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Sammanfattning 

Skollagen sätter samband mellan hälsa och lärande och genom samverkan 

professioner emellan kan lösningar som gynnar eleverna hittas. Tidiga insatser 

är en viktig del i detta arbete för att förebygga psykisk ohälsa. Syftet med 

denna studie var att undersöka hur olika professioner ser på hur man med tidiga 

insatser och i samverkan kan förebygga psykiska besvär såsom oro, ångest, 

depressioner och sömnsvårigheter. Datainsamlingen gjordes i form av 

semistrukturerade intervjuer som var sju till antalet. Intervjupersonerna bestod 

av sju olika yrkesprofessioner. En skola i ett socioekonomiskt utsatt område 

samt en skola i ett medelklassområde valdes ut. Två personer med 

yrkesprofessioner som inte tillhör skolan men som är relevanta i 

sammanhanget var verksamma i samma område. Resultatet tyder på att skolor 

bör identifiera behov och påverkansfaktorer och arbeta förebyggande och 

främjande. Samverkan både internt och externt är även en viktig aspekt. 

 

Nyckelord: elevhälsa, psykisk ohälsa, samverkan, skola, tidiga insatser 
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Abstract 

The Swedish school law establishes a relationship between health and learning. 

Through collaboration between professions, one can find solutions, beneficial 

for the students. Early interventions are an important part of the prevention of 

mental illness. The purpose of this study was to investigate how different 

professions see the abilities to prevent mental disorders such as anxiety, 

depression and sleeping disorders, with a focus on early intervention and 

collaborative work. The data collection was done in the form of semi-

structured interviews, seven in number. Interviewees consisted of seven 

different professionals. One school in a socio-economically disadvantaged area 

and a middle-class school was chosen. Two people with professions which do 

not belong to the school, but which are relevant in the context, were active as 

employees in the same area. The results indicate that the schools should 

identify needs and external influences. The schools should also enhance and 

prevent. Cooperation both internally and externally is also a key factor to 

consider. 

 

Key words: collaboration, early intervention, mental health, school, student 

health 
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Bakgrund 

Skollagen (SFS 2010:800) anger tydligt att det är viktigt att arbeta 

hälsofrämjande och förebyggande mot ohälsa. Trots detta har både 

Skolinspektionen (2017) och Skolverket (2017) upptäckt att det finns brister 

både i det förebyggande och det främjande arbetet.  

Psykisk ohälsa hos barn och unga 

 

I Blair, Stewart-Brown, Hjern & Bremberg (2013) kan man läsa att psykisk 

ohälsa kan definieras som psykisk sjukdom där man har en från normaliteten 

allvarlig avvikelse som innebär en störd verklighetsuppfattning. Ett exempel på 

det menar Blair et al. (2013) är psykoser. Vidare menar författarna att det kan 

innebära en psykisk störning som är en lindrigare avvikelse. Här menas i sin tur 

exempelvis neuropsykiatriska diagnoser.  

Psykisk ohälsa kan enligt Blair et al. (2013) dessutom även innebära en 

subjektiv upplevelse och självrapporterade besvär som är psykiska. Det kan 

vara trötthet, sömnbesvär, oro, ängslan eller ångest. När det gäller barn räknar 

man även in de olika psykosomatiska symptom som tyder på psykisk ohälsa 

(Blair et al. 2013).  

 

Ramklint (2013) framhåller att psykisk hälsa, enligt Världshälsoorganisationen 

(WHO), är ett tillstånd av fullständigt psykiskt och socialt välbefinnande. Det 

motsatta, psykisk ohälsa, menar Ramklint (2013) är brist på detta 

välbefinnande.  

Man kan mäta psykisk ohälsa med frågeformulär där personen själv får svara 

på frågor om hur man mår. Dessa enkäter som är folkhälsoinriktade skickas 

med jämna mellanrum ut av myndigheter och det är i dessa mätningar man kan 

se att den psykiska ohälsan har ökat bland unga (Ramklint 2013). 

Psykisk ohälsa kan enligt Ramklint (2013) ha många olika orsaker med 

biologiska, psykologiska och sociala faktorer som interagerar. Det finns enligt 
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Ramklint (2013) inga linjära samband som förklarar psykisk ohälsa utan det är 

snarare en komplexitet olika faktorer emellan.  

Faktorerna kan vara antingen skyddande eller stressande i karaktär. Det 

varierar hur sårbara olika individer är samt hur mycket stress man kan utsättas 

för utan att psykisk ohälsa blir ett faktum (Ramklint 2013). Barn som tål stress 

har kallats för maskrosbarn medan barn som är mer sårbara har kallats 

orkidébarn (Ramklint 2013). En del barn kan alltså utsättas för kränkningar, 

övergrepp, bli rädda och ledsna och sakna vuxna människor att lita på, men 

ändå inte utveckla psykisk ohälsa (Ramklint 2013). Vidare finns det enligt 

Ramklint (2013) å andra sidan också barn som växer upp under mycket trygga 

omständigheter, som är älskade och har många bra vänner, trivs i skolan och 

som ändå lider av psykisk ohälsa. De allra flesta individer hittar man dock 

någonstans mellan dessa två ytterligheter (Ramklint 2013).  

Ramklint (2013) slår fast att skyddande faktorer kan vara biologiska precis som 

sårbarhet kan vara. Man kan enligt Ramklint (2013) till exempel ha eller inte 

ha en ärftlighet för psykisk sjukdom i släkten. Skyddande faktorer kan enligt 

Ramklint (2013) också vara av psykologisk och social karaktär och ett exempel 

på det kan vara att man har en god relation till sina föräldrar eller att man går i 

en skola som fungerar väl. Denna kunskap om olika faktorer som påverkar är 

väldigt viktig för möjligheten att arbeta mot de samhällsproblem som är av 

strukturell art, för att identifiera riskgrupper och för att kunna genomföra 

insatser i preventivt syfte (Ramklint 2013). 

Blair, Stewart-Brown, Hjern & Bremberg (2013) menar att flickor oftare än 

pojkar uppger att de har såväl psykiska som psykosomatiska symptom.  

Sett ur er europeiskt perspektiv har barn i Sverige en god fysisk hälsa. När det 

handlar om den psykiska hälsan ser det annorlunda ut (Blair et al. 2013). Enligt 

Blair et al. (2013) talar mycket för att den psykiska ohälsan under de senaste 

decennierna har ökat. Blair et al. (2013) menar att ökningen i kombination med 

de höga krav som finns på att ha en god psykisk funktionsförmåga gör att 

psykisk ohälsa är ett viktigt område för det svenska folkhälsoarbetet.  
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Trots att denna studie är kvalitativ så definieras psykisk ohälsa med hjälp av de 

olika faktorer som brukar mätas i kvantitativa studier (Hetland, J., Torsheim, T. 

& Aaro, L. E., 2002). 

Enligt HBSC:s (The International Health Behavior in School-Aged Children 

study) check-lista på symptom kan man ha olika psykiska symtom (Hetland et 

al. 2002). Det kan vara att känna sig låg eller deprimerad, att vara irriterad, på 

dåligt humör, att lida av nervositet eller sömnsvårigheter (Hetland et al. 2002). 

Man kan dessutom ha somatiska symptom som huvudvärk, magont, ryggont 

och yrsel (Hetland et al. 2002). 

Skolan som arena 

 

Enligt Folkhälsomyndigheten (2018) tillbringar barn och ungdomar mer än 15 

000 timmar i skolan under sin uppväxt och det är därför rimligt att skolan 

påverkar deras hälsa. Folkhälsomyndigheten (2018) menar att sedan början av 

1990-talet har flera genomgripande förändringar av vårt svenska skolsystem 

skett. Det har enligt Folkhälsomyndigheten (2018) till exempel handlat om 

kommunalisering av skolor, friskolereform, införande av skolpeng och nya 

betygssystem.  

Skolan har som främsta uppgift att eleverna ska nå kunskapsmålen och det går 

hand i hand med främjandet av hälsa (Gustafsson, Allodi Westling, Alin 

Åkerman, Eriksson, Eriksson, Fischbein, Granlund, Gustafsson, Ljungdahl, 

Ogden, Persson 2010).  

Enligt Currie, Zanotti, Morgan, Currie, de Looze, Roberts, Samdal, Smith & 

Barnekow (2012) är skolan en friskfaktor och därför är en god lärmiljö viktig. 

Lärmiljö definieras enligt Specialpedagogiska skolmyndigheten (2017) som 

hela den miljö och de sammanhang en person befinner sig i under hela sin 

skoldag.  

Blair, Stewart-Brown, Hjern & Bremberg (2013) skriver att barn som klarar 

skolan håller sig friskare och lever längre men att man inte har 

orsakssambanden givna. I ett modernt hierarkiskt samhälle har individer med 
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goda villkor enligt Blair et al. (2013) större möjligheter att nå en gynnsam 

position. Det finns enligt Blair et al. (2013) flera tänkbara förklaringar till att 

ökad utbildning förbättrar hälsoläget. En är att man som vuxen blir mer 

produktiv och därigenom får högre inkomst vilket verkar hälsofrämjande (Blair 

et al 2013). Utbildning kan även leda till att man blir bättre på att hantera 

problem, att man använder resurser på ett bättre sätt, att man samspelar bättre 

med andra eller att förmågan att ta till sig hälsoinformation ökar (Blair et al. 

2013). 

För att främja elevers utveckling och lärande måste man enligt 

Folkhälsomyndigheten (2018) tänka på gott bemötande, trygga miljöer, 

uppföljning och återkoppling. Man måste vidare även stärka elevens sociala 

och emotionella kompetens. Ett gott samarbete mellan elev, lärare, föräldrar, 

elevhälsa och även andra instanser gör att man ökar förutsättningarna för att 

lyckas (Folkhälsomyndigheten 2018).  

Skolan har stora möjligheter att tidigt se tecken och små förändringar som 

skulle kunna tyda på psykisk ohälsa (Plantin & Demmer Selstam 2013). Enligt 

Ekstrand (2015) har man i svenska studier funnit att barn redan i årskurs tre går 

till skolsköterskan med huvudvärk och magont direkt kopplat till skolarbete 

eller skolsituation. 

Folkhälsomyndigheten (2014) har sett att mellan 1995–2012 har elevernas 

prestationer i skolan försämrats. Det finns indikationer på ett samband mellan 

låga skolprestationer och ökad risk för att utveckla psykisk ohälsa (Eriksson, 

U. & Sellström, E. 2010 ; Persson, L., Haraldsson, K. & Hagquist, C. 2016). 

Psykosomatiska symptom är vanligare bland skolbarn som känner stress över 

skolarbetet (Eriksson & Selltröm 2010). Sedan slutet på 1990-talet har 

utvecklingen av de barn och unga som känner sig stressade sammanfallit med 

utvecklingen av de psykosomatiska symptomen (Eriksson & Sellström 2010). 

Studier om skolbarns hälsovanor har även visat att det finns ett samband 

mellan psykosomatiska symptom och att vara utsatt för mobbning (Persson et 

al. 2016). När det gäller mobbningsfrågan har det inte skett någon större 
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förändring över tid när det gäller antalet mobbade skolbarn 

(Folkhälsomyndigheten 2014). 

Folkhälsomyndigheten (2018b) drar slutsatsen att sjunkande skolresultat och 

ökad skolstress är en indikator på en sämre fungerande skola. Brister i skolans 

funktion har sannolikt varit en bidragande orsak till ökningen av barns och 

ungas psykosomatiska symptom (Rathmann, K., Bilz, L., Hurrelmann, K., 

Kiess, W. & Richter, M., 2018). 

Elevhälsans förebyggande arbete mot psykisk ohälsa hos barn 

och unga   

 

Platin & Demmer Selstam (2013) belyser elevhälsans roll och den kompetens 

som finns där för att säkerställa att man ser helheten kring varje elev. Inga 

psykiska, fysiska eller sociala symptom får enligt Platin & Demmer Selstam 

(2013) feltolkas eller missas eftersom det kan få svåra konsekvenser.  

Alla elever erbjuds hälsobesök där samtalet har fokus på hälsa och 

levnadsvanor. När det gäller de yngre eleverna är föräldrarna med på 

hälsosamtalen (Platin & Demmer Selstam 2013).  Tillitsfulla relationer med 

föräldrar och elever ökar chanserna att se förändringar i barnets beteende vilket 

kan vara ett tecken på ohälsa (Platin & Demmer Selstam 2013). Förändringar 

kan enligt Platin & Demmer Selstam (2013) vara till exempel minskat intresse 

av skolan, försämrade resultat, skolfrånvaro, ändrat uppförande, ändrat 

umgänge eller intressen. Förutom fysisk och psykisk hälsa diskuteras även 

sociala relationer, fritid, skolsituation och annat som är av relevans (Platin & 

Demmer Selstam 2013). Man vill enligt Platin & Demmer Selstam (2013) även 

tidigt uppmärksamma och upptäcka tecken på ohälsa som påverkar elevens 

inlärning och utveckling. Man måste dessutom också identifiera och stärka 

friskfaktorer kring eleven och inte bara identifiera ohälsa. Särskilt viktigt är 

detta om en elev har flera riskfaktorer som är svåra att påverka (Platin & 

Demmer Selstam 2013.  
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Arnesdotter, Olander & Ragneskog (2008) beskriver hur ett hälsosamtal ska 

vara ur elevernas perspektiv. Även här finner man att det är viktigt med 

delaktighet och att få berätta om sin egen situation utan att bli avbruten. En 

omtänksam skolsköterska har enligt Arnesdotter et al. (2008) större chans att få 

eleven att återvända för mer råd och stöd. Det stärkande och stödjande är därför 

viktigt. Slutligen vill eleverna att de möts med respekt och blir tagna på allvar. 

Eleven ska i samtalet ses som en deltagare istället för mottagare (Arnesdotter et 

al. 2008).  

Det förebyggande arbetet på en skola kan enligt Holmström, Häggström & 

Kristiansen (2015) syfta till undanröjande av hinder för eleverna och till att 

optimera förutsättningarna för hälsa. En skolsköterska kan i sitt arbete till 

exempel med ett professionellt förhållningssätt vara ute i elevers verklighet 

(Holmström et al. 2015). För att aktivt delta i elevernas miljö krävs enligt 

Holmström et al. (2015) dessutom ett elevcentrerat arbetssätt där man tar till 

sig vad eleverna har för uppfattningar och hur de beter sig i olika situationer. 

Dessutom anser Holmström et al. (2015) att samverkan är ett nyckelord i 

sammanhanget. På skolan kan man internt arbeta med det förebyggande arbetet 

genom samverkan professioner emellan, till exempel genom elevhälsoteam 

(Holmström, Häggström & Kristiansen 2015).  

Multiprofessionella elevhälsoteam har dock visat sig medföra vissa svårigheter 

(Blomqvist 2009). Ofta arbetar man enligt Blomqvist (2009) parallellt med 

varandra utan att det egentligen tillförs något mervärde till elevhälsoteamet. 

Dessutom är det ofta svårt att profilera sin särskilda yrkesroll i sådant team 

eftersom man är rädd att uppfattas som en samarbetsovillig person (Blomqvist 

2009). 

Germundsson (2011) menar att samverkan bör ske även externt där barn har 

insatser från hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. Germundsson (2011) 

har funnit brister i samverkan mellan skolor och andra instanser. Vikten av 

samverkan och i Sverige bristerna i detta är något som även Strand & Granlund 
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(2014) framhåller i sin rapport. De menar att skolorna mer arbetar med egna 

insatser utan att samverka med socialtjänst och/eller BUP.  

Ibland när det gäller insatser brukar man diskutera huruvida de är proaktiva 

eller reaktiva (Lutz 2013).. Proaktiva insatser sätter man enligt Lutz (2013) in i 

förebyggande syfte och reaktiva insatser sätts in först när man upptäckt 

svårigheter. Det är önskvärt att sträva efter de proaktiva insatserna och helst 

ska man göra generella insatser (Lutz 2013). Det innebär att man ska utveckla 

insatserna till att passa alla barn så undviker man att någon känner sig utpekad 

eller kategoriserad. Att bli utpekad kan leda till stigmatisering och 

stämplingseffekter (Lutz 2013). 

Tidiga insatser syftar enligt Sveriges Kommuner och Landsting (2012) till att 

förebygga problem. Till att börja med sker en kartläggning över vilka individer 

som är i behov av dessa tidiga insatser. Sedan identifieras de problem som 

finns (Sveriges Kommuner och Landsting 2012). Därefter handlar arbetet om 

att identifiera och involvera andra aktörer av relevans (Sveriges Kommuner 

och Landsting 2012). 

Problemformulering  

 

Folkhälsomyndigheten (2018) har dragit slutsatsen att den svenska skolan 

behöver stärkas. Detta beroende på att bland annat de psykosomatiska 

symptomen har ökat bland unga och skolan anses vara en bidragande faktor till 

denna ökning (Folkhälsomyndigheten 2018). Skolan måste, i samverkan med 

interna och externa aktörer, och utifrån barns individuella behov och 

förutsättningar hitta vägar för att förebygga besvär med koppling till psykisk 

ohälsa (Folkhälsomyndigheten 2018).. Detta bör ske med en ökad samsyn där 

de olika professionernas kompetenser lyfts fram. Ett steg mot att stärka den 

svenska skolan är därför att ta reda på vilka synpunkter de olika professionerna 

som arbetar med detta har.  
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Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vilken syn olika professioner har på att, 

med skolan som arena, arbeta med tidiga insatser i samverkan, för att 

förebygga psykiska besvär som ångest, oro, depressioner och sömnsvårigheter.  

 

Metod 

Studiepopulation och urvalsmetod 

 

Deltagarna i min studie var sju till antalet och alla hade olika professioner. 

Snöbollsurval är enligt Bryman (2011) en sorts bekvämlighetsurval och vid 

denna typ av urval tar man först kontakt med ett litet antal människor som är 

relevanta för studiens tema och använder sedan dessa människor för att få 

kontakt med ytterligare personer som är relevanta för studien. Snöbollsurvalet 

var därför relevant för denna studie då personerna inom de olika professionerna 

lätt kunde tipsa vidare om andra personer som de samverkat med innan. 

Intervjupersonerna från skolorna arbetade på två olika skolor, båda F-6, det vill 

säga förskoleklass till och med årskurs 6. Barn börjar i förskoleklass 

höstterminen det året de fyller sex år och från och med höstterminen 2018 är 

förskoleklassen obligatorisk.  

Den ena skolan låg i ett socioekonomiskt utsatt område och den andra låg i ett 

medelklassområde. Sjuksköterskan och socialsekreteraren som intervjuades 

hade båda skolorna inom sitt upptagningsområde.  

Intervjuperson 1: Skolsköterska, 22 år i yrket 

Intervjuperson 2: Specialpedagog, 7 år i yrket 

Intervjuperson 3: Grundlärare årskurs 4-6, 19 år i yrket 

Intervjuperson 4: Sjuksköterska på BUP, 4 år i yrket 

Intervjuperson 5: Socialsekreterare, 15 år i yrket 

Intervjuperson 6: Skolpsykolog, 6 år i yrket 
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Intervjuperson 7: Skolkurator, 9 år i yrket 

 

Intervjupersonerna fick ett informationsbrev (bilaga 1) där jag beskrev studiens 

syfte samt informerade om att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande 

utan att behöva förklara varför. Intervjupersonerna skrev sedan på ett 

informerat samtycke (bilaga 2). 

Datainsamlingsmetod 

 

Datainsamlingen gjordes genom semistrukturerade intervjuer. Ett frågeschema 

(bilaga 3) användes som underlag för att säkerställa att alla intervjuer 

behandlade samma teman. Frågorna var av allmän karaktär som beskrivet i 

Bryman (2011).  

Intervjuerna genomfördes på respektive arbetsplats. Varje intervjuperson fick 

först frågan om vad en lärmiljö är. Detta för att säkerställa att 

intervjupersonerna hade samma definition av begreppet. Min definition av 

begreppet lärmiljö är alla sammanhang och miljöer ett barn vistas i under sin 

skoldag. Min definition av begreppet kommunicerades inte med deltagarna 

förrän de hade svarat på frågan om vad en lärmiljö innebär för dem. Varje 

intervju inleddes med information om vilken definition av psykisk ohälsa som 

är relevant för studien. Det innebar att intervjupersonerna skulle fokusera på att 

svara utifrån ett perspektiv som kopplar till psykiska besvär som ångest, oro, 

depression, sömnsvårigheter och liknande.  

Alla intervjuer spelades in och varje intervju tog 30-45 minuter. Varje intervju 

lyssnades igenom samma dag som den utförts för att sedan transkriberas. 

Samma tillvägagångssätt gäller för samtliga sju intervjuer. Det transkriberade 

materialet lästes sedan flera gånger innan jag påbörjade innehållsanalysen 

enligt Lundman & Graneheim (2012). Reflektioner och anteckningar gjordes 

löpande under arbetets gång för att skapa ett sammanhang i den stora mängden 

data.  
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Analysmetod 

 

Det insamlade materialet bearbetades med hjälp av en kvalitativ 

innehållsanalys enligt Lundman & Graneheim (2012). Kvalitativ 

innehållsanalys syftar enligt Bryman (2011) till att tolka och granska texter. 

Syftet med analysen var att sammanställa intervjupersonernas tankar kring hur 

man i skolan kan arbeta med att förebygga psykiska besvär som ångest, oro, 

depressioner och sömnsvårigheter.  

Studien har en induktiv ansats. Det innebär enligt Lundman & Graneheim 

(2012) en förutsättningslös analys baserad på intervjupersonernas berättelser.  

För att få en helhetsbild av materialet läste jag igenom det flera gånger efter att 

det transkriberats. Därefter började jag identifiera meningsenheter som jag 

sedan kondenserade och abstraherade och kodade. Sedan jämförde jag likheter 

och skillnader som fanns i koderna och sorterade in dessa under subkategorier 

och kategorier (bilaga 4).  

Följande meningsenhet är ett exempel från min analys.  

Vi har många olika kompetenser och olika perspektivglasögon att se 

situationen med.  

En kondensering av meningsenheten resulterade i följande: Olika kompetenser 

ser olika på situationen. Koden i detta exempel blev olika kompetenser och 

sorterades in under subkategorin skolans elevhälsoarbete under kategorin 

tvärprofessionellt arbete. 

Forskningsetiska överväganden 

 

Det finns enligt Vetenskapsrådet (2012) fyra huvudkrav för etiska 

överväganden: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet.  

Det har under planeringen och förarbetet för studien inte framkommit något 

som tyder på att risker med att genomföra studien är större än nyttan. Varken 

intervjupersoner eller eleverna har lidit av negativa konsekvenser. 



 15 

Informanterna fick vid första informationstillfället även ett brev (bilaga 1) där 

studiens syfte beskrevs samt att deras deltagande var helt frivilligt och när som 

helst fick avbrytas utan förklaring. Skriftligt samtycke (bilaga 2) inhämtades 

också. Intervjupersonerna fick möjlighet att läsa det transkriberade materialet 

innan analysen påbörjades.  

Resultatet är presenterat på ett sätt som gör att intervjupersoners identiteter 

eller arbetsplatser inte kan identifieras. Allt material har förvarats på en dator 

med lösenordsskydd. Materialet kommer bara att användas i denna aktuella 

studie och kommer efter att examensarbetet är godkänt att förstöras. Det gäller 

såväl ljudfiler som textmaterial.  

 

Resultat 

Resultaten presenteras med rubriker och underrubriker som följer kategorier 

och subkategorier. Kategorin identifiera behov och påverkansfaktorer består av 

subkategorierna behov och problemidentifiering. Kategorin hälsofrämjande 

och förebyggande för alla består av subkategorierna skolan som arena och 

främjande och förebyggande arbete. Den sista kategorin är tvärprofessionellt 

arbete och även denna har två subkategorier: skolans elevhälsoarbete och 

externa aktörer.  

Citat från intervjuerna anges som Ip för intervjuperson samt efterföljande 

nummer. Till exempel Ip 2 för intervjuperson 2. 

Identifiera behov och påverkansfaktorer 

 

Behov 

 

Intervjupersonerna har en uppfattning om att det enskilda barnet har behov som 

måste tillgodoses.  

Vi måste ju tillgodose barnens grundläggande behov så att de känner sig 

trygga i skolan. Annars kan inget lärande ske. (Ip 6) 
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Eleverna ska enligt intervjupersonerna dessutom känna sig trygga och få känna 

frihet. De måste enligt informanterna få leka och få utlopp för sin kreativitet. 

En känsla av tillhörighet är även det något som de intervjuade personerna 

tycker är viktigt. En del barn anser informanterna dessutom behöver en trygg 

famn eller ett vänligt bemötande för att minska sin längtan efter en förälder. 

Delaktighet och tillhörighet anses vara viktiga och centrala punkter i en skola 

som ska ta hänsyn till elevers psykiska hälsa.  

Problemidentifiering 

 

Elevernas behov anses av informanterna, i skolan vara kopplade till 

pedagogiska, sociala och fysiska faktorer. Därutöver tycker de intervjuade 

personerna att skolan måste hitta en balans mellan dessa behov, anpassad efter 

varje elev.  

De intervjuade personerna har en uppfattning om att det är viktigt att ta hänsyn 

till faktorer både i social och pedagogisk miljö och därefter utforma miljöer 

som fokuserar på en tillgänglig lärmiljö för alla. De tycker också att skolan 

måste även hitta brister av verksamhetsmässig och organisatorisk karaktär. 

Problem, menar informanterna, kan också uppstå i rutiner, leksituationer eller 

vid olika aktiviteter. Att tidigt upptäcka problem tycker intervjupersonerna 

därför kan ha stor samhällsnytta i sig eftersom det är lättare att fånga upp och 

arbeta med problemen i ett tidigt skede. Intervjupersonerna menar att 

problemen som kan vara en följd av ovanstående brister till exempel kan vara 

psykisk ohälsa. I intervjuerna framkom att tidiga stödinsatser mot 

problemidentifieringsområden anses bidra till att det är lättare att jobba för 

välmående, utveckling och lärande. Brister skolan i detta anser 

intervjupersonerna att det i stället hindrar hälsa, utveckling och lärande.  
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Hälsofrämjande och förebyggande arbete 

 

Skolan som arena 

 

Informanterna anser att skolan måste arbeta med att göra utbildningen 

tillgänglig för alla barn. Skolan anses vara en skyddsfaktor för hälsa och 

således viktig eftersom hälsa och lärande går hand i hand.  

Förutom att förebygga behov av stöd genom olika anpassningar tycker 

informanterna att skolan måste arbeta stödjande och det gäller även i det 

förebyggande arbetet. Informanterna berättar att skolan måste förändra 

tankesätt och beteenden. Tankesätt och beteenden uppfattar intervjupersonerna 

också vara något som pedagoger och övrig skolpersonal behöver arbeta med. 

Därför upplevs det som värdefullt att ha en samsyn eller i alla fall ett 

förhållningssätt där man grundar sig på samma saker.  

Det krävs en samsyn när det gäller förhållningssätt och metoder. Alla 

kan inte göra lite som de själva vill eller tror är rätt. Man måste utgå 

från den eleven och behoven som finns. Alla åtgärder och stödinsatser 

måste därför också noga dokumenteras och göras tillgängliga för 

berörda personer att ta del av. Vi måste samarbeta och sträva mot 

samma mål (Ip 3).  

 

Genom att arbeta med friskfaktorer är upplevelsen att akuta insatser förebyggs.  

Främjande och förebyggande 

 

Det förebyggande arbetet upplevs som mycket viktigt. Målet är enligt 

intervjupersonerna också att gå mer och mer åt det förebyggande och 

hälsofrämjande hållet än att vara mest åtgärdande som upplevelsen bland 

intervjuade skolpersoner är. Upplevda skillnader mellan de olika intervjuade 

personerna kan bero på olika insyn i arbetet med de förebyggande och 

främjande insatserna.  

Skolan som hälsofrämjande arena ska förebygga riskfaktorer och med 

åtgärdande och förebyggande insatser kan man gynna alla elever, inte 
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bara de som har mer eller mindre behov av extra stöd eller anpassningar 

(Ip 2). 

 

Att ha möjlighet att kunna dra sig undrar och vara för sig själv upplevs ofta ha 

en positiv effekt för ett barn som lider av psykisk ohälsa eller är orolig i sin 

natur. Tillgång till vilorum eller lugna vrår kan därför vara en stor tillgång 

enligt intervjupersoner. De anser också att det är viktigt att ha tillgång till en 

plats där eleven kan få vara i fred en stund för att sedan orka fortsätta i sitt 

lärande och i det sociala samspelet. Uppfattningen är att denna möjlighet 

dessutom gynnar alla barn, inte bara de som lider av psykisk ohälsa.  

En del elever har stora behov av att kunna pausa. Vi måste låta dem 

göra det utan att styras av scheman. Att under en lektion behöva gå ut 

från klassrummet en stund ska få vara okej (Ip 1). 
 

Trygghet tycker intervjupersonerna är viktigt, och när det gäller fria aktiviteter 

och lek är det också viktigt att ta denna aspekt i beaktande. Pedagogiska raster 

tycker intervjupersoner är ett alternativ som lämpar sig väl till 

trygghetsskapande och dessutom minskar det konflikter. Informanterna menar 

att man, när man utformar pedagogiska raster, måste tänka på att ta elevernas 

olikheter i beaktande och anpassa så att alla kan delta.  

Pedagogiska raster är ett fantastiskt verktyg för att fånga de barn som 

hamnar i konflikter, de barn som är utanför eller de barn som inte riktigt 

vågar ta egna initiativ till lek. Ofta bygger det även upp ett kamratskap 

mellan elever från olika årskurser och/eller klasser (Ip 3). Fysisk 

aktivitet kan vara ett verktyg att använda sig av när man vill arbeta 

hälsofrämjande på ett sätt som gynnar alla.  
 

Även fysisk aktivitet är något som nämns under intervjuerna. Det anses vara ett 

relativt enkelt medel att erbjuda och anpassa under de pedagogiska rasterna.  

Fysisk aktivitet och dess samband med inlärning har fått stor 

uppmärksamhet nu och det är inte så konstigt att man ser samband 

mellan dessa kognitiva aspekter och fysiologiska aspekter. Barn och 

unga behöver röra på sig mer, mycket mer! Då kommer vi på sikt, som 

en av många positiva effekter, även se en minskad psykisk ohälsa (Ip 

1).  
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Tvärprofessionellt arbete 

 

Skolans elevhälsoarbete 

 

Informanternas uppfattning är att en tillgänglig lärmiljö måste utformas så att 

den passar alla och problematik måste belysas ur många synvinklar. Olika 

kompetenser och olika perspektiv ger olika infallsvinklar vilket 

intervjupersonerna upplever som väldigt bra och en förutsättning för ett bra 

elevhälsoarbete.  

Det allmänna uppfattningen är att det finns många olika sätt att jobba med 

stödinsatser och anpassningar och när dessa integreras och anpassas i 

verksamheten missgynnas inga elever. På detta sätt, tycker informanterna, att 

inget barn heller känner sig utpekat på grund av anpassningar som har gjorts. 

Ett exempel från intervjuerna var när en skola vid ett fall med en orolig elev 

satt in en extra resurspedagog i klassen. Resurspedagogen var inte kopplad 

specifikt gentemot den oroliga eleven. Genom att den extra pedagogen fanns i 

klassen bland eleverna skapades ett lugn och en trygghet för alla elever, 

inklusive den oroliga personen.  

Det krävdes inga stora insatser. Det räckte med en extra pedagog som 

höll sig nära ett oroligt barn i ett klassrum. Resursen fanns där för alla 

och ingen kände sig utpekad, alla blev istället lugnare (Ip 6).  
 

Lärare uppger att de känner att de har en stor arbetsbörda och vill kunna 

möjliggöra att lägga sin tid på undervisning i största möjliga mån. Därför 

tycker intervjupersonerna att lärare bör avlastas och att detta i sin tur gynnar 

den psykiska hälsan hos eleverna. Lärare uppger att de lägger stora delar av sin 

tid på konflikthantering och samtal vilket hade kunnat läggas på personer med 

andra yrkesroller. Lärarens uppdrag anses bland informanterna vara att 

undervisa, och i det ingår att undervisningen ska vara tillgänglig för alla utifrån 

sina behov. Att lägga upp den typen av undervisning anser informanterna tar 

tid.  
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Informanterna beskriver att det på många skolor finns mentorer vilkas uppdrag 

ofta innebär att vara ett stöd för eleverna. Det gäller elever i allmänhet men 

kanske de elever med behov av extra stöd i synnerhet.  

Informanterna beskriver kuratorer och att de jobbar med psykosocialt arbete på 

skolor och en kurator kan således också vara en person som stöttar eleven i sin 

skolgång. Informanter berättar att de elever med behov av stöd till exempel kan 

ha regelbundna tider för kuratorssamtal. Ofta upplevs det bland informanterna 

att kuratorer har tidsbrist vilket gör att arbetsbördan är större än resurserna.  

När ska jag jobba med förebyggande arbete om jag inte hinner med alla 

individuella samtal ens? Eller så kan vi vända på det och fundera över 

när jag ska genomföra alla viktiga samtal med eleverna när jag inte ens 

hinner med den förebyggande och hälsofrämjande delen av mitt arbete? 

Hur jag än vänder och vrider på det så får något stå tillbaka. Det är inte 

bara lärarna som har resursbrist. Vi kuratorer sitter lite i samma båt (Ip 

7). 

Att som kurator, förutom att arbeta förebyggande, även hitta tiden till att ha 

samtal med de elever som är i behov av det upplevs vara en utmaning. Under 

intervjuerna nämndes därför förslag som att de tidigare nämnda mentorerna 

med fördel även kan arbeta med stödsamtal. Logiskt när det gäller arbetet med 

samtal är, enligt intervjupersonerna, också då att mentorer och i viss mån 

kuratorer även tar ansvaret för föräldrakontakter. I ett skede där eleven har 

problem, eller riskerar att få problem, med psykisk ohälsa, menar 

informanterna att täta kontakter med föräldrar är viktigt. Det anses också 

viktigt att ha en bra och öppen dialog som präglas av ärlighet från alla parter. 

Under intervjuerna framkommer en uppfattning om att den person som är 

ansvarig för stödsamtal med eleven, samt för föräldrakontakter även har ett 

stort ansvar i att informera berörd lärare om att eleven har en jobbig period. 

 

En allmän uppfattning bland informanterna är att en samlad elevhälsa har fokus 

på hälsa, lärande och trygghet. Skolans olika professioner ska enligt 

informanterna bidra till elevhälsoteamet, som utgör en solid grund att stå på när 

det gäller det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.  
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Olika yrkesprofessioner har olika kompetenser och informanterna tycker att det 

är viktigt att man använder dessa kompetenser för att på bästa sätt välja en 

lämplig strategi för att tillgodo se elevers behovs av stöd och insatser.  

 

Externa aktörer 

 

Räcker inte samverkan mellan skolans professioner så menar informanterna att 

skolan också kan arbeta med extern samverkan och därmed ta hjälp av olika 

andra aktörer och professioner utanför skolan. 

Samverkan är ett bra sätt att fånga upp barn i behov av hjälp. Vi har 

många olika kompetenser och olika perspektivglasögon att se situationen 

med. Det hjälper oss att göra insatser i tidiga skeden för att förhindra och 

förebygga allvarligare problem (Ip 5). 
 

Extern samverkan beskrivs till exempel som när ett samarbete sker med 

socialtjänst, polis samt barn- och ungdomspsykiatrin/BUP.  

När det gäller BUP upplevs det som ett stort problem med de långa köer som 

föreligger. Det framkommer i intervjuerna att barn som har behov av 

barnpsykiatrisk hjälp ofta får vänta väldigt länge. Har barnet till exempel inte 

verkligt stora problem med till exempel neuropsykiatriska funktionshinder 

upplevs det som nästintill omöjligt att hjälpa barn inom en rimlig tid.  

Hur ska vi kunna jobba med att sätta in tidiga insatser och att hjälpa barn 

i tidigt skede när vi inte kan ta emot just de barn som söker sig till oss i 

tid? Det är alldeles för ofta vi får hänvisa lättare depressiva symptom 

tillbaka till elevhälsan eller primärvården. Vi har nämligen inte tid och 

resurser att uppfylla vårt uppdrag. Var i statistiken kommer dessa barn 

finnas om några år? Hur kommer ohälsotalen att se ut då?  (Ip4). 
 

Intervjupersonerna beskriver att det i ett externt samarbete kan upprättas en 

samordnad individuell plan för eleven. Detta kallas även för en SIP-plan. En 

skolperson, till exempel lärare, kurator eller någon annan, samverkar med de 

aktörer som är inkopplade i fallet som rör den aktuella eleven. Förutom eleven 

själv samt dennes föräldrar ingår, enligt informanterna, ofta även till exempel 

skola, socialtjänst, barnpsykiatri och barnhabilitering. SIP-planen som 
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upprättas i samråd med inblandade parter, beskrivs sedan ligga till grund för 

hur man bäst går tillväga för att hjälpa barnet.  

Resultatdiskussion 

 

I studien framkom att intervjupersonerna anser att det är av största vikt att 

arbeta främjande gentemot alla barn och inte bara rikta fokus mot de individer 

som har behov av olika insatser. Vidare tycker intervjupersonerna att 

hälsofrämjande insatser i mångt gynnar alla barn och därmed verkar 

förebyggande på ohälsa. Detta stöds av Eriksson & Sellström (2010) som i sin 

rapport pekar på att skolan har potential för hälsofrämjande insatser eftersom 

eleverna bör ses som individer delaktiga i en kontext där skolmiljön delas med 

andra. 

Intervjupersonerna i studien ansåg att det är till fördel att arbeta förebyggande 

så att det är hälsofrämjande för alla istället för att bara se till den enskilda 

individen med svårigheter. Platin & Demmer Selstam (2013) stärker detta 

påstående när de betonar vikten av att identifiera och stärka en elevs 

friskfaktorer istället för att bara koncentrera sig på riskfaktorer som finns.  

Ekstrand (2015) påtalar att det är viktigt att perspektivskifte sker där fokus inte 

är på individuella egenskaper och faktorer utan att ansvaret för anpassningar 

och förändringar ligger på skola och samhälle. Som ett exempel från studien 

kan nämnas resurspedagogerna som sattes in i klassrummen. Denna insats 

pekade inte ut ett specifikt barn som mottagare av stödinsatsen utan det var 

något som kom hela klassen till gagn. Hjörne & Säljö (2014) menar även de att 

ansvar måste flyttas till skolan eftersom det finns en diagnoskultur som gör att 

problem individualiseras. Rathmann et al. (2018) påpekar att det är av största 

vikt att skolan arbetar med initiativ som syftar till att inte bara stärka 

skolresultaten utan även elevernas hälsa och välmående. Vidare menar 

Rathmann et al. (2018) att hänsyn därför måste tas till elevers olika 

bakgrunder, skolresultat och annat som kan ha betydelse. 
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Det multiprofessionella arbetet inom elevhälsan har enligt Hjörne & Säljö 

(2014) inte visat sig motverka problemet med att individualisera. Samma sak 

framhålls även i Guvå & Hylander (2011) och Hjörne & Säljö (2004) där de 

menar att mycket lite uppmärksamhet riktas mot omgivande faktorer som kan 

härledas till olika problem. Murgatroyd (2010) tar det så långt som att en 

transformation av hela skolsystemet behövs och inte bara förbättringar.  

 

Den svenska skolans problem är att det finns ett mer individualiserat synsätt 

istället för att se till kamratskap, solidaritet och lika möjligheter (Göransson, 

Nilholm & Karlsson 2011). Att delta i skolans olika aktiviteter och att vara en 

del av skolans demokratiska värdegrund är för de flesta en självklarhet. Under 

intervjuerna som gjordes togs pedagogiska raster upp som en insats som skulle 

kunna verka förebyggande och hälsofrämjande. När det gäller kamratskap, 

solidaritet och lika möjligheter som ovan nämns så är rastverksamhet ett 

gyllene tillfälle för detta. Genom organiserade pedagogiska raster kan även den 

fysiska aktiviteten öka.  

Att implementera skolbaserade interventioner kopplade till fysisk aktivitet är 

ett kostnadseffektivt sätt att förebygga psykisk ohälsa (Duberg 2016). Enligt 

Persson et al. (2016) är ökad fysisk aktivitet något som eleverna själva också 

föreslår.  

 

Granlund, Almqvist, Gustafsson, Gustafsson, Golsäter, Proczkowska & 

Sjöman (2016) menar att tidiga stödinsatser kan vara helt avgörande för den 

enskilda individen. Tidiga upptäckter när det gäller yngre barn och deras 

beteendeproblematik, behov av stöd samt ohälsa är viktiga för barnens 

välmående och för att det ska fungera med skola. Tidiga särskilda stödinsatser 

är enligt Takala, Pirttimaa & Törmänen (2009) viktiga. Dessa ska sättas in så 

fort ett behov upptäcks. I denna studie framkom att lugna vrår, där det finns 

utrymme för att dra sig tillbaka och känna trygghet är viktigt. Takala, Pirttimaa 

& Törmänen (2009) beskriver dessa lugna zoner som en form av tidiga insatser 
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medan det i denna studie visade på att det är något som skulle verka 

hälsofrämjande för alla elever och inte sättas in som en åtgärd eller insats.  

 

Platin & Demmer Selstam (2013) lyfter fram vikten av att se helheten runt 

individen i elevhälsoarbetet och detta överensstämde väl med denna studies 

fynd. Intern samverkan och de olika kompetenserna inom respektive enhet 

upplevdes som främjande för denna helhetssyn.  

Germundsson (2011) och Strand & Granlund (2014) framhåller bristerna när 

det gäller skolors samverkan med externa enheter. Denna studie visade på att 

detta är på väg att ändras och att det i allt högre grad sker en samverkan både 

internt och externt. Extern samverkan uppgavs framförallt ske med socialtjänst, 

polis och barn- och ungdomspsykiatrin.  

Metoddiskussion 

Att använda sig av semistrukturerade intervjuer och kvalitativ metod passade 

bra för denna typ av studie. Mina egna uppfattningar och min förförståelse 

antecknade jag innan intervjuerna för att efter att intervjuerna genomförts 

kunna jämföra och kontrollera om dessa kan ha varit påverkande. 

Intervjupersonernas olika professioner gjorde att jag fick en bred bild av de 

frågor som kopplas till lärmiljöer och barns psykiska hälsa. Intervjudeltagarnas 

svar och tankar kändes trovärdiga och relevanta för studien. Jag tror att jag 

hade fått en ännu djupare förståelse och ännu bredare bild om jag hade haft ett 

större underlag av intervjupersoner och då allra helst flera informanter från 

respektive yrkesprofession. Eftersom detta är ett examensarbete på 

kandidatexamensnivå tycker jag dock ändå att underlaget var väldigt bra då det 

fanns en snäv tidsram. 

Enligt Lundman & Graneheim (2012) pratar man om giltighet, tillförlitlighet 

och överförbarhet när det gäller kvalitativ analys. Giltigheten kan i min studie 

påverkas av att intervjuunderlaget inte är så stort. Metoden har jag beskrivit i 

metodavsnittet och det ger en inblick i hur studien utförts vilket kan bidra till 
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tillförlitligheten. Överförbarheten är något som kan påverkas av 

snöbollsurvalet jag gjorde. Detta eftersom det kan vara svårt att göra om 

studien med en likande population. Snöbollsurvalet bygger enligt Bryman 

(2011) på tips på ytterligare personer från en liten grupp personer. Det kan 

således vara svårt att få samma underlag för intervjuer. Kriterierna för 

intervjupersonernas deltagande har dock preciserats i form av 

yrkesprofessioner så till viss del finns en överförbarhet. För min studie var 

snöbollsurval väldigt bra. Detta eftersom jag fick tips på många olika personer 

att kontakta vilket ledde till att jag fick ihop ett underlag som motsvarade mina 

förväntningar.  

Studien känns relevant och slutsatserna känns trovärdiga eftersom jag ansåg 

mig finna en form av mättnad i min analys.  

En tydligare avgränsning i syfte och problemformulering kunde ha gjorts. 

Ämnet är brett och rymmer många infallsvinklar. Det är något som också 

märktes under intervjuerna. Dessutom är det inte alltid helt enkelt att hålla isär 

de förebyggande aspekterna på psykisk ohälsa och det hälsofrämjande arbetet.  

Framtida forskning 

 

Mer forskning behövs inom området och stort fokus bör läggas på både tidiga 

insatser samt hur man anpassar dessa insatser för varje individ. Det är även 

viktigt att fortsätta studera hur vi kan skapa hälsofrämjande skolor för alla 

eftersom det hälsofrämjande som gynnar alla, på sikt kommer att minska 

behoven av individinriktade insatser. Man bör därutöver även arbeta med 

forskning som rör samverkan mellan skolor och andra aktörer och hur man kan 

öka samverkan olika aktörer emellan.  
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tillhörighet 

Behov Identifiera behov och 

påverkansfaktorer  

Lek och kreativitet  Behov Identifiera behov och 

påverkansfaktorer  

En trygg famn  Behov Identifiera behov och 

påverkansfaktorer  

Balans Behov Identifiera behov och 

påverkansfaktorer  

Trygghet Behov Identifiera behov och 

påverkansfaktorer  

Grundläggande behov Behov Identifiera behov och 

påverkansfaktorer  

Kamratskap Behov Identifiera behov och 

påverkansfaktorer  

Frihet Behov Identifiera behov och 

påverkansfaktorer  

Enskilda barnets behov Behov Identifiera behov och 

påverkansfaktorer  

Vänligt bemötande Behov Identifiera behov och 

påverkansfaktorer  

Tillhörighet  Behov Identifiera behov och 

påverkansfaktorer  

Olika faktorer  Problemidentifiering Identifiera behov och 

påverkansfaktorer  

Problem vid rutiner, 

leksituationer, aktiviteter 

Problemidentifiering Identifiera behov och 

påverkansfaktorer  

Tidig 

problemidentifiering  

Problemidentifiering Identifiera behov och 

påverkansfaktorer  



 

 

Tillgänglig utbildning  Skolan som arena  Hälsofrämjande och 

förebyggande för alla  

Hög skolkvalité Skolan som arena  Hälsofrämjande och 

förebyggande för alla  

Sträva mot samma mål Skolan som arena  Hälsofrämjande och 

förebyggande för alla  

Stödjande arbetssätt  Skolan som arena  Hälsofrämjande och 

förebyggande för alla  

Förändra tankesätt och 

beteende 

Skolan som arena  Hälsofrämjande och 

förebyggande för alla  

Samsyn i förhållningssätt Skolan som arena  Hälsofrämjande och 

förebyggande för alla  

Lärande främjar hälsa  Skolan som arena  Hälsofrämjande och 

förebyggande för alla  

Skyddsfaktor Skolan som arena  Hälsofrämjande och 

förebyggande för alla  

Friskfaktorer förebygger Skolan som arena  Hälsofrämjande och 

förebyggande för alla  

Förebyggande gynnar 

alla  

Främjande och 

förebyggande arbete  
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hälsofrämjande  
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förebyggande arbete  
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förebyggande arbete  
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förebyggande arbete  
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förebyggande arbete  
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Skolans elevhälsoarbete  Tvärprofessionellt arbete  
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Olika kompetenser Skolans elevhälsoarbete  Tvärprofessionellt arbete  

Elevhälsoteamets olika 

professioner 

Skolans elevhälsoarbete  Tvärprofessionellt arbete  

Kuratorsstöd Skolans elevhälsoarbete  Tvärprofessionellt arbete  

Stödsamtal Skolans elevhälsoarbete  Tvärprofessionellt arbete  

Akuta samtal  Skolans elevhälsoarbete  Tvärprofessionellt arbete  

Föräldrakontakter Skolans elevhälsoarbete  Tvärprofessionellt arbete  

Mentorsstöd Skolans elevhälsoarbete  Tvärprofessionellt arbete  

Resurspedagog för 

trygghet  

Skolans elevhälsoarbete  Tvärprofessionellt arbete  

Öppen dialog Skolans elevhälsoarbete  Tvärprofessionellt arbete  

Avlasta lärarna gynnar 

undervisning  

Skolans elevhälsoarbete  Tvärprofessionellt arbete  

Olika externa 

professioner 

Externa aktörer Tvärprofessionellt arbete  

Socialtjänst  Externa aktörer Tvärprofessionellt arbete  

Polis Externa aktörer Tvärprofessionellt arbete  

BUP Externa aktörer Tvärprofessionellt arbete  

Långa köer  Externa aktörer Tvärprofessionellt arbete  

Extern samverkan  Externa aktörer Tvärprofessionellt arbete  

SIP Externa aktörer Tvärprofessionellt arbete  

Olika perspektivglasögon  Externa aktörer Tvärprofessionellt arbete  

 

 
 

 



 

 

 


