateras till arbetsmiljön i skolan (Rydelius, 1998).  

 

Tanken att skriva C-uppsatsen om elevers uppfattning kring sin psykiska hälsa och hur de 

uppfattar den psykosociala skolmiljön kom när jag gjorde min andra praktik på en anpassad 

verksamhet för flickor i högstadiet som hade varierande skolproblematik. Många av de 

flickorna hade blivigt utsatta för mobbing under skolgången och de flesta mådde dåligt 

psykiskt. Jag fick en uppfattning om att det är ganska vanligt att elever känner och mår på 

liknande sätt som dessa flickor och på så sätt väcktes intresset för att ta reda på hur eleverna 

upplever att de mår i skolan. 

 

1.1 Förförståelse 

Min förförståelse kring detta ämne är att jag tror att många elever inte känner sig trygga i 

skolorna utan att de känner oro inför att gå till skolan. Jag tror även att ett stort antal elever 

mår psykiskt dåligt och att det inte är ovanligt att elever känner sig stressade i skolan. 

Anledningen till min förförståelse ser ut på detta sätt grundar sig i de erfarenheter jag fick 

under min andra praktikperiod men också utifrån olika artiklar som publicerats i tidningar 

under den senaste tiden som handlat om hur den psykiska ohälsan har ökat bland unga och att 

klimatet blir allt hårdare i skolorna. Därför vill jag ta reda på hur eleverna själva uppfattar 

situationen i skolan och hur de uppfattar att de mår psykiskt.  
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1.2 Problemformulering 
 

Skolan är Sveriges största arbetsplats och där vistas ca 1,5 miljoner elever dagligen. Sedan 

1990-talets början har elevantalet ökat i den svenska skolan för varje år. Men dessvärre har 

inte lärarantalet ökat i samma takt som elevantalet. Istället har skolorna varit tvungna att göra 

besparingar och de flesta har då valt att dra in på skolhälsovården (Norell, 2002). Den 

skolhälsovård som finns kvar i dag är hårt överbelastad och orsakerna är dels på grund av det 

ökade elevantalet, en skolsköterska kan ha upp till 800 elever, och dels på grund av en ökande 

problematik av bl.a. psykosocial karaktär hos eleverna. Allt oftare drabbas elever på skolor av 

huvudvärk, magont, sömnsvårigheter mm som kan tyda på att den psykosociala skolmiljön 

har förändrats (a.a.). Med bakgrund av detta undrar jag hur elever upplever sin psykiska hälsa 

och hur de upplever att skolklimatet inverkar på deras psykiska hälsa och välmående. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att beskriva hur elever uppfattar sin psykiska hälsa och hur 

de uppfattar den psykosociala skolmiljön och om den påverkar deras psykiska hälsa. Syftet är 

även att ta reda på om elever upplever att de själva kan påverka sin situation i skolan och 

arbetet på skolan. 

 

1.4 Frågeställningar 

Hur uppfattar elever sin psykiska hälsa? 

Hur upplever eleverna den psykosociala skolmiljön och påverkar den deras psykiska hälsa 

och i sådant fall på vilket sätt? 

Upplever eleverna att de själva kan påverka sin skolsituation och arbetet på skolan? 

 

1.5 Definition av centrala begrepp 

Psykisk hälsa är ett svårdefinierat och övergripande begrepp. I Norstedts Svenska ordbok 

(1990) försöker man beskriva begreppet med att det handlar om själen och mentalitet. På 

Karolinska Institutets hemsida beskriver man att begreppet innefattar en rad olika tillstånd; 

allt från ångestsyndrom till schizofreni (www.karolinska.se). Jag kommer att i min rapport 

använda mig av den ”lättare” delen av begreppet som bland annat innehåller oro, magont, 

sömnsvårigheter, huvudvärk och känsla av att vara stressad (författarens egen definition). 
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Begreppet känsla av sammanhang innebär i det här sammanhanget elevernas känsla av 

sammanhang och samhörighet i klassrummet och i skolan när de vistas där (författarens egen 

definition).  Antonovsky (1987/1991) är grundaren till begreppet och anser att det betyder i 

vilken utsträckning vi upplever tillvaron som meningsfull, begriplig och hanterbar (se 

avsnittet ”Teoretiska perspektiv”).  

Med begreppet psykosocial skolmiljö syftar jag inte till den faktiska miljön på skolan så som 

hur klassrummen ser ut eller hur skolgården är utformad. Jag menar istället hur exempelvis 

ljudnivån är i klassrummet och övriga skolan, hur stämningen är och om eleverna känner sig 

stressade när de vistas i skolans lokaler (författarens egen definition).  

 

 

2. BAKGRUND 

 
Elevers psykiska hälsa har inte alltid varit ett aktuellt ämne inom skolan utan det är först på 

senare tid som man har börjat forska kring hur eleverna mår i skolan och vad de tycker om att 

vistas där. Sättet man ser på skolproblem har även varierat genom åren. Fram till 1970-/1980-

talen fanns en individualistisk syn på orsakerna till skolproblem (Bergström, 1998). Skolan 

var segregerad och man skilde ut de elever som hade problem genom att placera dem i 

”hjälpklasser”, ”obsklasser” och olika ”läsklasser”. Men läroplanen som kom 1980 ändrade på 

detta sätt att behandla eleverna genom att man istället skulle integrera elever med problem i 

vanliga klasser och alla elever skulle få undervisning som var anpassad efter hans/hennes 

förutsättningar. Men allt eftersom skolorna fick mindre resurser har de varit tvungna att skära 

ned på antalet speciallärare och elevvårdspersonal och skolhälsovården har därför blivit hårt 

belastad (a.a.). 

 

2.1 Skolhälsovården  
Skolhälsovården är kostnadsfri för alla elever och det främsta målet är att följa elevernas 

utveckling och måna om att eleverna har sunda levnadsvanor. Skolhälsovården ska i första 

hand vara förebyggande men ska även kunna hantera mindre akuta skador. På varje skola ska 

det finnas en skolsköterska och en skolläkare tillgänglig under vissa bestämda tider som 

eleverna ska kunna vända sig till om de behöver (Hobohm, 2003). Under hela grundskoletiden 

har eleverna rätt till minst tre allmänna hälsokontroller. Undersökningar som Skolverket har 

gjort visar att ju mer tillgänglig skolsköterskan är desto mer besöker eleverna henne/honom 

och det tyder på hur viktigt det är för eleverna att kunna ta kontakt med skolhälsovården. Det  
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är dock fler flickor än pojkar som söker kontakt men skolsköterskan och orsakerna till 

flickornas kontakt handlar mer om psykosomatiska besvär (Hobohm, 2003). Utöver 

skolhälsovården ska det även finnas annan elevvårdande verksamhet på skolorna som kan 

hjälpa elever vid behov. Den typ av vård brukar ofta utgöras av en skolkurator och en 

skolpsykolog men det är upp till skolledningen att bestämma kring hur den vården ska se ut 

på skolan (Hobohm, 2003). Det är viktigt att det finns en fungerande skolhälsovård eftersom 

det bl.a. är här man kan upptäcka om elever mår psykiskt dåligt. En skolsköterskas 

arbetsuppgifter är alltså inte bara att väga, mäta och vaccinera eleverna utan även finnas 

tillgänglig för att prata om psykiska problem. Skolsköterskan ska även kunna hjälpa eleven 

vidare till t.ex. BUP (barn- och ungdomspsykiatri) om det skulle behövas. Skolsköterskor, 

kuratorer och psykologer behövs för att i tid upptäcka när någon elev mår dåligt och ju 

snabbare man kan hjälpa en elev desto bättre (www.bo.se).  

 
2.2 Elevinflytande 

Delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest grundläggande förutsättningarna för 

att man ska må bra (www.fhi.se). Detta gäller inte enbart för vuxna utan även för barn och 

ungdomar. I skollagen står det skrivet att eleverna har rätt till inflytande över sin utbildning 

och inflytandet ska vara anpassat efter elevernas ålder och mognad. Verksamheten i skolan 

ska utformas så att den stämmer överens med de grundläggande demokratiska värderingar 

som finns. Genom att skapa en fungerande demokrati inom skolan ska eleverna lära sig att 

vara aktiva, demokratiska medborgare senare i livet (www.bo.se). Enligt läroplanerna har 

också lärarna ett ansvar för att se till att alla elever får inflytande över undervisningens 

innehåll och över arbetet i skolan. Där står det till exempel att lärare ska ta hjälp av sina elever 

när de planerar och utvärderar den dagliga undervisningen. Många skolor har även elevråd där 

eleverna kan föra sin talan. Elevråden ska fungera som en sorts fackföreningar på skolan dit 

eleverna kan vända sig för att få hjälp. Dessutom ska varje skola ha egna elevskyddsombud 

som ska arbeta för att förbättra elevernas arbetsmiljö (www.bo.se). 

 
 
3. TIDIGARE FORSKNING 
 

Marie Norell har skrivigt en rapport som heter Skolans arbetsmiljö: resultat av en 

enkätundersökning våren 2002 från Arbetsmiljöverket 2002. Det är en uppföljning på 

projektet ”Skolans arbetsmiljö 1992”. Undersökningen består av en enkät som skickades ut 

till landets alla grund- och gymnasieskolor. Enkäten riktade sig till rektorerna på skolorna 
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som fick ge sina synpunkter på skolans arbetsmiljö. Enkäten behandlade både den fysiska och 

den psykosociala arbetsmiljön på skolorna men jag kommer bara att redovisa för resultatet av 

den psykosociala skolmiljön eftersom det är det intressanta för min egen uppsats.  

 

De vanligaste problemen som rektorerna beskrev handlade bl.a. om den höga 

arbetsbelastningen hos både lärarna och eleverna och den stress som fanns på skolorna. En 

tredjedel av rektorerna svarade också att mobbing var ett allvarligt problem och 25 procent 

menade att de hade problem med dålig stämning och delaktighet. Många rektorer ansåg också 

att de saknade resurser för att kunna tillgodose alla elevers behov och att det berodde på den 

strama ekonomiska situationen (Norell, 2002).  

 

Studien visar även att elever upplever höga krav och att arbetstakten inte passar dem. De 

tycker också att det är för stökigt på lektionerna och att de saknar arbetsro. Det visar också att 

det allmänna psykiska hälsotillståndet hos elever verkar försämras, främst genom 

koncentrationssvårigheter, ofta återkommande värk och allmän nedstämdhet (a.a.). Norell 

(2002) skriver att skolorna måste bli bättre på att fånga upp stressignaler hos eleverna och att 

de bör planera schemaläggningen av lektioner, läxor och prov så att eleverna får möjlighet till 

återhämtning.  

 

Susann Häggqvist har skrivigt en rapport som heter Skolans arbetsmiljö och välbefinnande ur 

ett elevperspektiv – en uppföljningsstudie av 13-14 åriga elever inom projektet Skolmiljö 2000 

från Arbetslivsinstitutet. Projektet Skolmiljö 2000 startades 1994 av Arbetslivsinstitutet med 

ändamål att genom utvecklingsarbete skapa en modell för internkontroll av arbetsmiljön i 

skolor. Syftet med rapporten Skolans arbetsmiljö och välbefinnande ur ett elevperspektiv är 

att studera förändringar i kunskap, beteende, känslor och värderingar bland eleverna och även 

kartlägga förändringar i hälsa och välbefinnande (Häggqvist, 2000).  

 

Resultatet visar att eleverna anser att lärarna inte alltid hinner med att hjälpa dem och att 

lektionerna känns tunga och lektionerna upplevs som mindre motiverande att delta i. Av de ca 

100 elever som svarade på enkäten uppgav tretton att de blivigt slagna på skolan den senaste 

månaden, fem av dem dagligen. Eleverna upplever att mobbing inte bara förekommer mellan 

elever utan även mellan lärare och elever. Att lärarna inte alltid ser att mobbing förekommer 

upplevs också som ett problem av eleverna (a.a.).  
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Det visar sig också att eleverna inte tycker att de kan påverka arbetet i skolan särskilt mycket 

och att allt fler flickor (33 procent) känner sig stressade och oroade inför skolan. Samband 

mellan upplevd stress och besvär i form av ont i magen och trötthet hos flickor redovisas och 

för pojkar var sambandet mellan stress och ont i ryggen starkt (a.a.). 

 

Mia Danielson har skrivit grundrapporten om Svenska skolbarns hälsovanor 2001/02 som 

gjorts av Statens Folkhälsoinstitut. Det är en internationell undersökning där Sverige deltagit 

sedan 1985. Vart fjärde år delas enkäten ut till elever i årskurs fem, sju och nio. Frågorna 

berör ämnen som hälsa, hälsobeteende och miljöer som påverkar hur barn och ungdomar mår 

(Danielson, 2003). Jag kommer att redovisa de resultat rörande årskurs sju eleverna och 

antalet elever i den årskullen var ca 1200 elever.  

 

Elevernas självskattade hälsa visade sig vara bra men andelen som tidigare sagt sig ha en 

mycket bra hälsa har minskat. Främst är det flickor som anser att deras hälsa minskat något. 

Andelen elever som ansåg sig ha svårt att somna var ganska jämna mellan pojkar och flickor 

(27 procent av flickorna respektive 20 procent av pojkarna). Skillnaden var dock desto större 

när man frågade om eleverna ofta hade magont. Då svarade 19 procent av flickorna att de ofta 

hade magont medan endast 8 procent av pojkarna ansåg att de ofta hade magont (a.a.).  

 

Jämför man resultatet av 2001/02 enkätsvar med tidigare år kan man se markanta skillnader. 

1985 uppgav 35 procent av flickorna i årskurs sju att de hade ett eller flera psykiska besvär. 

2001/02 hade siffran stigit till 55 procent av flickorna som ansåg sig ha ett eller flera psykiska 

besvär. Även andelen elever som känner sig stressade över skolarbetet har ökat med åren. 

2001/02 uppgav 30 procent av flickorna och 25 procent av pojkarna att de kände sig stressade 

över skolarbetet medan 1997 kände sig endast 12 procent av flickorna och 11 procent av 

pojkarna sig stressade (a.a.).  

 

Denna enkätundersökning visar dock att majoriteten av eleverna (ca 70 procent) känner att de 

får den mängd stöd som de vill ha och behöver från lärarna och även att de trivs tillsammans 

med sina klasskamrater (a.a.).  

 

I Barnrapporten (1998) skrivs det att mellan 5-20 procent av skolornas elever antas ha 

psykiska problem och att insatser i skolmiljön som t.ex. ökat elevinflytande kan förebygga 

detta. Före puberteten är det mest pojkar som har psykiska problem medan flickor oftare får 
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problem i samband med eller efter puberteten. Förekomsten av återkommande huvudvärk hos 

elever har ökat under de senaste åren och det är särskilt flickor som drabbas. Huvudvärken 

uppkommer vanligtvis under skoltiden och många elever menar att det beror på en stressig 

skolmiljö (Barnrapporten, 1998).  

 

Det står även att eleverna har en stor önskan om att få vara mer delaktiga i planeringen av 

skolarbetet och att man hos vuxna har kommit fram till att risken för sjuklighet ökar då man 

inte har så stort inflytande över arbetssituationen samtidigt som arbetet ställer höga krav. Och 

eftersom situationen på skolorna ser ut på samma sätt, mindre inflytande och större krav, kan 

man utgå ifrån att risken för sjuklighet även ökar hos elever (a.a.).  

 
 
 
4. TEORETISKA PERSPEKTIV 

 

Det teoretiska perspektiv som jag kommer att utgå ifrån är Copingteori. Coping har 

definierats på olika sätt av olika författare men det centrala i de flesta definitionerna är 

människors förhållande till stress och hur de hanterar konfliktfyllda situationer. Den största 

skillnaden mellan forskare som studerar coping är de som studerar coping utifrån 

karaktärsdrag där copingen ses som ett resultat av de egenskaper som människan har och de 

forskare som ser coping som en process och där vikten ligger på hur miljön, omgivningen och 

situationen ser ut som copingen sker i (Sjöberg, 1993). Jag kommer att använda mig av 

Coping utifrån Antonovskys perspektiv och även ur Lazarus perspektiv.  

 

4.1 Copingteori utifrån Antonovskys perspektiv 

Antonovsky (1987/1991) har konstruerat en modell utifrån sitt salutogena tänkande kring 

hälsa och coping. Salutogent tänkande innebär att man fokuserar på det som befrämjar hälsan 

istället för att fokusera på olika riskfaktorer eller stressorer som de även kallas. Istället för att 

se alla stressorer som negativa och orsaker till ohälsa ser man med ett salutogent synsätt att 

vissa stressorer kan ge positiva hälsoeffekter. Den centrala delen i modellen kallar han för 

Sense of Coherence som på svenska översätts till känsla av sammanhang (KASAM) (a.a.).  

 

Antonovsky (1987/1991) menar att människors förmåga att hantera stressfulla situationer har 

betydelse för deras hälsa och välbefinnande. Han ser på coping som en process och anser att 

människan har en flexibilitet när han/hon väljer sin copingstrategi. Dessa copingförmågor 
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som en människa besitter har utvecklas med åldern men själva grunden läggs redan i 

barndomen. Med hjälp av KASAM kan man få en bild av de förutsättningar som människor 

kan antas ha för att handskas med situationer som upplevs som svåra. Exempel på olika 

copingstrategier kan vara att kämpa, fly, förlamas, att använda förnekande, att förlita sig på 

socialt stöd, att lita på andra eller att lita på sig själv. Människor som har stark KASAM väljer 

den copingstrategi som verkar mest lämpad för att handskas med den stressor som han/hon 

hamnat inför. Det innebär att man inte använder sig av samma copingstrategi inför alla 

stressorer utan att man väljer den som verkar mest lämpad beroende på hur situationen ser ut 

(a.a.).  

 

Inom KASAM finns det tre betydelsefulla komponenter; begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet (a.a.). 

  

• Med begriplighet menar Antonovsky (1987/1991) i vilken utsträckning man upplever  

inre och yttre stimuli som förnuftsmässigt gripbara, ordnade och tydliga. En människa med 

hög känsla av begriplighet förväntar sig att stimulin i framtiden kommer att vara förutsägbara 

och även om det skulle vara negativ stimuli, t.ex. dödsfall, så kommer han/hon att göra 

stimulin gripbar (a.a.). 

 

• Hanterbarheten syftar till i vilken grad man upplever att de resurser man har står till  

ens förfogande och att man med hjälp av dessa resurser kan möta de krav som ställs av det 

stimuli som man stött på. Har man en hög känsla av hanterbarhet känner man sig inte som ett 

offer för omständigheterna och man kan hantera olyckliga händelser i livet genom att man vet 

att man kommer att klara sig och inte vara olycklig för alla framtid (a.a.). 

 

• Den tredje komponenten, meningsfullhet, innebär hur pass delaktig man känner sig  

och vikten av att vara medverkande i de processer som skapar ens dagliga erfarenheter. 

Känner man hög meningsfullhet har man ofta en stark motivation inför viktiga delar i livet. 

Händelser ses mer som utmaningar än som bördor (a.a.). 

 

4.2 Copingteori utifrån Lazarus perspektiv 

Lazarus är den forskare som sedan 50-talet ägnat sig mest åt att definiera coping och försöka 

avgränsa begreppet (Sjöberg, 1993). Han menar att coping är det som en människa gör, 

känner eller tänker när en situation uppstår som upplevs problematisk på något sätt. Lazarus 
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ser också coping som en process som förekommer i ett visst sammanhang under en begränsad 

tidsperiod. Han använder sig av vissa nyckelbegrepp för att beskriva upplevelsen av coping; 

stress, värdering, coping och anpassning (a.a.).  

 

• Stress handlar om att en människa antingen medvetet eller omedvetet upplever att  

han/hon är i en utsatt position. På det sociala planet innebär stress att systemet är utsatt för 

inifrån eller utifrån kommande krav som tär på de resurser som människor har. På det 

somatiska planet innebär stress ökade fysiska krav som kan orsaka skador även om orsaken är 

psykologisk eller social (a.a.).  

 

• Värdering har Lazarus delat in i primär och sekundär värdering. Den  

primära värderingen handlar om att när en situation uppstår som måste hanteras gör 

människan en bedömning eller värdering av den situationen. Värderingen kan vara irrelevant, 

godartad-positiv eller stressande (a.a.). Irrelevant är värderingen när resultatet av händelsen 

varken är positiv eller negativ för människans välbefinnande. Godartad-positiv är värderingen 

när människans välbefinnande ökar och man känner glädje, lycka, kärlek eller fridfullhet av 

händelsen. Begreppet stressande kan i sin tur delas in i tre olika grupper; skada/förlust, hot 

och utmaning (a.a.). Värderingen skada/förlust är då något redan har inträffat t.ex. sorg vid 

dödsfall eller förlust av social uppskattning. Värderingen hot kan handla om samma saker 

men situationen har ännu inte inträffat. Med utmaning menas situationer som kan ge 

möjlighet till inre växt eller liknande fördelar och leder till att människan känner iver och 

spänning (a.a.).  

 

Med sekundär värdering menar Lazarus att man gör en annan typ av värdering när en situation 

uppstår, vare sig den är hotfull eller positiv, som måste bemästras. Människan gör då en 

bedömning av vad som eventuellt kan göras åt den uppkomna situationen (a.a.). Det är den 

avgörande punkten i alla stressande situationer eftersom resultatet av bedömningen är 

beroende av om det överhuvudtaget finns något att göra åt situationen och i så fall vad. Det är 

också viktigt vad det är som står på spel och hur betydelsefullt det upplevs vara för just den  

människan. Den sekundära och primära värderingen integreras med varandra när det gäller att 

skapa graden av stress och styrkan i den emotionella reaktionen av händelsen (Sjöberg, 1993). 

 

• Coping har Lazarus ingen god eller dålig indelning på eftersom han anser att coping är  
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den ansträngning som en människa gör för att hantera en situation, vare sig han/hon lyckas 

eller ej. Han menar att man inte ska förväxla coping med att man har lyckats bemästra en 

situation eftersom många situationer inte kan bemästras. Effektiv coping kan i sådana 

situationer vara att människan lyckas tolerera, minimera eller acceptera den situation som inte 

kan lösas på något annat sätt (a.a.). Det finns två sätt att hantera den uppkomna situationen 

dels det som man känner och tänker d.v.s. känslofokuserad coping och dels det som man 

beteendemässigt gör d.v.s. problemfokuserad coping. Löser man situationen med 

problemfokuserad coping finns som regel inte längre skälet till att man kände sig hotad kvar. 

Använder man sig av känslofokuserad coping finns den reella och objektiva situationen, som 

skapade upphovet till coping, fortfarande kvar. Lazarus menar att människan i dagliga 

situationer oftast använder sig av både känslofokuserad och problemfokuserad coping 

(Sjöberg, 1993).  

 

• Anpassning handlar om att beskriva processer om hur väl en människa finner sig till  

rätta i olika situationer (a.a.).  

 

 
Sammanfattningsvis kan man säga att coping handlar om hur en människa hanterar olika 

situationer som han/hon hamnar i. Jag vill med min uppsats ta reda på hur eleverna känner 

inför de olika situationer som de kan hamna i på skolan och också om de upplever att de kan 

påverka sin situation i skolan. Antonovsky talar mycket om vikten av att man ska vara 

delaktig och att det gör att man klarar krävande händelser bättre. Lazarus skriver att han anser 

att coping är en process som förekommer i ett visst sammanhang under en begränsad 

tidsperiod. Jag tror att elever i skolan ofta ställs inför situationer som de måste kunna hantera 

som är knutet till den psykosociala skolmiljön, t.ex. man ser en klasskamrat bli mobbad eller 

att läraren inte hinner med att hjälpa alla elever, och att Lazarus sätt att se på coping stämmer 

bra överens med sådana situationer.  

 

 

5. METOD 

 
5.1 Litteratursökning 

För att få fram relevant litteratur till mitt ämne gjordes sökningar i Stockholms Universitets 

bibliotekskatalog, Karolinska Institutets bibliotekskatalog och databasen LIBRIS. Jag besökte 
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även Arbetslivsinstitutets hemsida, Folkhälsoinstitutets hemsida och Barnombudsmannens 

hemsida. Sökorden som användes var: KASAM, sammanhang, elevhälsa, skolmiljö, Coping, 

stress. Jag har även studerat litteratur som refererats i den tidigare forskning som jag har läst 

för att få tips på relevant litteratur.  

 
5.2 Metod och vetenskapsfilosofisk position 

Jag kommer att använda en kvantitativ undersökningsmetod för att få svar på mitt syfte; att 

beskriva hur elever uppfattar sin psykiska hälsa och hur de uppfattar den psykosociala 

skolmiljön och om den påverkar deras psykiska hälsa och även om elever upplever att de 

själva kan påverka sin situation i skolan. Den vetenskapsfilosofiska positionen kommer att 

vara positivistisk och enligt den har människan endast två källor till kunskap, det ena är det vi 

kan iaktta med våra sinnen och det andra är det vi kan räkna ut med vår logik. Man ska 

kritiskt undersöka påståenden och iakttagelser och endast lita på fakta som man kan anse vara 

säkerställda med all rimlig sannolikhet. De fakta som man samlar in ska sedan kvantifieras 

och behandlas statistiskt för att sedan kunna dra generella slutsatser av dem (Thurén, 1991). 

Efter det att mitt material har blivit insamlat kommer det bearbetas statistiskt med hjälp av 

statistikprogrammet SPSS. 

 

5.3 Utformning av enkäten 

Enkäter som delas ut till grupper, t.ex. eleverna i en lärosal eller de anställda på en arbetsplats, 

får i regel nästan en hundraprocentig svarsfrekvens. De enkäter som skickas ut med post 

brukar ha en svarsfrekvens på ca 65 – 70 procent, och då får man räkna med att även skicka ut 

påminnelser (Esaiasson et al, 2003).  Skickar man iväg sin enkät via posten har man som 

forskare heller ingen möjlighet att kontrollera hur ifyllandet går till. Även fast det inte brukar 

vara ett allvarligt problem vid en postenkätundersökning så skulle det i praktiken vara 

omöjligt att utesluta felaktigheter som beror på att svarspersonen kanske bad en vän fylla i 

enkäten eller slog upp alla svaren i ett lexikon (a.a.). Detta bör kunna undvikas genom att jag 

personligen delar ut enkäterna till eleverna istället för att posta dem till skolan och be lärarna 

dela ut dem.  

 

Enkäten bör helst vara enkelt och tydligt utformad. Det ska vara tydligt att se åtskillnad 

mellan frågorna och numreringen ska vara korrekt. Klara instruktioner på hur enkäten ska 

besvaras är också ett måste och antalet frågor bör inte vara för många (Esaiasson et al, 2003). 

Genom att ge eleverna muntlig information innan de fyller i enkäten och sedan ha ett stycke 
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informationstext på själva enkäten ökar chansen för att eleverna fyller i enkäten på rätt sätt. 

Skulle de ha några frågor kommer jag givetvis att besvara dem på plats. Motiveringen till 

användandet av barnens eget talspråk genom att t.ex. skriva ”kille” och ”tjej” istället för 

”pojke” och ”flicka” är att eleverna på så sätt ska känna sig mer bekväma med enkäten.  

 

Utformandet av frågorna anses vara frågeundersökningens största potentiella felkälla. För att 

undvika detta bör man söka reda på redan gjorda enkäter som är beprövade och använda sig 

av dessa enkäter som mall. På så sätt kan man även jämföra sitt eget resultat med tidigare 

forskning eftersom frågorna varit snarlika. Man kan även pröva frågorna på andra människor 

och visa dem för en van frågekonstruktör innan man delar ut enkäten (Esaiasson et al, 2003). 

För att undvika att använda ”felformulerade” frågor har tidigare använda enkäter som delats 

ut till elever på högstadiet granskats och liknande frågor har används till framställandet av 

min enkät. Utöver detta har enkätfrågorna diskuterats mellan mig och min handledare och 

tillsammans har vi bearbetat och utformat frågorna på bästa sätt.  

 

Konkreta tips på vad man bör tänka på när man formulerar frågorna är att undvika allt för 

komplicerade ämnen, undvika svåra och vaga ord (ord som kan betyda olika för olika 

personer), göra frågorna så korta som möjligt, fråga om en sak i taget och undvik negationer 

(frågeformuleringar som innehåller ordet ”inte” riskerar att skapa förvirring) (Esaiasson et al, 

2003). Med detta i beaktande har frågorna till enkäten utformats på ett så enkelt sätt som 

möjligt och de har gjorts korta så att det ska vara enkelt för eleverna att läsa dem.  

 

Svarsalternativen ska vara utformade så att alla som svarar på frågorna hittar ett alternativ 

som passar dem. Standard för antalet svarsalternativ brukar vara fyra eller fem, såvida de inte 

är utformade i skalor. Att använda sig av öppna svarsalternativ (svarspersonen får skriva ett 

eget formulerat svar) vid enkätundersökningar kan riskera i att svaren blir svårtolkade och 

svårlästa. Ett annat problem är att alla som besvara enkäten inte är lika skrivglada och det kan 

leda till att många inte svarar på de frågorna. Fördelen kan dock vara att svarspersonen får 

svara precis som han/hon vill och blir inte hämmad av forskarens brist på fantasi när 

svarsalternativen utformades. Forskning har även visat att öppna svarsalternativ är bättre vid 

känsliga frågor som t.ex. när man frågar om droganvändning (Esaiasson et al, 2003). Valet att 

inte ha med öppna svarsalternativ gjordes eftersom enkäten ska vara snabb att fylla i och det 

är större risk att det tar längre tid för eleverna att besvara enkäten om sådana frågor finns. På 
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så vis minskas även risken att göra det svårare att tolka svaren på frågorna eller i värsta fall 

inte kunna använda vissa svar på grund av att de inte kan tolkas alls.  

 

Svarsalternativet ”vet ej” eller liknande kan medföra risken att många använder sig av det 

alternativet för att slippa svara på frågan. Har man däremot inte med ett sådant svarsalternativ 

så kan många ge ett svar som de inte riktigt håller med om. Användandet av ett 

mittenalternativ som t.ex. ”varken bra eller dåligt” finns det ingen direkt entydig 

rekommendation kring. Det kan ”missbrukas” av personer som inte orkar eller vill ta ställning 

men det finns ingen forskning som tyder på att ett mittenalternativ påverkar den relativa 

fördelningen mellan övriga svarsalternativ (Esaiasson et al, 2003). I min enkät har jag valt att 

inte ha med ”vet ej” eller ett mittenalternativ. Det finns endast fyra olika svarsalternativ och 

motiveringen till det är att försöka undvika något ”missbruk” av svarsalternativen. Eftersom 

elever i årskurs sju ska tillfrågas så kanske en del elever inte orkar läsa igenom 

svarsalternativen utan bara väljer ”vet ej” eller mittenalternativet för att bli klara så fort som 

möjligt.  

 

5.4 Urval av skola och klasser 

För att få fram en skola där enkäten kan delas ut är jag tvungen att begränsa mig. Den typ av 

skola som behövs bör ha minst fyra klasser årskurs sjuor eftersom enkäten ska delas ut till 

ungefär 100 elever. Alternativet att dela ut enkäten till årskurs sjuor på olika skolor innebär att 

hänsyn måste tas till eventuella skillnader på skolorna och det handlar inte syftet om. Efter att 

först ha försökt lotta fram en lämplig skola som var villig att delta i min undersökning och 

inte lyckats kom jag ikontakt med en bekant som är lärare på en skola där det finns fyra 

klasser i årskurs sju. Eftersom enkäten ska delas ut till ca 100 elever måste alla fyra klasser på 

skolan användas i undersökningen. Då kan inget slumpmässigt urval användas för att få fram 

rätt antal klasser. Vid slumpmässiga urval ska alla analysenheter i populationen ha möjlighet 

att komma med i urvalet. Man brukar därför säga att man ska lägga alla analysenheter i 

populationen i en hatt och sedan drar det antal enheter som ska ingå i urvalet (Esaiasson et al, 

2003). I den här undersökningen kommer istället hela populationen kunna undersökas 

eftersom alla elever i årskurs sju på den skolan kommer att få möjlighet att svara på enkäten. 

Det svåra med att dela ut enkäten till fyra klasser kan vara att få alla de berörda lärarna att ta 

tid från lektionerna för att låta eleverna fylla i enkäten, men genom att utforma enkäten så 

enkelt som möjligt bör det gå relativt snabbt att fylla i den och förhoppningsvis tycker lärarna 

då att det är okej för eleverna att fylla i enkäten.  
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5.5 Genomförande av enkätundersökningen 

Efter det att lärarna till de fyra klasserna sagt ja till att låta eleverna fylla i enkäten åkte jag ut 

till skolan och delade personligen ut enkäterna till eleverna i de fyra klasserna. Jag kunde då 

själv presentera mig och min enkät och förhoppningsvis väcktes elevernas intresse mer än om 

deras ordinarie lärare hade delat ut enkäten. Fördelar med att personligen dela ut enkäten kan 

vara att fler elever faktiskt fyller i enkäten och risken för bortfall minskar men även att frågor 

som eleverna har kring enkäten kan besvaras direkt. Insamlingen av enkäten går snabbt och 

ingen väntan går åt till att få tillbaka enkäterna av skolan.  

 

Bearbetningen skedde genom att numrera enkäterna och koda frågorna och svarsalternativen. 

Sedan sammanställdes den data som samlats in med hjälp av statistikprogrammet SPSS 

genom att skriva in varje variabel för sig och sedan även fylla i koderna för svarsalternativen. 

På så vis kunde jag få fram olika diagram som redovisade resultaten av enkäten. 

 

5.6 Beskrivning av kommunen och skolan 

Kommunen som skolan ligger i tillhör en storstadsregion. Kommunen är relativt stor och här 

finns goda kommunikationer. Det finns ett centrum som har de viktigaste affärerna som 

exempelvis bank, apotek och livsmedelsbutiker.  Här finns också stora grönområden med 

skog och berg. Bebyggelsen består främst av olika bostadsrätthus men det finns också 

radhusområden och några villor. Medelinkomsten ligger på ca 230 000 kronor per år och 

ungefär 20 procent av befolkningen har utländsk bakgrund (www.stockholm.se/usk).  

 

Själva skolan som enkäten delades ut till ligger centralt i kommunen och har nära till 

kommunikationer. Eleverna går här från förskola till och med årskurs nio. Det finns, som 

tidigare nämnts, fyra klasser i årskurs sju som kommer delta i enkätundersökningen. 

Klasserna är indelade i olika pedagogiska arbetslag där en grupp pedagoger ansvarar för två 

till fyra klasser. På skolan har man även kamratstödjare och antimobbningsgrupper för att öka 

trivseln och tryggheten. Vad gäller skolhälsovården på skolan så finns en heltidsarbetande 

skolsköterska på plats och besök hos en skolläkare går att få genom tidsbeställning. Eleverna 

får hälsokontroller två gånger under tiden på skolan och de blir även vaccinerade för olika 

sjukdomar. Skolsköterskan har även samarbete med BUP (barn och ungdomspsykiatriska 

mottagning), ungdomsmottagningen och med socialtjänsten för att kunna hjälpa de elever som 

har behov av det (www.stockholm.se/usk).  
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5.7 Bortfallsanalys 

I en undersökning med stort bortfall och avsaknad av bortfallsanalys är resultaten inte 

generaliserbara. Därför är det viktigt att redovisa de eventuella bortfall som finns i 

undersökningen (Olsson, 2001). Av de ca 100 enkäter som jag ville få svar på var det 96 

elever som var närvarande i klassrummen när enkäten delades ut. Av dessa 96 enkäter var 53 

ifyllda av flickor och 41 av pojkar. På två av enkäterna var kön inte ikryssat. Ingen av 

eleverna i klassrummen valde att inte fylla i enkäten utan alla kryssade i svarsalternativen och 

gav sedan enkäterna till mig. Det interna bortfallet i undersökningen handlar exempelvis om 

att det inte finns svar på vissa frågor i enkäten (a.a.).  I en av klasserna fanns det en elev som 

endast varit i Sverige under en kortare tid och kunde inte svenska språket så bra så den 

enkäten blev bara ikryssad på ett par frågor. När enkäterna granskades mer noggrant kom det 

även fram att vissa enkäter var ofullständigt ikryssade. Tre elever hade lämnat in enkäten utan 

att fylla i alla sidor, en sida av fyra var tom. Den sida som inte var ifylld varierade och jag tror 

därför inte att det handlade om att frågorna var svåra utan snarare om att eleverna missade 

sidan eller inte hade lust eller ork att kryssa i alla svarsalternativ. Utöver det har vissa elever 

valt att göra egna svarsalternativ på vissa frågor och elva elever har skrivit till egna 

kommentarer efter vissa frågor. Exempel på kommentarer är ”vet ej” och fyra elever har 

skrivit kommentarer till fråga 13 (Hur tycker du att skolan hjälper dig om du har problem?) 

och berättat att de inte har några problem och en har skrivit att ”sjuksyster inte är närvarande 

vid behov”.  Vissa enkäter var heller inte fullständigt ikryssade utan eleverna hade missat eller 

hoppat över frågor utan att kryssa i dem. Det kan även vara intressant att veta att många 

elever frågade vad orden uppmuntran, engagerad, retlig, ängslig, delaktig och 

sammanhållning betydde. En sak till som kan påverka resultatet var att några elever frågade 

sina bänkkamrater vad de hade kryssat i på vissa frågor. Det påpekades dock för eleverna att 

enkäten skulle fyllas i självständigt men jag såg att vissa elever ändå kollade hur kamraterna 

hade kryssat i. Orsaken till det kan kanske vara att eleverna inte orkade tänka själva eller att 

de var rädda för att kryssa i på ett annat sätt än sina kamrater.  

 

 5.8 Etiska överväganden 

Det finns fyra etiska huvudkrav inom forskning; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Esaiasson et al. 2003).  
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Informationskravet innebär att forskaren ska informera de som berörs av forskningen om 

syftet med forskningen och de berördas villkor som gäller för deras deltagande (a.a.). Jag åkte 

personligen ut till skolan och pratade både med berörda lärare och elever och informerade om 

syftet med enkäten, att det var frivilligt att delta, att eleverna när som helst kunde välja att 

avbryta deltagandet och att deras enkäter skulle behandlas anonymt. Där berättade jag även att 

resultatet skulle sammanställas och att skolan sedan skulle få ta del av det.   

 

Samtyckekravet handlar om att de som berörs av forskningen alltid ska ge sitt samtycke till att 

delta (a.a.). Genom att alla elever tillfrågades om de ville delta innan enkäten delades ut 

uppfylls det kravet. Eleverna informerades även om att det var frivilligt att delta och att de 

kunde avbryta om de skulle vilja.  

 

Konfidentialitetskravet handlar i sin tur om att de som deltar i forskningen ska förbli anonyma 

och eventuella personuppgifter ska vara oåtkomliga för obehöriga (a.a.). Genom att jag själv 

inte har tagit reda på vad eleverna i klasserna heter eller några andra personuppgifter är risken 

minimal för att en enskild elevs svar ska kunna urskiljas. Dessutom redovisas inget namn på 

den skola som enkäten delades ut i.   

 

Det sista kravet, nyttjandekravet, handlar om att personuppgifter som samlats in endast får 

användas för forskningsändamål och att även ge de berörda tillfälle att ta del av resultatet 

(a.a.). De beröra lärarna och eleverna informerades om att jag först skulle skicka över en 

sammanställning av enkätsvaren och sedan även en fullständig kopia av uppsatsen till skolan.  

 

5.9 Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet handlar om undersökningens tillförlitlighet och pålitlighet medan validiteten 

handlar om huruvida mätinstrumentet verkligen mäter det som det är avsett att mäta. I 

kvantitativ forskning handlar reliabiliteten om konsistensen i de mätvärden då forskaren 

upprepar sin mätning med samma instrument eller jämför mätvärdena mellan två liknande 

mätinstrument (Ruth, 1991). Det är även avgörande att ta hänsyn till den felvarians som kan 

finnas. Felvariansen påverkas av alla de delar av mätvärdet som är irrelevant med tanke på 

syftet med studien, men som ändå kan upptäckas i resultatet. Det som är felvarians i en 

mätning behöver inte vara felvarians i en annan mätning utan det avgörandet är vilket syfte 

man har med undersökningen. Inga mätinstrument är helt fria från felvarianser och det är 

därför viktigt att få ett mått på reliabiliteten. Felvarianser kan exempelvis bero på tidpunkten 
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för mätningen eller störande inverkan vid testtillfället. Reliabiliteten kan också ökas genom att 

testa mätinstrumentet på andra och sedan se om man får liknande svar (a.a.). I min 

undersökning kommer mätinstrumentet vara en enkät vilket gör det möjligt för andra att 

använda sig av samma enkät och därigenom kunna upprepa undersökningen. Om en annan 

person skulle använda sig av min enkät och komma fram till samma resultat är resultaten 

intersubjektivt testbara. Det innebär att man kan bortse från forskarnas olika personligheter 

och därigenom öka reliabiliteten (Thurén, 1991). Validiteten i kvantitativ forskning handlar 

huvudsakligen om mätinstrumentets begreppsmässiga innehåll och kan påverkas av om man 

använder sig av ”rätt” eller ”fel” frågor, d.v.s. om frågorna stämmer överens med syftet i 

undersökningen (Ruth, 1991). Reliabiliteten och validiteten i min studie kan ha påverkats av 

att eleverna som svarade på enkäten befann sig i skolan och olika klassrum där det inte fanns 

möjlighet för eleverna att besvara frågorna i ett eget rum. En del elever tittade på hur 

bänkkamraten hade svarat och det är möjligt att vissa elever hade svårt att besvara frågorna i 

lugn och ro och att de istället fick kryssa i svarsalternativen utan att ha läst igenom frågorna 

och tänkt efter vad de egentligen känner. Tidpunkten då enkäten delades ut var efter lunch. En 

klass slutade ganska tidigt den dagen och det sista de gjorde var att besvara min enkät. Det 

innebär att eleverna kan ha besvarat enkäten i alla hast bara för att få gå hem så fort som 

möjligt. Men eftersom jag själv var på plats kunde jag konstatera att de flesta verkade ta den 

tid de behövde och det var ingen som skyndade sig därifrån efter bara någon minut. Eftersom 

det inte var sent på eftermiddagen som enkäten delades ut är risken ganska lite att eleverna 

var för trötta för att orka fylla i enkäten ordentligt. Jag ser det även som positivt att de flesta 

eleverna inte borde ha varit hungriga när enkäten delades ut eftersom de nyligen hade haft 

lunchrast. Hade de varit hungriga finns risken att deras koncentrationsförmåga varit låg och 

att de inte skulle ha haft tålamod eller ro till att besvara frågorna i enkäten. Utformningen av 

frågorna kan också ha betydelse. När enkäten utformades utgick jag ifrån redan tidigare 

använda enkäter som var utdelade till ungdomar i samma åldersgrupp. Jag diskuterade även 

frågorna med min handledare för att försäkra mig om att frågorna var så bra som möjligt. 

Dock visade det sig att en del elever frågade vad olika ord betydde och det kan tyda på att 

frågorna var svårformulerade och att eleverna då inte riktigt förstod vad de svarade på.  
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6. RESULTAT 

Resultatet från enkätundersökningen redovisas i tre olika teman; elevernas uppfattning kring 

deras egen hälsa, elevernas syn på den psykosociala skolmiljön och slutligen elevernas 

möjlighet att påverka deras situation i skolan. Totalt var det 96 elever som svarade på 

enkätfrågorna varav 53 var flickor och 41 var pojkar. På två enkäter var kön ej ikryssat och 

dessa två kommer därför inte redovisas i resultatet. Svaren på frågorna i enkäten redovisas 

med hjälp av diagram. Eftersom enkäten innehöll ganska många frågor har jag valt att 

redovisa de diagram som jag finner är mest beskrivande för min frågeställning och mitt syfte. 

Det innebär att alla frågor i enkäten inte kommer att redovisas, utan endast de som jag finner 

mest betydande. Bredvid varje diagram skriver jag en kommenterande text. Diagrammen är 

även uppdelade så att flickornas och pojkarnas svar redovisas separat. I den tidigare forskning 

som redovisas i kapitel tre tar Häggqvist (2000), Danielson (2003) och Barnrapporten (1998) 

upp skillnader mellan pojkar och flickor. Motiveringen till att även jag gör det är för att se om 

det finns några betydande skillnader mellan pojkarna och flickorna och även kunna se om mitt 

resultat stämmer överens med den tidigare forskningen. Det ska dock påpekas att jag är 

medveten om att varken mitt syfte eller mina frågeställningar berör könsskillnader, men att 

jag trots det ändå väljer att utforma redovisningen av resultatet på detta sätt med anledning av 

motivationen ovan.  

 

6.1 Elevernas uppfattning kring sin hälsa 

Fråga 4. Har du haft något av de besvär som jag räknar upp här? 

Huvudvärk

 

Majoriteten av både pojkarna och flickorna 

har ibland huvudvärk. Ca 50 procent av 

flickorna uppger att de ganska eller mycket 

ofta drabbas av huvudvärk. Motsvarande 

siffra för pojkarna är ca 30 procent. 
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Ont i ryggen?

 

På frågan om de har ont i ryggen svarar 

nästan hälften av eleverna att de aldrig har 

det. Men en nästan lika stor del svarar att 

de ibland kan drabbas av ryggont. Det är 

endast en liten grupp av eleverna som 

uppger att de ganska eller mycket ofta har 

ont i ryggen. 
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Ont i magen? 

 

Nästan hälften av eleverna uppgav att de 

ibland har ont i magen. Det är dock fler 

flickor än pojkar som säger sig ha ont i 

magen ganska ofta samtidigt som det är 

fler pojkar än flickor som säger att de 

aldrig har ont i magen. 
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Sömnbesvär? 

 

Antalet flickor som svarat att de ibland 

drabbas av sömnsvårigheter är ca 40 

procent och nästan lika många flickor 

säger sig aldrig ha problem med att sova. 

Ungefär 25 procent av flickorna upplever 

dock att de ganska ofta eller mycket ofta 

har problem att somna. Hälften av pojkarna 

tycker inte att de lider av sömnsvårigheter 

och ungefär 22 procent av pojkarna tycker 

att de ganska eller mycket ofta kan ha svårt 

att sova.  
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Känt mig stressad? 

 

Här ser man att det är mestadels flickor 

som upplever att de känner sig stressade 

om man jämför med pojkarna. Ungefär 60 

procent av flickorna som kryssat i enkäten 

säger att de känner sig stressade ganska 

eller mycket ofta medan endast ungefär 15 

procent av pojkarna ansåg att de ganska 

eller mycket ofta kände sig stressade.  
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Trött på morgonen? 

 

 

Över hälften av eleverna som svarade på 

enkäten säger att de mycket ofta är trötta 

på morgonen. Ungefär 30 procent av 

flickorna och 22 procent av pojkarna säger 

att de ganska ofta är morgontrötta och 

endast ca fem procent av eleverna säger att 

de aldrig är morgontrötta.  
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Fråga 5. Är du orolig för att du ska bli sjuk? 

 
 

Över hälften av pojkarna och flickorna 

oroade sig inte alls för om de skulle bli 

sjuka. Ca 40 procent av flickorna och 32 

procent av pojkarna oroade sig lite för om 

de skulle bli sjuka och endast ca fyra 

procent av flickorna och ingen pojke 

oroade sig väldigt mycket för om de 

skulle bli sjuka. 
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Fråga 7. Tycker du att dina klasskompisar ofta känner sig stressade eller oroade? 

 

 
Majoriteten av eleverna svarade att de ofta 

tyckte att deras klasskompisar ofta kände 

sig stressade eller oroade. Det var dock 

något fler flickor som tyckte att 

klasskompisarna ofta verkade oroade eller 

stressade.  
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6.1.1 Sammanfattande kommentar till temat 

Många elever upplever att de ibland drabbas av huvudvärk, ryggont, magont och att de ofta 

känner sig stressade. Det är dock fler flickor som oftare drabbas av huvudvärk och magont 

och de känner sig även mer stressade än vad pojkarna gör. Majoriteten av både pojkarna och 

flickorna upplever dock att deras klasskompisar ofta verkar stressade eller oroade. 

Beträffande ryggont är det ungefär lika många flickor och pojkar som uppger att de ibland får 

ont i ryggen. Vad gäller sömnproblem anser hälften av eleverna att de aldrig har svårt att 

somna medan en mindre grupp av eleverna, ca 12 procent av pojkarna och 15 procent av 

flickorna, uppger att de ganska ofta har sömnproblem. Hälften av eleverna säger dessutom att 

de mycket ofta är trötta på morgonen.  
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6.2 Elevernas syn på den psykosociala skolmiljön 
 

Fråga 2. Här är en lista över sådant som kan hända i skolor. Hur ofta har det hänt dig 

den senaste tiden? 

 
Fått uppmuntran av kamrater? 

 

Ungefär 50 procent av pojkarna anser att 

de dagligen får uppmuntran från sina 

klasskompisar. För flickornas del svarade 

ca 40 procent att de dagligen fick 

uppmuntran från klasskamraterna och 40 

procent ansåg att de fick uppmuntran några 

gånger i veckan. Endast ca två procent av 

pojkarna och ingen flicka svarade att de 

aldrig fick uppmuntran från klasskamrater. 
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Fått uppmuntran av lärare? 

 

Här har ungefär hälften av eleverna svarat 

att de några gånger i veckan får 

uppmuntran från lärare på skolan. Ca 20 

procent av flickorna och tio procent av 

pojkarna tycker att de får uppmuntran av 

lärare varje dag. Ungefär åtta procent av 

pojkarna och fem procent av flickorna 

upplever dock att de aldrig får uppmuntran 

av lärare. 
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Blivigt slagen? 

 

Ca 85 procent av flickorna svarar här att de 

vid enstaka tillfällen har blivigt slagna och 

motsvarande siffra för pojkarna ligger på 

60 procent. Ca 35 procent av pojkarna 

säger sig bli slagna några gånger i veckan 

eller varje dag. Ca tio procent av flickorna 

uppger att de blir slagna några gånger i 

veckan. 
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Lärare inte hunnit med att hjälpa dig? 

 

Nästan 50 procent av flickorna och 35 

procent av pojkarna upplever att det några 

gånger i veckan händer att lärare inte 

hinner med att hjälpa dem. Nästan lika 

många flickor och pojkar säger att det 

händer vid enstaka tillfällen och ca tio 

procent av pojkarna och två procent av 

flickorna säger att lärare inte hinner med 

att hjälpa dem dagligen.  
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Känt en trevlig stämning i klassen? 

 

Hälften av flickorna säger sig uppleva en 

trevlig stämning i klassen några gånger i 

veckan och 15 procent upplever en trevlig 

stämning i klassen dagligen. För pojkarnas 

del är det ganska jämfördelat; ca 30 

procent upplever en trevlig stämning i 

klassen vid enstaka tillfällen, ca 30 procent 

upplever det några gånger i vecka och ca 

30 procent upplever det dagligen. Dock 

upplever ungefär tolv procent av pojkarna 

och fem procent av flickorna aldrig en 

trevlig stämning i klassen. Trevlig stämning i klassen
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För rörigt i klassrummet? 

 

Ungefär 50 procent av pojkarna och 45 

procent av flickorna upplever att det är för 

rörigt i klassrummet några gånger i veckan. 

Ca 35 procent av flickorna och 20 procent 

av pojkarna tycker att det är för rörigt varje 

dag i klassrummet.  
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Känt att skolarbetet varit tungt? 

 

Nästan 60 procent av pojkarna och 45 

procent av flickorna känner att skolarbetet 

vid enstaka tillfällen kan vara tungt. Ca 40 

procent av flickorna och 30 procent av 

pojkarna upplever skolarbetet som tungt 

några gånger i veckan eller varje dag.  
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Fråga 10. Tycker du att ljudnivån på skolan är för hög? 

 
Över 60 procent av både pojkarna och 

flickorna anser att det är för hög ljudnivå 

på skolan. Lite över 30 procent av 

pojkarna och flickorna tycker däremot 

tvärtom, det vill säga att ljudnivån inte är 

för hög på skolan. På den här frågan var 

det några elever som gjorde egna rutor och 

skrev dit exempelvis ”ibland är det för hög 

ljudvolym” men dessa har inte räknats med 

i statistiken. 
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Fråga 11. Känner du att du har stora krav på dig för att klara skolarbetet? 

 

 
 

På den här frågan svarade ca 70 procent av 

flickorna och 60 procent av pojkarna att de 

kände stora krav på sig att klara 

skolarbetet. Ungefär 40 procent av 

pojkarna och 30 procent av flickorna 

upplevde inte att de hade stora krav på sig 

att klara skolarbetet.  
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Fråga 17. Hur trivs du i skolan? 

 

 
Ca 80 procent av flickorna och 85 procent 

av pojkarna tycker att de trivs ganska eller 

mycket bra i skolan. Ungefär 20 procent av 

både pojkarna och flickorna upplever dock 

att de trivs ganska eller mycket dåligt på 

skolan.  
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6.2.1 Sammanfattande kommentar till temat 

Majoriteten av eleverna upplever att de nästan dagligen får uppmuntran av sina klasskamrater 

och från sina lärare. Nästan alla flickor och en stor del av pojkarna blir vid enstaka tillfällen 

slagna och ca femton pojkar säger att de blir slagna några gånger i veckan eller dagligen. 

Väldigt många elever uppger även att lärarna ofta inte hinner med att hjälpa dem och att 

situationen i klassrummet ofta upplevs som för rörig. Dessutom anser hälften av eleverna att 

ljudnivån på skolan är alldeles för hög. Ungefär hälften av flickorna och en tredjedel av 

pojkarna upplever skolarbetet som tungt några gånger i veckan eller varje dag och över 

hälften av eleverna känner stora krav på sig att klara av skolarbetet. Majoriteten av eleverna 

tycker ändå att de trivs ganska bra på skolan och att de ofta kan uppleva en trevlig stämning i 

klassen.  

 
 

6.3 Elevernas möjlighet att påverka sin skolsituation 

 
Fråga 8. Känner du delaktighet i skolarbetet? 

 
Nästan 90 procent av flickorna och 80 

procent av pojkarna ansåg att de kände 

delaktighet i skolarbetet. Ca fem procent 

av flickorna och 18 procent av pojkarna 

ansåg att de inte kände någon delaktighet i 

skolarbetet. 
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Fråga 9. Tycker du att arbetssättet i skolan ska förändras? 

  
Ungefär 70 procent av pojkarna och 50 

procent av flickorna tycker att arbetssättet i 

skolan ska förändras. Nästan 50 procent av 

flickorna och 30 procent av pojkarna 

tycker däremot inte att arbetssättet i skolan 

ska förändras.  
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Fråga 16. Tycker du att du kan påverka arbetet på skolan? 

  
Ungefär 65 procent av flickorna och 47 

procent av pojkarna tycker att de kan 

påverka arbetet på skolan ganska lite. Ca 

40 procent av pojkarna och 25 procent av 

flickorna anser att de kan påverka arbetet 

på skolan ganska eller väldigt mycket. Ca 

10 procent av både pojkarna och flickorna 

anser dock att de inte alls kan påverka 

arbetet i skolan. 
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6.3.1 Sammanfattande kommentar till temat 

Majoriteten av eleverna känner delaktighet i skolarbetet, men ett fåtal elever känner samtidigt 

att de inte kände någon delaktighet alls i skolarbetet. Ca hälften av eleverna tycker dessutom 

att arbetssättet i skolan ska förändras och en stor del av eleverna känner att de i ganska liten 

utsträckning kan påverka arbetet på skolan.    

 

 
7. ANALYS   
 

Analysen av resultatet kommer att ske efter tre teman; elevernas uppfattning kring sin hälsa, 

elevernas syn på den psykosociala skolmiljön och elevernas möjlighet att påverka sin 

situation i skolan. Jag kommer i analysen använda mig av copingteorin utifrån Antonovsky 

och Lazarus perspektiv för att försöka få svar på mina frågeställningar och mitt syfte som är 

att beskriva hur elever uppfattar sin psykiska hälsa och hur de uppfattar att den psykosociala 

skolmiljön påverkar deras psykiska hälsa och även att ta reda på om eleverna upplever att de 

själva kan påverka sin situation i skolan och arbetet som utförs där. 

 

7.1 Elevernas uppfattning kring sin hälsa 

Trots att majoriteten av eleverna säger att de inte oroar sig för att bli sjuka upplever ungefär 

två tredjedelar av eleverna att de ganska ofta känner sig stressade. Majoriteten av eleverna 

drabbas även av huvudvärk, magont och ryggont. Hälften av eleverna uppger dessutom att de 

ganska ofta drabbas av sömnsvårigheter och nästan alla elever sade sig ofta vara trötta på 

morgonen. Utöver det upplevde majoriteten av eleverna att deras klasskompisar ofta eller 

alltid verkade stressade eller oroade. Genom denna beskrivning framkommer det att eleverna 

överlag ganska ofta drabbas av olika problem med sin hälsa såsom sömnproblem, magont och 

huvudvärk. Att hantera stress är en daglig situation i livet enligt Antonovsky (1987/1991) och 

Lazarus beskriver att den stress som man utsätts för kan leda till ökade fysiska krav som kan 

orsaka skador hos människan (Sjöberg, 1993). Eleverna möts dagligen av olika situationer i 

skolan och dessa kan upplevas som stressande. Eftersom många elever säger att de ganska 

ofta känner sig stressade och ofta upplever att klasskamraterna är stressade kan det tyda på att 

de uppfattar situationerna i skolan som alltför stressande. Det som tyder på att eleverna 

drabbas av konsekvenser på grund av stress är att de ofta får bl.a. huvudvärk, magont, ryggont 

och sömnsvårigheter. Med hjälp av Lazarus (Sjöberg, 1993) perspektiv på coping kan man 
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tolka detta som att elevernas copingstrategier inte är tillräckliga för att de ska klara av de 

stressfyllda situationer som de dagligen ställs inför i skolan.  

 

7.2 Elevernas syn på den psykosociala skolmiljön 

Enligt Antonovskys (1987/1991) sätt att se på coping kan stressorer vara hälsobefrämjande 

för en människa. Beroende på hur människan upplever en situation avgör hur pass stressad 

han/hon känner sig. Höga krav och låg känsla av kontroll kan bidra till att människan 

upplever situationen som mycket stressande och det är då inte hälsobefrämjande. Men ett 

tecken på att stress kan vara en riskfaktor för eleverna i skolan är att ungefär 40 av eleverna 

som svarade på enkäten tyckte att skolarbetet kändes tungt några gånger i veckan eller 

dagligen. Två tredjedelar av eleverna ansåg också att de kände stora krav på sig för att klara 

av skolarbetet. Eleverna verkar också uppleva att lärarna inte alltid hinner med att hjälpa dem; 

nästan 80 av 96 elever svarade att det vid enstaka tillfällen eller några gånger i veckan hände 

att lärarna inte hann med att hjälpa dem. Fem elever svarade att det hände varje dag att en 

lärare inte hann med att ge dem den hjälp de behövde. Det kan tyda på att eleverna inte känner 

stark hanterbarhet över situationen och enligt Antonovsky (1987/1991) innebär det att 

eleverna inte kan möta de krav som de ställs inför med hjälp av sina resurser. 70 av eleverna 

uppger även att de vid enstaka tillfällen har blivit slagna och ca 20 elever säger att de blir 

slagna några gånger i veckan eller dagligen. Ungefär 70 elever tycker att det dagligen eller 

några gånger i veckan är för rörigt i klassrummet och över hälften av eleverna anser att 

ljudnivån är för hög på skolan. Detta är tydliga tecken på att eleverna inte tycker att den 

psykosociala miljön på skolan är bra. Både Lazarus (Sjöberg, 1993) och Antonovsky 

(1987/1991) anser att coping handlar om hur man hanterar stressfyllda situationer som man 

ställs inför. Att bli slagen, uppleva att det är för rörigt i klassrummet och att tycka att 

ljudnivån är för hög tyder på att eleverna har många olika stressorer runt omkring sig i skolan.  

 

Men eleverna har många positiva upplevelser från skolan också. Majoriteten av eleverna 

upplever att de ofta får uppmuntran från både klasskamrater och lärare och ca 80 elever säger 

att de ofta upplever en trevlig stämning i klassen. Och på frågan huruvida eleverna trivs i 

skolan svarade ungefär 75 elever att de trivs ganska bra eller mycket bra i skolan. 20 elever 

svarade dock att de trivdes ganska dåligt eller mycket dåligt i skolan. Överlag verkar det 

därför som att det finns mer positiva erfarenheter som betyder mer för eleverna än vad det 

finns negativa erfarenheter. Det kan vara en orsak till att eleverna ändå trivs i skolan trots att 

så många av dem ibland bli slagna eller tycker det är för rörigt eller hög ljudvolym i skolan. 

 34



Antonovsky (1987/1991) menar att om man har en stark KASAM så kan man bemöta svåra 

situationer och hantera dem på ett fungerande sätt. Detta verkar majoriteten av eleverna som 

svarade på enkäten ha.   

 

7.3 Elevernas möjlighet att påverka sin skolsituation 

Om eleverna upplever att de i hög grad kan påverka sin situation i skolan och arbetet som 

utförs där har eleverna en hög grad av meningsfullhet enligt Antonovsky (1987/1991). Känner 

man sig delaktig och om man själv är medverkande till att bestämma över situationen betyder 

det att man inte upplever situationen som stressande eller negativ. Har man dessutom en stark 

känsla av meningsfullhet ser man heller inte situationer som bördor utan istället som 

utmaningar (Antonovsky, 1987/1991). Majoriteten av eleverna som deltog i 

enkätundersökningen svarade att de kände delaktighet i skolarbetet, endast nio av 96 elever 

tyckte att de inte kände någon delaktighet alls i skolarbetet. Men samtidigt uppgav 63 elever 

att de inte alls eller ganska lite tyckte att de kunde påverka arbetet i skolan. Endast ca 30 

elever ansåg att de kunde påverka arbetet i skolan ganska mycket eller väldigt mycket. 

Dessutom svarade 52 elever att de tyckte att arbetssättet i skolan borde förändras medan 35 

elever ansåg att arbetssättet inte borde förändras. Det kan därför verka vara svårt att se om 

eleverna på skolan känner stark eller svag meningsfullhet eftersom svaren på frågorna är 

motstridiga. Om jag spekulerar kring detta tror jag att det kan bero på att många elever känner 

att de är missnöjda med hur deras situation i skolan ser ut rent generellt men att de ändå 

känner delaktighet i skolan eftersom många har uppgett att de ofta får uppmuntran av 

kamrater och av lärare på skolan (se diagram under tema ”elevernas syn på den psykosociala 

skolmiljön”). Lazarus menar att coping kan handla om att man lyckas tolerera, minimera eller 

acceptera situationer som inte går att lösa på något annat sätt. Han anser att coping är den 

ansträngning som en människa gör för att hantera en situation, vare sig han/hon lyckas eller 

inte (Sjöberg, 1993). Eftersom eleverna säger att de känner delaktighet i skolan samtidigt som 

de säger att de inte kan påverka arbetet i skolan särskilt mycket så kanske de känner att de kan 

tolerera och acceptera hur situationen ser ut även fast de inte är helt nöjda med den. 

  

7.4 Analys i relation till tidigare forskning 

Norell (2002) kom i sin forskning fram till att ett av de största problemen på skolan var den 

stress som fanns där och att en stor del av rektorerna som svarade på enkäten ansåg att de 

också hade problem med delaktigheten på skolan. I Barnrapporten (1998) skriver man också 

att elever har en stor önskan om att få vara mer delaktiga i planeringen av skolarbetet än vad 
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de är i dagens läge. Danielson (2003) kom i sin forskning fram till att andelen elever som 

känner sig stressade över skolarbetet har ökat med åren. 2001/02 uppgav 30 procent av 

flickorna och 25 procent av pojkarna att de kände sig stressade över skolarbetet medan 1997 

kände sig endast 12 procent av flickorna och 11 procent av pojkarna sig stressade  

 Det jag kom fram till i min studie är att majoriteten av eleverna ibland eller ganska ofta 

känner sig stressade och det är något fler flickor än pojkar som upplever att de känner sig 

stressade. Dock visade det sig att nästan alla elever i min undersökning anser att de känner 

delaktighet i skolan. 

   

Norells (2002) studie visade även att elever upplever höga krav och att arbetstakten inte 

passar dem. De tycker också att det är för stökigt på lektionerna och att de saknar arbetsro. 

Det visar också att det allmänna psykiska hälsotillståndet hos elever verkar försämras, främst 

genom koncentrationssvårigheter, ofta återkommande värk och allmän nedstämdhet. Denna 

typ av problematik skrivs det även om i Barnrapporten (1998) där man kan konstatera att 

problem med bl.a. huvudvärk har ökat under de senaste åren och att det är främst flickor som 

drabbas. Även Danielson (2003) har liknande resultat i sin undersökning och skriver att 27 

procent av flickorna och 20 procent av pojkarna hade svårt att somna. Många elever uppgav 

också att de ofta kunde drabbas av magont och de flesta som upplevde det så var flickor. I 

likhet med Norells och Danielsons resultat och det som står skrivet i Barnrapporten svarade 

eleverna i min undersökning att över hälften av dem upplevde höga krav på sig för att klara av 

skolarbetet och majoriteten av dem upplevde att det ofta var stökigt i klassrummet. Och även 

fast eleverna i min undersökning inte oroar sig för att bli sjuka uppger de flesta att de ibland 

drabbas av huvudvärk, magont, ont i ryggen och sömnbesvär. Det tyder på att eleverna verkar 

få en allt mer försämrad psykisk hälsa.  

 

Resultatet av Häggqvist (2000) studie visar att eleverna anser att lärarna inte alltid hinner med 

att hjälpa dem och att lektionerna känns tunga och lektionerna upplevs som mindre 

motiverande att delta i. Nästan alla elever som besvarade frågorna i min enkätundersökning  

upplevde att lärarna vid enstaka tillfällen eller några gånger i veckan inte hann med att hjälpa 

dem. Ca en tredjedel av eleverna upplevde också att skolarbetet var tungt några gånger i 

veckan och ungefär 40 elever tyckte att skolarbetet kunde kännas tungt vid enstaka tillfällen.  

Av de ca 100 elever som deltog i Häggqvist (2000) enkätundersökning uppgav tretton att de 

blivigt slagna på skolan den senaste månaden och fem sa att det hände dagligen. I min 

undersökning svarade 96 elever och av dem svarade ca 70 att de hade blivit slagna vid enstaka 
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tillfällen. Men femton elever sa att de blir slagna några gånger i veckan och sex elever blir 

slagna dagligen. Resultaten är skrämmande lika och det verkar som att många elever ofta får 

oroa sig för att bli slagna när de vistas på skolan. Det visade sig också i min undersökning att 

eleverna inte tycker att de kan påverka arbetet i skolan särskilt mycket. Häggqvist (2000) 

rapporterar också om att eleverna inte tycker att de kan påverka arbetet i skolan tillräckligt 

mycket och i Barnrapporten (1998) skriver man att om man ökar elevernas inflytande så kan 

detta minska risken för psykiska problem.  

 

Danielsson (2003) kommer i sin undersökning fram till att majoriteten av eleverna (ca 70 

procent) känner att de trivs tillsammans med sina klasskamrater. I min studie upplever de 

flesta av eleverna en trevlig stämning i klassen och att de ganska regelbundet får uppmuntran 

av både elever och lärare. Majoriteten av eleverna säger också att de trivs ganska eller mycket 

bra på skolan. Norell (2002) skriver dock i sin rapport att rektorerna upplevde att de hade 

problem med dålig stämning på skolan vilket skiljer sig från både resultaten i min och 

Danielssons undersökningar.  

 

 

8. DISKUSSION  

 
Syftet med enkätundersökningen var att beskriva hur elever uppfattar sin psykiska hälsa och 

hur de uppfattar den psykosociala skolmiljön och om den påverkar deras psykiska hälsa. 

Syftet var även att ta reda på om eleverna upplever att de själva kan påverka sin situation i 

skolan och arbetet som utförs där. För att kunna besvara mitt syfte hade jag även tre 

frågeställningar som även blev de teman som jag använde mig av i beskrivningen av resultatet 

och i analysen:  

• Hur uppfattar elever sin psykiska hälsa? 

• Hur upplever eleverna den psykosociala skolmiljön och påverkar den deras psykiska 

hälsa och i sådant fall på vilket sätt? 

• Upplever eleverna att de själva kan påverka sin skolsituation och arbetet på skolan? 

 
Det jag kom fram till i min undersökning är att eleverna har en delad uppfattning kring sin 

psykiska hälsa. Å ena sidan oroar de inte sig för att bli sjuka och å andra sidan uppger de att 

de ibland eller ofta kan drabbas av återkommande besvär som tyder på att de inte mår bra. 

Eleverna tycker att deras klasskompisar ofta verkar stressade eller oroade och själva upplever 
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ungefär två tredjedelar av eleverna att de ibland eller ganska ofta är stressade. Jag tror 

personligen att denna delade uppfattning kring deras psykiska hälsa kan bero på att eleverna 

kanske inte ser symptom som huvudvärk, sömnproblem och magont som tecken på att deras 

psykiska hälsa inte är helt bra.  

 

De flesta elever uppfattade den psykiska skolmiljön som ganska dålig med för hög ljudnivå, 

röriga situationer i klassrummen och lärare som ibland inte hann med att hjälpa dem. Men om 

eleverna själva tycker att detta påverkar deras psykiska hälsa är jag tveksam till. Precis som 

jag skrivit tidigare, tror jag inte att eleverna gör den kopplingen mellan det psykosociala 

skolklimatet och sin egna psykiska hälsa. Men om jag själv spekulerar verkar det däremot 

finnas ett samband mellan elevernas huvudvärk, ryggont, magont och sömnbesvär och den 

höga ljudnivån, de röriga klassrummen och rädslan för att kanske bli slagna. Många elever 

upplevde också att de har stora krav på sig att klara av skolarbetet och att de ibland kände att 

skolarbetet var tungt. Detta kan också vara orsaker till att eleverna så ofta drabbas av dessa 

återkommande symptom tror jag.  

 

Resultaten av enkätundersökningen visar även att eleverna som deltog kände att de var 

delaktiga i skolan. De flesta uppgav dock att de inte tyckte att de kunde påverka arbetet på 

skolan särskilt mycket och ungefär hälften av eleverna tyckte att arbetssättet på skolan borde 

förändras. Att eleverna känner delaktighet men samtidigt känner att de inte kan påverka tror 

jag kan bero på att de flesta elever trivs på skolan och att de känner en trevlig stämning i 

klasserna men att de inte får vara med att påverka skolarbetet i den utsträckning som de 

kanske skulle vilja. 

 

De könsskillnader som kan urskiljas i resultatdelen visar att flickor oftare drabbas av 

huvudvärk, magont och att de oftare känner sig stressade än vad pojkarna gör. Detta stämmer 

väl överens med både Häggqvist (2000) och Danielson (2003) som kommer fram till att det är 

fler flickor än pojkar som drabbas av ont i magen och oftare känner sig stressade. I 

barnrapporten står det även att det oftare är flickor som får huvudvärk och det visar även mitt 

resultat. Fördelningen mellan pojkarna och flickorna vad gäller ont i ryggen visade sig i mitt 

resultat vara ganska jämn. Detta skiljer sig från Häggqvist (2000) resultat där pojkarna i större 

utsträckning drabbades av ryggont. Danielson (2003) redovisar även att fördelningen mellan 

pojkar och flickor som lider av sömnsvårigheter är jämn och detta tyder även mitt resultat på 

då drygt hälften av både pojkarna och flickorna säger att de ibland eller oftare har svårt att 
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somna. Detta anser jag vara mycket intressanta resultat och trots att mitt syfte och mina 

frågeställningar inte berör könsskillnader så är de värda att redovisas. Det ger en ökad inblick 

i hur eleverna mår psykiskt och att det faktiskt finns skillnader. 

 

8.1 Metodkommentar 

Att använda sig av en kvantitativ metod, i mitt fall en enkätundersökning, har både för- och 

nackdelar. En nackdel är att man inte kan nå en djupare förståelse av det problem som man 

vill undersöka eller studera som man kan göra genom kvalitativ metod där man t.ex. 

intervjuar några personer. Men vid intervjuer kan man bara fråga ett begränsat antal personer 

och det är heller inte lämpligt att generalisera det resultatet. Genom att dela ut en enkät kan 

man nå ett ganska stort antal personer och därigenom är generaliserbarheten ofta god (Thurén, 

1996).  

 

Valet att använda mig av en enkät känns lyckat. Det problematiska bestod av att få tag på en 

skola som var villig att ställa upp på undersökningen. Efter att först ha försökt hitta en skola 

genom slumpmässigt urval slutade det med att jag fick använda mig av en bekant som arbetar 

som lärare på en skola. Det bästa hade givetvis varit att använda en skola genom ett 

slumpmässigt urval så att resultaten hade kunnat generaliseras, men eftersom det visade sig 

vara svårt är jag ändå mycket nöjd med att använda mig av den skola som min bekant arbetar 

på. Inga problem uppstod med själva utdelningen eller insamlingen av enkäten eftersom jag 

personligen delade ut dem. Hade jag inte haft möjlighet att dela ut enkäten själv hade risken 

för ett större bortfall ökat. Jag tror även att eleverna tog enkäten mer på allvar genom att jag 

själv kunde presentera mig, enkäten och syftet med enkäten. Att jag sedan hade möjlighet att 

besvara frågor gjorde säkert att risken för internt bortfall minskade. Det jag upptäckte i 

efterhand var att jag borde ha lagt ner mer tid på hur jag utformade frågorna och 

svarsalternativen. Trots att jag använde mig mycket av tidigare testade och använda enkäter så 

hade eleverna svårigheter med att förstå vissa frågor. Enklare ord borde ha använts och även 

en pilotstudie för att testa enkäten innan jag delade ut den. Om jag skulle göra om 

undersökningen en gång till skulle jag ändå välja samma metod eftersom jag anser att den 

lämpar sig bäst för att nå en så stor undersökningsgrupp som jag ville ha. 

 
8.2 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Graden av reliabilitet och validitet beror på om undersökningen gått till på ett tillförlitligt sätt 

och om mätinstrumentet verkligen har mätt det som det avsåg att mäta (Ruth, 1991). Här 
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måste man ta hänsyn till en rad olika saker som exempelvis om ”rätt” frågor ställdes, 

tidpunkten då undersökningen genomfördes och eventuella störningsmoment. Jag anser att 

mitt syfte har blivit uppnått och trots att vissa ord var svåra för eleverna att förstå så var det 

”rätt” frågor i min enkät vilket gör att validiteten kan anses vara god. Reliabilitetsgraden kan 

dock anses vara lägre eftersom en del elever inte kryssade i enkäten självständigt utan tittade 

på hur klasskamraterna hade gjort och att en del elever kanske inte fick den ro de behövde för 

att svara på enkäten på bästa sätt. Däremot så kan reliabiliteten öka om undersökningen är 

möjlig att upprepa och det finns en tydlig beskrivning av metoden och bortfallet (a.a.). 

Eftersom enkäten är bifogad i arbetet (se bilaga) och metoden och bortfallet noga beskrivet så 

anser jag att detta ökar reliabiliteten i min studie.  

 

Generaliserbarhet är möjlig om ett slumpmässigt urval gjorts och resultaten sedan 

kvantifierats. Men oftast görs inte urvalet slumpmässigt utan man väljer utifrån andra kriterier 

som exempelvis typiskhet eller tillgänglighet (Kvale, 1997). På grund av det urval som 

används i den här enkätundersökningen kan resultatet inte generaliseras till någon annan skola 

eller elevgrupp. Det som dock är positivt är att svarsfrekvensen var så pass stor och att alla 

elever i en årskull tillfrågades. Det negativa, att generalisering inte kan göras, kvarstår dock. 

Anledningen till att urvalet ser ut som det gör beror på att ingen skola som tagits fram vid ett 

slumpmässigt urval ville ställa upp på att delta i enkätundersökningen. Slumpmässiga urval 

handlar, som tidigare nämnts, om att alla analysenheter i en population har lika stor chans att 

bli valda vid en urvalsprocess där man exempelvis lägger analysenheterna i en ask och sedan 

drar det antal som ska ingå i urvalet (Esaiasson et al, 2003). Genom att använda en bekant 

som arbetar på en skola så är urvalet inte slumpmässigt och kan därför inte generaliseras. 

 

8.3 Förslag till fortsatt forskning 

Det känns oerhört viktigt med fortsatt forskning kring skolklimatets påverkan på elever. 

Eftersom skolan fungerar som en arbetsplats för eleverna är det lika viktigt att de trivs och 

mår bra där som det är för vuxna att trivas och må bra på sina arbetsplatser. Jag tycker 

exempelvis att det skulle vara viktigt att ta reda på mer om de könsskillnader som finns 

mellan pojkarna och flickorna och deras psykiska hälsa. Vad beror skillnaderna på och hur 

ska man försöka arbeta med dessa skillnader? 

 

Jag anser dessutom att det skulle vara intressant att forska kring hur matvanorna ser ut bland 

eleverna på skolan. Hur många elever äter frukost hemma, hur många äter ingen frukost, vilka 
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äter skolans lunch, finns det många elever som köper annat att äta till lunch eller hoppar de 

över skollunchen helt? Finns det skillnader mellan de elever som har bra matvanor och de 

elever som har sämre matvanor vad gäller koncentrationsförmåga, prestation i skolarbetet och 

deras välmående? 

 

Det skulle även vara intressant att ta reda på om eleverna själva har förslag på hur man kan 

göra skolmiljön bättre och mer vänligare. Om de känner att de vuxna på skolan lyssnar på 

deras förslag så kanske chansen ökar för att eleverna faktiskt följer de förslag eller regler som 

man kommer fram till för att förbättra den psykosociala skolmiljön.  
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BILAGA. Enkät 
Enkät om elevers psykiska hälsa 

 
Den här enkäten handlar om att ta reda på hur skolelever mår.  
Du ska inte skriva ditt namn på enkäten och ingen på skolan kommer att få se hur du 
har svarat – du är helt anonym.  
 
Läs frågorna i tur och ordning. Kryssa för ett svarsalternativ efter varje fråga. Om det 
är svårt att välja svarsalternativ försök då tänka på det som stämmer in bäst eller på det 
som stämmer in för det mesta. 
 
 
 
1. Är du kille eller tjej?                         
Kille                         Tjej  
 

 
 

2. Här är en lista över sådant som kan hända i skolor. Hur ofta har det hänt dig den 
senaste tiden? 

 
• Fått uppmuntran av kamrater?  
Aldrig            Enstaka tillfällen            Några gånger i veckan            Varje dag  
 
 
• Fått uppmuntran av lärare? 

      Aldrig           Enstaka tillfällen             Några gånger i veckan           Varje dag  
 
 
• Blivigt hotad om att få stryk av elever på skolan? 

      Aldrig            Enstaka tillfällen            Några gånger i veckan           Varje dag  
 
 
• Blivigt slagen? 

     Aldrig             Enstaka tillfällen            Några gånger i veckan           Varje dag  
 
 
• Lärare inte hunnit med att hjälpa dig? 

     Aldrig            Enstaka tillfällen            Några gånger i veckan            Varje dag  
 
 
• Sett hur elev blivigt mobbad? 

     Aldrig           Enstaka tillfällen             Några gånger i veckan           Varje dag   
 
 
• Känt en trevlig stämning i klassen? 
Aldrig           Enstaka tillfällen             Några gånger i veckan            Varje dag  
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• Känt att det är roligt att gå till skolan? 
Aldrig           Enstaka tillfällen             Några gånger i veckan           Varje dag   
 
 
• Känt dig orättvist behandlad av kamrater? 
Aldrig           Enstaka tillfällen             Några gånger i veckan           Varje dag   
 
 
• Känt dig orättvist behandlad av vuxna? 
Aldrig           Enstaka tillfällen             Några gånger i veckan            Varje dag  
 
 
• Känt dig utanför kamratgänget? 
Aldrig           Enstaka tillfällen             Några gånger i veckan            Varje dag  
 
 
• För rörigt i klassrummet? 
Aldrig           Enstaka tillfällen             Några gånger i veckan            Varje dag  
 
 
• Inte velat vara med på en eller flera lektioner? 
Aldrig           Enstaka tillfällen             Några gånger i veckan            Varje dag  
 
 
• Känt att skolarbetet varit tungt? 
Aldrig           Enstaka tillfällen             Några gånger i veckan            Varje dag   

 

 
 

3. Den här listan består av ett antal ord som beskriver känslor och stämningslägen. Hur 
ofta har du känt detta under den senaste veckan? 

• Engagerad?  Inte alls     Ganska sällan      Ganska ofta        Väldigt ofta   
 

• Upprörd?  Inte alls     Ganska sällan      Ganska ofta        Väldigt ofta   
 

• Rädd?  Inte alls     Ganska sällan      Ganska ofta        Väldigt ofta   
 

• Stressad?  Inte alls     Ganska sällan      Ganska ofta        Väldigt ofta   
 

• Nervös? Inte alls    Ganska sällan       Ganska ofta        Väldigt ofta   
 

• Stolt?  Inte alls     Ganska sällan      Ganska ofta        Väldigt ofta   
 

• Retlig?  Inte alls     Ganska sällan      Ganska ofta        Väldigt ofta   
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• Ängslig?  Inte alls     Ganska sällan      Ganska ofta        Väldigt ofta   
 
 
4. Har du haft något av de besvär som jag räknar upp här? 

• Huvudvärk?              Aldrig        Ibland        Ganska ofta         Mycket ofta  
 

• Ont i ryggen?              Aldrig         Ibland        Ganska ofta        Mycket ofta  
 

• Ont i magen?              Aldrig         Ibland        Ganska ofta        Mycket ofta  
 

• Sömnbesvär?               Aldrig        Ibland        Ganska ofta        Mycket ofta  
 

• Känner mig stressad?       Aldrig         Ibland        Ganska ofta       Mycket ofta  
 

• Trött på morgonen?          Aldrig        Ibland        Ganska ofta        Mycket ofta  
 

• Trött på eftermiddagen?   Aldrig        Ibland        Ganska ofta       Mycket ofta  
 
 
 
5. Är du orolig för att du ska bli sjuk?  
Inte alls                     Lite                      Ganska mycket                      Väldigt mycket  
 
 
 
6. Tycker du att dina klasskompisar ofta är sjuka eller mår dåligt?  
Aldrig                       Sällan                       Ofta                        Alltid  
 
 
 
7. Tycker du att dina klasskompisar ofta känner sig stressade eller oroade?  
Aldrig                       Sällan                       Ofta                        Alltid  
 
 
 
8. Känner du delaktighet i skolarbetet?     
Nej                          Ja  
 
 
 
9. Tycker du att arbetssättet i skolan ska förändras?   
 Nej                         Ja  
 
 
 
10. Tycker du att ljudnivån på skolan är för hög? 
 Nej                         Ja  
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11. Känner du att du har stora krav på dig för att klara skolarbetet?  
 Nej                         Ja  
 
 
12. Ser de vuxna om det förekommer mobbing på skolan?  
Aldrig                 Sällan                 Ofta                  Alltid  
 
 
 
13. Hur tycker du att skolan hjälper dig om du har problem? 
Mycket dåligt                 Ganska dåligt                 Ganska bra                  Mycket bra  
 
 
 
14. Upplever du arbetet på skolan som meningsfullt?  
Inte alls                  Ganska lite                   Ganska mycket                   Väldigt mycket  
 
 
 
15. Hur tycker du att samarbetet på skolan fungerar? 
Mycket dåligt                 Ganska dåligt                 Ganska bra                 Mycket bra  
 
 
 
16. Tycker du att du kan påverka arbetet på skolan? 
Inte alls         Ganska lite                   Ganska mycket                        Väldigt mycket  
 
 
 
17. Hur trivs du i skolan?  
Mycket dåligt               Ganska dåligt                     Ganska bra               Mycket bra  
 
 
 
18. Hur tycker du att sammanhållningen är på skolan?  
Mycket dåligt            Ganska dåligt             Ganska bra               Mycket bra  
 
 
 
19. Är du stolt över din skola?  
Inte alls              Ganska lite               Ganska mycket                Väldigt mycket  
 
 
 
 
 

Tack för din hjälp! 
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