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Abstrakt  

Bakgrund: Den psykiska ohälsan ökar, speciellt bland ungdomar. Tidigare studier 

rapporterar om påverkansfaktorer inom skolan vilken utgör en vital del i ungdomars 

vardag. Syfte: att undersöka samband mellan depressiva symptom, prestationsrelaterade 

faktorer och betyg bland flickor och pojkar i årskurs nio, med hänsyn taget till 

socioekonomiska faktorer. Metod: Användning av redan befintlig data på elever i 

årskurs nio i en medelstor kommun i Sverige. Förekomsten av depressiva symptom 

mättes med Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D), och variabler 

så som meritvärde, graden av krav och inflytande samt uppskattningar av skolrelaterad 

stress användes för att genom chi2-tester analysera samband. Resultat: Analyserna 

påvisar ett signifikant samband mellan depressiva symptom och meritvärde för flickor 

(p = 0,005) men inte för pojkar (p = 0,275). Depressiva symptom har samband med 

höga krav för individer med medel/höga betyg (p = 0,010) medan lågt inflytande har 

samband med depressiva symptom för individer med låga betyg (p = 0,019).  

 

Nyckelord: Betyg, depressiva symptom, prestationer, skolan, ungdomar.  
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1. Inledning  
 

1.1 Förekomst globalt, nordiskt och i Sverige  

Psykisk ohälsa är ett övergripande begrepp och innefattar ett flertal aspekter av psykisk 

problematik. Det kan vara allt från självupplevda depressiva symptom som nedstämdhet 

och oro, somatisk problematik som värk i mage och rygg (Folkhälsomyndigheten, 

2014:18-19) till mer påtagliga sjukdomar som depression och schizofreni 

(Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting (SKL), 2014:48). Globalt sett 

finns variationer i förekomst och gällande exempelvis depression har förekomsten 

rapporterats mellan 2,2 – 6,9 procent bland ungdomar (Ormel et al., 2015, Vincente et 

al., 2012, Enns, Cox och Sareen, 2009). 

 

En nordisk sammanställning av studier (Augustsson och Hagquist, 2011:23,33,50) visar 

en ökande trend gällande ungdomars psykosomatiska besvär mellan åren 1985-2001 

med en viss indikering på att den ökande trenden vidare varit på väg att stanna av. Detta 

samtidigt som förekomsten av psykosomatiska besvär så som stress och huvudvärk 

bland ungdomar rapporterats uppgå till över 50 procent i flera av de nordiska länderna 

(Augustsson och Hagquist, 2011:50). Beträffande depressiva symptom beskrivs 

förekomsten skilja sig på flera plan. Detta dels gällande könsskillnader vilka pekar på 

att den ökade förekomsten av psykiska besvär varit mer påtaglig bland flickor än pojkar 

och dels åldersrelaterade skillnader vilka pekar på att problemen är mest förekommande 

bland de äldre ungdomarna (Augustsson och Hagquist, 2011:23,33,). Dessa skillnader i 

förekomst är i linje även med rapporteringar inom Sverige (Statens Folkhälsoinstitut, 

2010: 45, 149, Folkhälsomyndigheten, 2014: 19-22). 

 

Som tidigare nämnts har depressiva symptom blivit allt mer vanligt förekommande 

bland ungdomar även i Sverige (Augustsson och Hagquist, 2011:21) samtidigt som 

förekomsten de senaste årtiondena i vissa fall fördubblats, särskilt bland flickor 

(Folkhälsomyndigheten, 2014:19). Bland annat rapporteras förekomsten av upplevd 

nedstämdhet mer än en gång i veckan ligga på 29 % för 13 åringar respektive 36 % för 

15-åringar bland flickor. Motsvarande nivå för pojkar rapporteras ligga på 11 % för 13-

åringar och 14 % för 15-åringar. Detta samtidigt som förekomsten av multipel psykisk 
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problematik över tid, 1986 – 2014, varierat för att vid den senaste mätningen visa på en 

ökning för såväl flickor som pojkar i åldersgruppen 13-15 år (Folkhälsomyndigheten, 

2014:20,22,27).  

1.2 Distinktionen mellan depression och depressiva symptom 

På grund av det övergripande begreppet psykisk ohälsa kan gränsdragningarna mellan 

olika typer av psykisk ohälsa upplevas aningen diffus. Skillnaden mellan depression och 

depressiva symptom kan beskrivas utifrån tidslängden som symptomen förekommer och 

i vilken grad dessa symptom påverkar individens funktion i vardagslivet. 

Diagnostisering för depression baseras också på individens symptombeskrivning så som 

förändrad kroppsvikt, sömnproblem, upplevd utmattning och förändrat energiflöde, 

försämrad självbild, minskad koncentrationsförmåga, minskad glädje och intresse för 

vardagliga aktiviteter. För att depression ska föreligga krävs att tre eller fler av dessa 

symptom kvarstår under minst två veckor (Allgulander, 2014:171-173). Depressiva 

symptom däremot kan beskrivas som självupplevda psykiska besvär så som 

nedstämdhet och oro som varit förekommande då och då men inte i samma grad 

påverkar individens allmänna funktion. Depressiva symptom relateras ofta till somatisk 

problematik som värk i mage och rygg vilka kan vara varningstecken för eventuell 

utveckling av depression eller annan psykisk ohälsa (Folkhälsomyndigheten, 2014: 18-

19).  

1.3 Praktiskt folkhälsoarbete i Sverige  

För målgruppen ungdomar kan bestämningsfaktorer för psykisk hälsa tillskrivas 

faktorer som individers förmåga att hantera stress, social isolering, uppväxtförhållanden 

och en fungerande skolgång (Socialstyrelsen och SKL, 2014:48). Under 2003 beslutade 

riksdagen om att anta 11 nationella folkhälsomål. Det övergripande målet för 

folkhälsoarbetet beskrivs vara ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa 

på lika villkor för hela befolkningen”. Av dessa 11 folkhälsomål syftar målområde tre 

till ”Barn och ungas uppväxtvillkor” vilket innefattar bestämningsfaktorer så som 

familje-, skol-, och fritidsförhållanden. Inom detta målområde uppmärksammas särskilt 

den ökande psykiska ohälsan bland barn och ungdomar där skol- och 

fritidsverksamheter har en viktig roll för att utjämna skillnader i uppväxtvillkor. Detta 

genom att bland annat skapa positiva psykosociala miljöer, främjande delaktighet och 
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inflytande samt stimulera barn- och ungdomars utveckling och lärande (Prop. 

2002/03:35).  

1.4 Socioekonomiska faktorers påverkan  

Socioekonomisk status så som klass, utbildnings- eller inkomstnivå har rapporterats ha 

påverkan på psykisk hälsa (Nobles, Ritterman Weintraub och Alder, 2013). Barn- och 

ungdomar tillhörande familjer med högre socioekonomisk status tenderar att rapportera 

bättre psykisk hälsa än ungdomar tillhörande familjer med lägre socioekonomisk status. 

Detta samtidigt som familjekonstellation rapporterats ha samband med graden av 

psykisk hälsa, det vill säga att ungdomar som lever tillsammans med båda föräldrarna 

tenderar att rapportera en lägre förekomst av psykiska besvär än ungdomar som lever i 

andra familjekonstellationer (Augustsson och Hagquist, 2011:25).    

1.5 Samband mellan skolrelaterade faktorer och depressiva symptom 

Ungdomsåren är en speciell fas i livet där en stor del av den individuella identiteten 

formas (Nordlander och Olofsdotter Stensöta, 2014) samtidigt som det är under denna 

tid som inlärning av hälsorelaterade kunskaper och beteenden byggs upp (Naidoo och 

Wills, 2000:281). Tiden i skolan utgör en vital del av vardagen för barn- och ungdomar 

och upplevelser i skolan har påverkan på ungdomars personliga utveckling beträffande 

bland annat självkänsla och kontroll. Elever som har en negativ inställning till skolan 

och en låg självskattad prestation tenderar att i högre grad utveckla ohälsosamma 

beteenden som tobaks- och alkoholkonsumtion (Naidoo och Wills, 2000:283).  

 

Andelen elever som känt sig stressad över skolarbetet har, enligt undersökningar av 

svenska skolbarns hälsovanor, varierat mellan 1998 – 2014. Förekomsten av stress 

kopplat till skolarbetet rapporteras under 2014 bland 13-åringar vara 36 % för flickor 

respektive 22 % för pojkar vilket indikerar en markant ökning i jämförelse med 

föregående undersökning. Motsvarande frekvens bland 15-åringar rapporteras ligga på 

60 % för flickor respektive 34 % för pojkar, vilket ansetts vara mer stabila procentsatser 

över tid. Detta samtidigt som andelen elever som upplever att de ofta har för mycket 

skolarbete kontra de som upplever skolarbetet som för svårt tenderar att vara mer 

vanligt förekommande bland flickor och öka med stigande ålder 

(Folkhälsomyndigheten, 2014: 56-58).  
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Faktorer inom skolan så som skolrelaterad stress, prestationer och betyg kan relateras 

till förekomsten av depressiva symptom (Folkhälsmyndigheten, 2014:53,58, Salmela-

Aro, Savolainen och Holopainen, 2009 och Undheim och Sund, 2005). Bland annat 

rapporteras kopplingar till utbrändhet, vilket varit ett vedertaget begrepp inom 

arbetsrelaterad sjuklighet men som på senare tid fått ett allt större fokus även inom 

skolan kopplat till prestationer (Salmela-Aro et al., 2009). Flera studier har undersökt 

relationen mellan upplevda krav och möjligheterna att kontrollera dessa (Demerouti, 

Bakker, Nachreiner och Schaufeli, 2001, Salmela-Aro och Upadyaya, 2014).  

Krav definieras som påfrestningar utifrån bland annat arbetsbelastning och att prestera 

under tidspress medan kontroll över sådana situationer beskrivits som hälsofrämjande 

faktorer så som inflytande över arbetssituationen, delaktighet i beslutsfattning och 

socialt stöd på olika plan. Vidare rapporteras att upplevda krav har samband med ökad 

risk för utmattning medan upplevd kontroll har samband med hälsofrämjande faktorer 

för att hantera dessa krav (Demerouti et al., 2001). En sådan modell, job demands-

resources (JD-R) model och dess beståndsdelar har också visat sig med fördel kunna 

användas även inom skolans kontext (Salmela-Aro och Upadyaya, 2014). 

 

Skolrelaterad utbrändhet har definierats som utmattning på grund av krav, skeptisk 

inställning till skolan och upplevd otillräcklighet som studerande. Denna utbrändhet har 

rapporterats ha ett starkare samband med utvecklandet av depressiva symptom än vice 

versa (Salmela-Aro et al., 2009). I linje med detta rapporterar en annan studie inom 

samma område att skolrelaterad stress har påverkan på både flickors och pojkars 

depressiva symptom med en mer långtidsverkande effekt på flickor (Undheim och 

Sund, 2005). Detta tillsammans med signifikanta resultat gällande effekterna av betyg 

kopplat till depressiva symptom med en direkt påverkan på pojkar samt påverkan såväl 

direkt som över tid för flickor (Undheim och Sund, 2005). Parallellt med detta 

rapporteras ett positiv samband mellan högre betyg och upplevd god psykisk hälsa för 

både flickor och pojkar (Nordlander et al., 2014). Det bör dock poängteras att krav i 

skolan kan ha en såväl positiv som negativ påverkan på hälsan. I positiv bemärkelse kan 

krav att prestera i viss utsträckning vara motiverande och relateras till färre psykiska 

besvär medan krav i negativ bemärkelse där kraven känns övermäktiga istället tenderar 

att skapa fler psykiska besvär som stress (Brolin Låftman och Modin, 2012, Modin, 

Östberg, Toivanen och Sundell, 2011). 
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1.6 Hälsokonsekvenser av depressiva symptom 

Studier visar att depressiva symptom kan ha en såväl direkt som framtida påverkan på 

hälsan. Förekomst av depressiva symptom under barn- och ungdomsåren tenderar att 

öka risken för utvecklandet av psykiska sjukdomar och förtidig död (Ringbäck Weitoft 

och Rosén, 2005) samtidigt som sådan förekomst kan försämra 

utbildningsmöjligheterna (Fröjd, Nissinen, Pelkonen, Marttunen, Koivisto och Kaltiala-

Heino, 2008). Försämrade förutsättningar vad gäller en framgångsrik skolgång har 

vidare visat sig ha samband med etableringssvårigheter på arbetsmarknaden 

(Hammarström, Janlert och Theorell, 1988). En annan studie (Delaney och Smith, 2012) 

menar att låg mental hälsa i barndomen har påverkan på en rad socioekonomiska 

faktorer senare i livet så som utbildningslängd, antal arbetade veckor per år samt 

skillnader i individuell- och familjerelaterad inkomst. I kontrast till ovanstående studie 

rapporteras (Fergusson och Woodward, 2002) ett signifikant samband mellan utvecklad 

depression i ungdomsåren och senare mental sjuklighet medan faktorer som 

utbildningsmöjligheter och arbetslöshet snarare kunnat förklaras av individuella- kontra 

familjerelaterade faktorer. 

 

Sammanfattningsvis har tidigare forskning visat att depressiva symptom med tiden 

blivit ett allt större problem bland unga och särskilt flickor. Psykisk ohälsa i barn- och 

ungdomsåren riskerar att resultera i ett flertal negativa hälsokonsekvenser senare i livet. 

Flertalet studier pekar på påverkansfaktorer inom skolan men det finns en bristande 

kunskap gällande samband mellan depressiva symptom och skolprestationer i allmänhet 

och betyg i synnerhet bland flickor och pojkar i en svensk kontext.  

2. Syfte 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka samband mellan depressiva symptom, 

prestationsrelaterade faktorer och betyg bland flickor och pojkar i årskurs nio, med 

hänsyn taget till socioekonomiska faktorer. 

 

3. Metod  

För att besvara undersökningens syfte har en kvantitativ metod med tvärsnittsdesign 

tillämpats. Användningen av kvantitativ metod är fördelaktig när syftet är att undersöka 
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och analysera samband samtidigt som breddkunskap och generalisering eftersträvas 

(Bryman, 2011:30, 40-41, 153,168-169, 371). 

3.1 Studiepopulation och datainsamling  

I denna studie har redan befintlig data, sekundärdata (Bryman, 2011: 300) använts för 

bearbetning och analysering av materialet. Studien baseras på tvärsnittlig data av flickor 

och pojkar i årskurs sex till nio i en medelstor kommun i norra delen av Sverige. 

Eleverna inbjöds till att delta i en webbaserad enkätundersökning om deras 

hälsotillstånd samt arbetsmiljön i skolan. Undersökningen genomfördes under 2010 och 

genererade totalt 1527 elever från tio skolor med en svarsfrekvens på 80 % av det totalt 

antal tillfrågade. Av dessa elever valdes 443 individer, 29 % av den totala 

studiepopulationen, ut från årskurs nio, utifrån meritvärden kopplat till betyg varav 52,7 

% pojkar och 47,3 % flickor.   

 

3.2 Variabler och kodning 

Betyg 

Meritvärdet för betyg har använts som utfallsvariabel. Det mål- och kunskapsbaserade 

betygssystemet som var aktuellt under 2010 innebar betygssättningarna ”Godkänt”, 

”Väl godkänt” och ”Mycket väl godkänt”. Totalbetyget kunde variera från 0-320 poäng 

och utgjordes av summan av betygsvärdena för det 16 bästa betygen i elevernas 

slutbetyg. Detta innebar för meritvärdet att betyget godkänt motsvarade 10 poäng, väl 

godkänt 15 poäng och mycket väl godkänt 20 poäng, exempelvis indikerar ett 

meritvärde på 160 poäng, godkänt i 16 ämnen (Skolverket 1, Skolverket 2, Prop. 

1994/95:85). Utifrån denna poängsättning kodades meritvärdesvariabeln om utifrån 

kvartiler. Kvartil ett, 25 % av observationerna hade 0-185 poäng och kodades 1 ”Låga 

betyg”. De två mellersta kvartilerna, 50 % av observationerna hade 190-255 poäng och 

den tredje och sista kvartilen, 25 % av observationerna hade 260-320 poäng vilka slogs 

samman och kodades 0 "Medel/Höga betyg”.  

 

Depressiva symptom 

För att mäta graden av depressiva symptom hos ungdomar har Center for Epidemiologic 

Studies Depression Scale (CES-D) skalan använts. Skalan innefattar 20 frågor om 

upplevelser av olika känslotillstånd relaterade till depressiva symptom den senaste 

veckan. Dessa kan delas in i frågeområden gällande samspel med andra, positiva 
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förväntningar samt tecken på negativa kroppsliga- och depressions symptom. Varje 

fråga har fem svarsalternativ, alltid, ofta, ibland samt sällan eller aldrig vilka 

omvandlats till numeriska värden. Möjlig poängsättning varierar från 0-60, där 16 CES-

D poäng räknas som gräns för lättare depression (Sawyer Radloff, 1991). Graden av 

depressiva symptom har vidare dikomatiserats utifrån en brytpunkt vid 16 poäng, det 

vill säga att under 16 poäng kodats ”0” och innebär att respondenterna inte har 

depressiva symptom medan 16 poäng eller över kodats ”1” och innebär förekomst av 

depressiva symptom (Zetterström Dahlquist, Landstedt och Gillander Gådin, 2012).  

 

Prestationsrelaterade faktorer 

Prestationsrelaterade faktorer kommer inom denna studie att innefatta graden av 

upplevda krav och inflytande tillsammans med i vilken grad individerna upplever stress 

kopplat till skolarbetet. Detta utifrån att tidigare studier pekat på dessa faktorers möjliga 

påverkan beträffande förekomsten av depressiva symptom (Salmela-Aro et al., 2009, 

Salmela-Aro och Upadyaya, 2014, Undheim och Sund, 2005). Två separata index 

skapades för att mäta respondenternas uppfattning om krav i skolan och deras 

uppfattning om möjligheter till inflytande. Beträffande kravindexet slogs följande 

frågeställningar samman, ” Arbetet i skolan går för fort fram, det vi ska lära oss är för 

svårt samt lärarna ger för mycket läxor” och svarsalternativen alltid till aldrig 

värderades från alltid 1 till aldrig 5. Möjlig poängsättning kunde variera från minst 3 till 

maximalt 15 poäng. Vidare dikomatiserades indexet utifrån kvartiler. Kvartil ett, 25 % 

av observationerna hade 3-8 poäng vilket indikerade ”Höga krav” och kodades ”1” 

medan resterande 75 % av observationerna hade en högre totalpoäng än 8, vilket 

indikerade ”Låga krav” och kodades ”0”. Liknande förutsättningar hade även de index 

som skapades beträffande graden av inflytande. Frågeställningar som ”Brukar du fråga 

dina lärare om saker du inte förstår, bryr sig dina lärare om vad just du tycker och lär du 

dig något i skolan som du tror att du kan ha nytta av i framtiden” slogs ihop och 

svarsalternativen alltid till aldrig värderades från alltid 1 till aldrig 5. Även här kunde 

möjlig poängsättning variera från 3-15 poäng. Vidare dikomatiserades även detta index 

vilket resulterade i att kvartil ett, 25 % av observationerna hade 3-5 poäng och de två 

mittersta kvartilerna, 50 % av observationerna hade 6-8 poäng vilka kodades ”0” och 

indikerade tillsammans ”Högt inflytande”. Resterande 25 %, alltså kvartil tre vilka haft 

9-15 poäng indikerade i sin tur ”Lågt inflytande” och kodades ”1” (jmf med. Carlerby et 

al., 2012). För att även kontrollera dessa index reliabilitet och samstämmighet användes 
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Cronbach´s alpha (Pallant, 2013: 101-105), kravindexet hade en Cronbach´s alpha på 

0,704 respektive 0,798 för inflytande indexet. Detta indikerar att indexeringarna har en 

acceptabel inre överenstämmelse.   

 

Stress 

För att mäta graden av upplevd stress användes frågeställningarna ”Om du tänker på hur 

det varit det senaste halvåret, har du känt dig stressad över skolarbetet respektive har du 

känt dig stressad i största allmänhet?”. Respektive frågeställning hade fem möjliga 

svarsalternativ och dikomatiserades utifrån alltid eller ofta ”1” och ibland, sällan eller 

aldrig ”0”.  

 

Socioekonomiska faktorer 

Socioekonomiska faktorer kommer inom denna studie att undersökas genom 

individernas stundande familjestruktur tillsammans med indikeringar på familjens 

ekonomiska situation, utifrån vetskapen om att sådana faktorer enligt tidigare studier 

kan ha påverkan på hälsan i stort (Augustsson och Hagquist, 2011:25). 

Familjestruktur definierades utifrån om respondenterna levde tillsammans med båda 

föräldrarna vilket kodades med 0 eller om respondenterna levde i en annan 

familjekonstellation, exempelvis tillsammans med enbart en förälder, tillsammans med 

förälder med ny partner eller annan konstellation vilket kodades 1 (Carlerby, Viitasara, 

Knutsson och Gillander Gådin, 2012). 

 

Den ekonomiska situationen mättes med frågeställningarna ”Har din pappa respektive 

mamma ett arbete”. Dessa frågeställningar slogs vidare samman för att underlätta 

analysering till ”arbetssituation för mamma och pappa”. Denna variabel hade fyra 

möjliga svarsalternativ ”Ja, Nej, Vet ej, Har ingen pappa/mamma eller träffar inte 

honom/henne”. Svarsalternativen dikomatiserades och har kodats om till att ”0” båda 

föräldrarna har arbete eller ”1” en förälder har arbete eller annat vilket skulle kunna vara 

att en förälder för tillfället studerar eller är arbetslös. Vidare användes ytterligare en 

frågeställning ”Om du tänker på hur det varit de sista tre månaderna, har du haft 

tillräckligt med pengar för att kunna göra samma saker som dina kompisar?”. Denna 

frågeställning hade fem svarsalternativ. Variabeln dikomatiserades vilket innebar att det 

två förstnämnda, ”alltid”, ”ofta” kodades som 0 och ”ibland”, ”sällan” och ”aldrig” 

kodades som 1 (Carlerby et al., 2012).  



9 

 

 

3.3 Analys 

Alla inkluderade variabler har bearbetats och analyserats med hjälp av SPSS version 21. 

Samtliga variabler har vidare analyserats med chi2-test som signifikanstest med en 

signifikansnivå satt till ett p-värde på <0,05, vilket är den vanligaste nivån inom 

samhällsvetenskapen (Bryman, 2011:333-335). Dessa tester har inte möjliggjort separat 

jämförelse mellan könen utan har fokuserat på jämförelse mellan individer med låga- 

respektive medel/höga betyg, vilket vidare kommer att diskuteras i metoddiskussionen. 

För att testa skillnaden mellan flickor och pojkar gällande meritvärdet av betyg har 

Independent samples t-test använts (Pallant, 2013:248-249). Även detta test med ett p-

värde satt till <0,05. För att kunna analysera samband mellan betygsmeritvärdet och 

depressiva symptom har korrelationsanalys i form av Spearmans rho använts (Pallant, 

2013:137-140).  

3.4 Etiska överväganden 

Etiska ställningstaganden har utgått från de fyra grundläggande etiska principerna, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Bryman, 2011: 131-133). Informationsbrev skickades till eleverna och deras föräldrar 

där frivillighet att delta, studiens syfte och process beskrivits. Ytterligare information 

fanns tillgänglig vid det tillfälle som enkäten skulle besvaras (Se bilagan). Samtycke 

uppfylldes genom att webenkäten skickades till elevernas skolmail där eleverna själva 

kunde besluta om sin medverkan. De elever som godkände deltagande fick därefter 

möjlighet att besvara enkäten under skoltid med en vuxen närvarande för eventuella 

frågor. Enkätsvaren anonymiserades och uppgifterna förvarades av ansvarig forskare för 

eventuell longitudinell uppföljning dock oåtkomlig för utomstående, vilket skulle stärka 

studiens konfidentialitet. För att ytterligare värna om individskyddet avslutades enkäten 

(Se bilagan) med frågor om upplevelsen av enkäten och eventuell förmedling av kontakt 

till skolsköterska eller kurator då centrala delar av frågeformuläret kan anses vara av 

känslig karaktär samt med tanke på deltagarnas låga ålder. Användningen av insamlad 

data har rättfärdigats genom kontinuerlig kontakt med ansvarig forskare för att den 

aktuella studiens syfte och fortlöpande ska ligga inom ramen för ursprungsstudien, 

vilket kan härledas till principen om nyttjande. Ovan nämnda principer är centrala i 

avseende kring att studier med människor riskerar att skada eller göra intrång i 
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respondenternas privatliv och därför bör respekteras i största möjliga mån (Bryman, 

2011: 131-133, 137-138). Ursprungsstudien har blivit etisk godkänd av Umeås 

Regionala etikprövningsnämnd (Dnr 09-179M). 

4. Resultat 

Tabell 1 Beskrivande statistik, förekomst i totalt antal (n) och procent (%) 

N 443  Flickor 

na (%) 

Pojkar 

na (%) 

  205(47,3) 228(52,7) 

    

Meritvärde betyg Låga betyg (0-185 p) 37(20,3) 60(29,6) 

Medel/Höga betyg (190-

320 p) 

145(79,7) 143(70,4) 

    

Familjestruktur Lever tillsammans med 

båda föräldrar 

127(62,0) 142(62,3) 

Annan 

familjekonstellation 

78(38,0) 86(37,7) 

    

Arbetssituation för 

mamma och pappa 

Båda föräldrar arbetar 156(76,8) 188(82,8) 

En förälder arbetar eller 

annat 

47(23,2) 39(17,2) 

    

Lika mycket pengar 

som kompisar  

Alltid/Ofta 167(81,9) 193(85,0) 

Ibland/Sällan/Aldrig 37(18,1) 34(15,0) 

    

Depressiva 

symptom 

CES-D skalan 

<16 (under 16) 117(59,4) 169(76,8) 

>16 (över 16) 80(40,6) 51(23,2) 

    

Kravindex Höga krav (3-8 p) 77(39,7) 65(31,1) 

Låga krav (9-15 p) 117(60,3) 144(68,9) 

    

Inflytande index Lågt inflytande (9-15 p) 49(26,5) 51(26,3) 

Högt inflytande (3-8 p) 136(73,5) 143(73,7) 

    

Stressad över 

skolan 

Alltid/Ofta 128(62,4) 86(38,7) 

Ibland/Sällan/Aldrig 77(37,6) 136(61,3) 

    

Stressad i största 

allmänhet 

Alltid/Ofta 63(31,2) 25(11,1) 

Ibland/Sällan/Aldrig 139(68,8) 201(88,9) 
a Skillnader gällande det totala antalet (n=443) beror på internt bortfall.  

 

Tabell 1 beskriver förekomst i antal och procent beträffande valda variabler för 

jämförelse mellan flickor och pojkar. Utifrån betygens meritvärde framkom att en 

femtedel av flickorna och tre av tio pojkar har låga betyg. Bland flickor beräknades två 
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av fem respektive var fjärde pojke ligga över gräsen för depressiva symptom. Utifrån 

resultatet rapporteras att två av fem flickor upplevt höga krav. Motsvarande resultat för 

pojkar var en tredjedel. Däremot rapporteras en något jämnare prevalens, att var fjärde 

flicka och pojke upplevt lågt inflytande. I studien svarade två av tre flickor och två av 

fem pojkar att det alltid eller ofta känner sig stressad över skolarbetet.  

 

Det förekom en signifikant skillnad mellan meritvärdet av betyg mellan flickor (M = 

229,84 SD = 54,041) och pojkar (M = 215,12 SD = 49,125). Flickor har 15 poäng högre 

meritvärde än pojkar (p = 0,005). Chi-2 test påvisade ett signifikant samband mellan 

depressiva symptom och meritvärde för flickor (p = 0,005) men inte för pojkar (p = 

0,275). Vidare undersöktes detta sambands styrka genom korrelationsanalys, Spearmans 

rho. Resultatet påvisar en svag negativ korrelation (Pallant, 2013:139) mellan dessa 

variabler, för flickor rho = -.263, p = < 0,001 och för pojkar rho = -.111, p = 0,123.  

 

Tabell 2 Individer med låga betyg, samband mellan depressiva symptom och 

skolrelaterade faktorer i antal, procent (%), chi2 och p-värde.  

N 97  Chi2 Depressiva 

symptom 

P-värdea,b 

   Nej  Ja  

Familjekonstellation Båda föräldrar 0,188 28(58,3) 20(41,7) 0,664 

 Annan konstellation  27(62,8) 16(37,2)  

      

Arbetssituation för 

mamma och pappa 

Båda föräldrar 

arbetar  

0,972 40(64,5) 22(35,5) 0,324 

En förälder arbetar 

eller annat  

15(53,6) 13(46,4) 

      

Lika mycket pengar 

som kompisar  

Alltid/Ofta 11,660 47(71,2) 19(28,8) 0,001* 

Ibland/Sällan/Aldrig 8(32,0) 17(68,0) 

      

Kravindex Låga krav 1,898 33(66,0) 17(34,0) 0,168 

Höga krav 19(51,4) 18(48,6) 

      

Inflytande index Högt inflytande 5,502 37(69,8) 16(30,2) 0,019* 

Lågt inflytande 10(41,7) 14(58,3) 

      

Stressad över skolan Alltid/Ofta 11,159 19(43,2) 25(56,8) 0,001* 

Ibland/Sällan/Aldrig 35(77,8) 10(22,2) 

      

Stressad i största 

allmänhet 

Alltid/Ofta 26,440 1(5,9) 16(94,1) <0,001*# 

Ibland/Sällan/Aldrig 53(73,6) 19(26,4) 
a * = p < 0,050 

b # = p-värde utläst från Fisher’s Exact Test 
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Tabell 3 Individer med medel/höga betyg, samband mellan depressiva symptom och 

skolrelaterade faktorer i antal, procent (%), chi2 och p-värde. 

N 288  Chi2 CES-D P-värdea,b 

   Nej  Ja  

Familjekonstellation Båda föräldrar 1,614 131(75,3) 43(24,7) 0,204 

 Annan konstellation  71(68,3) 33(31,7)  

      

Arbetssituation för 

mamma och pappa 

Båda föräldrar 

arbetar  

5,913 177(75,3) 58(24,7) 0,015* 

En förälder arbetar 

eller annat  

24(57,1) 18(42,9) 

      

Lika mycket pengar 

som kompisar  

Alltid/Ofta 14,432 183(76,9) 55(23,1) <0,001* 

Ibland/Sällan/Aldrig 18(47,4) 20(52,6) 

      

Kravindex Låga krav 6,621 140(77,8) 40(22,2) 0,010* 

Höga krav 54(62,8) 32(37,2) 

      

Inflytande index Högt inflytande 3,413 145(75,9) 46(24,1) 0,065 

Lågt inflytande 41(64,1) 23(35,9) 

      

Stressad över skolan Alltid/Ofta 25,963 84(59,2) 58(40,8) <0,001* 

Ibland/Sällan/Aldrig 116(86,6) 18(13,4) 

      

Stressad i största 

allmänhet 

Alltid/Ofta 28,346 26(44,8) 32(55,2) <0,001* 

Ibland/Sällan/Aldrig 175(79,9) 44(20,1) 
a * = p < 0,050 

 

 

Tabell två och tre beskriver chi2 fördelning för valda variabler hos individer med låga- 

respektive medel/höga betyg. För individer med medel/höga betyg fanns ett signifikant 

samband mellan hög grad av depressiva symptom och att en förälder arbetade eller 

annat (p = 0,015). Vidare gick det att se ett signifikant samband mellan individer som 

rapporterat att de mer sällan haft lika mycket pengar som kompisar och förekomsten av 

depressiva symptom för individer med låga- (p = 0,001) och medel/höga betyg (p = 

<0,001). Det fanns ett signifikant samband mellan hög grad av depressiva symptom och 

upplevelsen av höga krav för individer med medel/höga betyg (p = 0,010) men inte för 

individer med låga betyg (p = 0,168). Omvänt gick det att se ett statistiskt säkerställt 

samband vad gäller förekomsten av depressiva symptom i relation till lågt inflytande 

hos individer med låga betyg (p = 0,019) men inte hos individer med medel/höga betyg 

(p = 0,065). Vidare framkom ett signifikant samband mellan hög grad av depressiva 

symptom och att alltid eller ofta rapportera upplevd stress över skolarbetet för individer 
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med såväl låga- (p = 0,001) som medel/höga betyg (p = <0,001).  

 

5. Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka eventuella samband mellan förekomsten av 

depressiva symptom, prestationsrelaterade faktorer och betyg bland flickor och pojkar i 

nionde klass, med hänsyn taget till socioekonomiska faktorer. Resultatet visade ett 

samband mellan hög grad av depressiva symptom och lågt betygsmeritvärde bland 

flickor men inte bland pojkar, vilket skulle kunna stärkas utifrån tidigare rapportering 

om en direkt och mer långtidsverkande effekter av betyg för flickor (Undheim och 

Sund, 2005).  

 

Analyserna bekräftade att prevalensen av depressiva symptom är ojämlikt fördelad 

mellan könen, mer vanligt förekommande bland flickor än pojkar, vilket är i linje med 

tidigare rapporteringar (Augustsson och Hagquist, 2011:33). Detta samband är allmänt 

känt och andra studier (Landstedt, Asplund och Gillander Gådin, 2009, Moksnes, 

Moljord, Espnes och Byrne, 2010) har påvisat en komplex helhetsbild beträffande 

ungdomars mentala hälsotillstånd och menar att det påverkas av ett flertal faktorer så 

som prestationer, stödjande relationer och ideal som vikt och utseende. Detta kan 

innebära att aktuell studie skulle kunna bidra till ytterligare förståelse gällande 

ungdomars mentala hälsa med inriktning på betyg i synnerhet. 

 

Utifrån ovan nämnd indikering på ojämlikt fördelad hälsa påvisar analyserna samtidigt 

att flickor generellt har ett högre betyg än pojkar. Skillnaden i betyg kan anses vara av 

intresse utifrån indikeringar gällande stress, att fler flickor än pojkar upplever att de allt 

som oftast är stressad över skolarbetet. Skolrelaterad stress har tidigare rapporterats 

(Salmela-Aro et al., 2009) ha ett starkare samband med utvecklandet av depressiva 

symptom än vice versa, samtidigt som psykiska besvär under skolåren tenderar att 

påverka ungdomarnas framtidsutsikter (Fröjd et al., 2008, Hammarström et al., 1988). 

Andra studier pekar på att könsskillnader beträffande prestationer och graden av psykisk 

hälsa påverkas av bland annat att flickor tar ett större ansvar över studierna (Landstedt 

et al., 2009) och samtidigt anstränger sig mer än pojkar för att prestera i skolan 
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(Tyrefors Hinnerich, Höglin och Johanesson, 2010) vilket skulle kunna vara en sannolik 

koppling mellan betygsskillnader och upplevd skolrelaterad stress.  

 

Betygsskillnader och upplevd stress kan vidare sammankopplas med graden av 

upplevda krav. Tidigare rapporteringar (Brolin Låftman och Modin, 2012) påvisar att 

krav i skolan kan vara motiverande eller upplevas som övermäktiga och bidra till stress. 

Som tidigare nämnts är höga krav en riskfaktor för utbrändhet (Salmela-Aro et al., 

2009) varför job demands-resources model ansetts vara användbar även inom skolans 

kontext (Salmela och Upadyaya, 2014). Detta för ökad förståelse kring vikten av balans 

mellan krav och möjligheten till kontroll genom inflytande, delaktighet och stöd. 

Utifrån studiens syfte går det att utläsa en grundtanke kring att prestationer och betyg 

kan ha ett möjligt samband med förekomsten av depressiva symptom och ett av fynden 

som framkom utifrån analyserna var att det signifikanta sambanden mellan depressiva 

symptom och graden av krav och inflytande skiljde sig åt vad gäller individer med låga- 

respektive medel/höga betyg. Motsättningen grundar sig i att krav enbart visat sig ha 

samband med förekomsten av depressiva symptom för individer med medel/höga betyg 

samtidigt som graden av inflytande enbart visar sig ha samband med högre grav av 

depressiva symptom för individer med låga betyg. Denna motsättning kan vara av 

intresse för vidare forskning utifrån att tidigare studier visat en utbredd och varierande 

grad av prestationsångest bland elever som i sin tur riskerar att påverka individers 

förutsättningar att lyckas med sina studier (Mcdonald, 2001) .  

 

I analyserna har också ett antal variabler använts för att påvisa socioekonomiska 

förhållandens möjliga påverkan på depressiva symptom, detta utifrån vetskapen om att 

uppväxtförhållanden är en av bestämningsfaktorerna till ungdomars psykiska hälsa 

(Socialstyrelsen och SKL, 2014:48). I linje med tidigare forskning (Carlerby et al., 

2012) påvisar analyserna att familjens socioekonomiska situation, mätt som om 

respondenterna haft lika mycket pengar som kompisar, har samband med förekomsten 

av depressiva symptom för både individer med låga- respektive medel/höga betyg. I 

kontrast till tidigare forskning (Augustsson och Hagquist, 2011: 25) vilken rapporterat 

att familjekonstellation har samband med graden av psykiska besvär påvisar analyserna 

inget samband mellan att leva med båda föräldrar eller annan konstellation och 

depressiva symptom varken för individer med låga- eller medel/höga betyg. Ovan 

nämnd tidigare forskning pekar också på att individer tillhörande en familj med lägre 
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socioekonomisk status tenderar att rapportera sämre mental hälsa medan aktuella 

analyser kunnat se ett samband mellan att ha en förälder som arbetar eller annat och 

depressiva symptom hos individer med medel/höga betyg men inte för individer med 

låga betyg. Dock är detta beroende av hur frågor om familjens socioekonomiska status 

efterfrågats och denna parallell bör därför tolkas med försiktighet.  

 

5.2 Metoddiskussion 

Utifrån studiens syfte, att söka samband mellan valda variabler, har användningen av en 

kvantitativ ansats ansetts vara bäst lämpad. Användning av kvalitativ metod hade 

kunnat generera en djupare förståelse och fånga in deltagarnas olika uppfattningar om 

ett fenomen (Ahrne och Svensson, 2011:14) men hade inte varit lika fördelaktig för att 

analysera samband eller i strävan efter att säga någonting om resultatets 

generaliserbarhet (Bryman, 2011:371). När det gäller att söka samband hade en 

longitudinell design varit att föredra för att kunna undersöka sambandens riktning 

(Bryman, 2011:167-169). Detta har dock inte ansetts vara genomförbart på grund av 

studiens tidsbegränsning varför en tvärsnittlig design använts.  

 

Användningen av redan befintlig data har såväl sina för- som nackdelar. Fördelen med 

att använda befintlig data är framför allt tidsbesparingen som detta möjliggör. Detta 

samtidigt som en större mängd data kan analyseras och tolkas utifrån nya perspektiv 

(Bryman, 2011:301-303). I denna studie kan dock den främsta fördelen kopplas till 

etiska ställningstaganden på grund av studiens centrala delars känslighet. Det som 

skulle kunna anses vara av känslig karaktär är dels efterfrågat upplevt hälsotillstånd och 

dels respondenternas unga ålder, omkring 15 år, då dessa kan räknas som en speciellt 

sårbar grupp (Svensson och Ahrne, 2011:31). Inom forskning generellt sätts 

individskyddet, individer ska skyddas från skada och kränkning, mot forskningskravet 

vilket innebär samhällsnyttan i form av ny forskning för att förbättra exempelvis hälsa, 

livskvalitet eller annat (Hermerén, 2011:18). Genom användning av befintlig data 

besparas individer att än en gång besvara en enkät med frågor av känslig karaktär 

samtidigt som nya analyser på samma material möjliggör nytolkningar (Bryman, 

2011:304). Nackdelarna med en sådan användning kan däremot tillskrivas 

kunskapsförlusten kopplat till studieprocessen, att inte själv vara delaktig vid viktiga 

moment så som urvalsprocess eller utformning av centrala variabler. Samtidigt som 
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detta kan resultera i en bristande närhet till materialets helhet (Bryman, 2011:300-305).   

 

Vidare bör också problematik i och med valda variabler och analys kommenteras. Till 

en början användes frågeställningen ”Tror du att du kommer att nå målen/ få minst 

godkänt i betyg den här terminen?” vilken kodades utifrån positiva- respektive negativa 

förväntningar att klara målen. Användningen av denna frågeställning grundades i 

intresse för att möjligen kunna se skillnader i meritvärdet utifrån om individerna över- 

respektive underskattade sin förmåga. Under processens gång valdes dock denna 

variabel bort utifrån resultatmässiga själ då variabeln och dess kodning inte höll för 

analys. Under 2010 var andelen elever i vald kommun som uppnått kunskapskraven i 

alla ämnen 78,1 % respektive 11,1 % för den andel som inte uppnått kunskapskraven i 

två eller flera ämnen (Skolverkets Internetbaserade Resultat- och kvalitetsinformations 

system (SIRIS), 2010). En rimlig orsak till svårigheterna med analyseringen skulle 

kunna vara att ovanstående fördelning inte helt och hållet överensstämde med de 

inkluderade skolorna alternativt att de flesta ungdomar uppnår godkända betyg och 

tillsammans med detta har en hög medvetenhet kring vad slutbetygen kommer att bli. 

 

Ett annat problem kan tillskrivas chi2 analyserna utifrån grundtanken att göra separata 

analyser för flickor och pojkar vilket visade sig inte vara genomförbart. Detta kan 

tillskrivas en av studiens svagheter då separata analyser resulterade i för få individer 

som har vissa kriterier uppfyllda (Bryman, 2011:194, Wahlgren, 2012:122). Därför 

valdes de separata analyserna bort för att möjliggöra analyseringen utifrån syftets 

centrala delar, det vill säga förekomsten av depressiva symptom och individernas 

betygsnivå. För att underlätta analyseringen hade det därför varit önskvärt att ha ett 

större urval än det som presenterats i studien för att minimera risken för sådan 

problematik (Bryman, 2011:194).   

 

6. Implikationer  

Det behövs mer kunskap om effekterna av betyg innan det med säkerhet går att uttala 

sig om inriktade åtgärder för att främja ett ökat hälsofrämjandetänk i skolan. Fortsatt 

forskning bör därför inriktas på longitudinella studier med fokus på effekterna av betyg 

och hur betygen i ett större perspektiv påverkar ungdomars mentala hälsotillstånd.   
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Speciellt behövs ytterligare forskning kring den aktuella studiens fynd om skilda 

samband vad gäller graden av krav och inflytande för individer med låga- respektive 

medel/höga betyg. Detta utifrån tidigare rapporteringar om vikten av balans mellan 

upplevda krav och kontroll för att reducera riskerna för utbrändhet (Demerouti et al., 

2001, Salmela-Aro och Upadyaya, 2014). Om ytterligare forskning påvisar liknande 

resultat skulle detta kunna bidra med ett alternativt synsätt för det praktiska 

folkhälsoarbetet. Detta då denna studies resultat indikerar att olika grupper, i detta fall 

individer med varierande betyg, är i behov av olika insatser i strävan efter att finna 

balans och skapa bättre förutsättningar för en fungerande skolgång.  

 

7. Slutsatser  

Flickor har en högre förekomst av depressiva symptom tillsammans med generellt bättre 

betyg i jämförelse med pojkar. Studien pekar vidare på att en stor andel av eleverna 

upplever stress över skolarbetet tillsammans med olika påverkan av krav och inflytande 

beträffande individer med låga- respektive medel/höga betyg. Detta indikerar att det 

finns ett behov av fortsatt forskning för att det praktiska folkhälsoarbetet ska kunna 

tackla den ökande psykiska ohälsan bland ungdomar. Detta utifrån vetskapen att låg 

mental hälsa under skolåren tenderar att påverka ungdomars framtida möjligheter till 

sysselsättning och ett gott hälsotillstånd.  
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9. Bilaga  

 

Förkortad version av enkäten 2010: Informationsbrev, valda variabler 

och etiska överväganden.  

 

 

Skolans arbetsmiljö och hälsa 

 
Skolans arbetsmiljö och hälsa 

 

Hej! 

 

Nu har just DU chansen att säga vad du tycker om skolan, hur du mår, hur 

du har det på fritiden och mycket annat.  

 

Det är frivilligt att delta, men vi hoppas självklart att du vill vara med.  Allas 

svar är viktiga!  

Svaren kommer användas i ett arbete för en bättre skola för alla elever. 

 

Dina svar kommer att redovisas anonymt.  Jag kommer inte titta på enskilda 

svar eller visa svaren för någon annan. Enkäten skickas till mer än tvåtusen 

elever i Östersunds kommun. 

 

Om det är någon fråga som du tycker är alltför känslig att svara på kan du 

hoppa över just den.  Annars är det viktigt att du svarar på alla frågorna och 

att du svarar precis som just du tycker. 

 

Det är ganska många frågor, men jag hoppas att du tycker att de är 

intressanta. 

 

Hälsningar 

Katja Gillander Gådin 

Forskare vid Mittuniversitetet 
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4. Är du kille eller tjej? 

 
 Kille 
 Tjej 

  
 

 
6. Vilka bor du med? (Här kan du markera flera svar) 

 

 Både mamma och pappa 
 Ibland med mamma, ibland med pappa 

 Mamma med ny partner 
 Pappa med ny partner 

 Bara mamma 
 Bara pappa 
 Någon annan/andra 

 
 

 
14. Om du tänker på hur det varit de sista tre månaderna, har du 
haft tillräckligt med pengar för att kunna göra samma saker som 

dina kompisar? 
 

 Alltid   
 Ofta   
 Ibland   

 Sällan   
 Aldrig 

 
 
 

15. Har din pappa ett arbete? 
 

 Ja 
 Nej 
 Vet ej 

 Har ingen pappa eller träffar honom inte 
 

 
 
16. Har din mamma ett arbete? 

 
 Ja 

 Nej 
 Vet ej 
 Har ingen mamma eller träffar henne inte 
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19. Om du tänker på hur det har varit det senaste halvåret: 
 

 Alltid 
  

Ofta 
  

Ibland 
  

Sällan 
  

Aldrig 

Har du känt dig stressad över skolarbetet?      

Har du känt dig stressad i största 
allmänhet? 

     

 
 
 

20. Nu kommer frågor om hur du känt dig den SENASTE VECKAN? 
 

 
 Allt

id 
Oft
a 

Ibl
an

d 

Sällan/
Aldrig 

Störd av saker som vanligtvis inte stör mig     

Inte känt för att äta, jag har inte haft aptit     
Har haft svårt att skaka av mig känslor av nedstämdhet 

trots att familj och/eller vänner försökt hjälpa mig 

    

Känt att jag var precis lika bra som andra människor     
Haft svårt att koncentrera mig på vad jag har gjort     

Känt mig deprimerad     
Allt jag gjorde var en ansträngning     

Hoppfull inför framtiden     
Tänkt att livet har varit ett fiasko     
Känt mig rädd eller ängslig     

Min sömn har varit orolig     
Varit glad     

Pratat mindre än vanligt     
Känt mig ensam     
Andra personer har varit ovänliga     

Uppskattat livet     
Haft gråtattacker     

Känt mig ledsen     
Känt att andra ogillade mig     
Haft svårt ”att komma igång” med att göra saker     

 
 

 
35. Hur tycker du att det är i skolan? 

 

 Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig 
Det är stökigt och bråkigt på lektionerna      

Arbetet i skolan går för fort fram      
Det vi ska lära oss är för svårt      
Lärarna ger för mycket läxor      
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37. Tror du att du kommer att nå målen/få minst Godkänt i betyg 

den här terminen? 
 

 Ja, alla 
 Ja, de flesta 
 Ja, några 

 Nej, inget 
 Vet inte 

 
 
 

 
62. Nu kommer några fler frågor om dina lärare. 

 
 Allti

d 
Oft
a 

Ibla
nd 

Säll
an 

Aldri
g 

Brukar dina lärare ge dig stöd och hjälp när du 
behöver det? 

     

Tror du dina lärare skulle märka om du inte trivdes i 
skolan? 

     

Tycker du att dina lärare behandlar dig rättvist?      
Brukar du få beröm och uppmuntran av dina lärare?      
Brukar du få skäll av dina lärare?      

Finns det någon vuxen på skolan du kan prata med 
om du får problem? 

     

Brukar du fråga dina lärare om saker du inte förstår?      
Bryr sig dina lärare om vad just du tycker?      
Lär du dig något i skolan som du tror att du kan ha 

nytta av i framtiden? 

     

Brukar dina lärare uppmuntra dig att hjälpa andra 

elever med skolarbetet? 

     

Har du blivit mobbad av någon lärare?      
 

 
86. Upplever du att frågorna i enkäten har påverkat hur du mår? 

 
 Ja, jag mår sämre nu 
 Nej, det är lika som innan enkäten 

 Ja, jag mår bättre nu 
 Egen kommentar ___________ 

 
 

87. Har du blivit påverkad av frågorna så mycket att du vill att 

skolsköterskan eller en kurator kontaktar dig?  
 

I sådana fall förmedlar jag kontakt, men det är Du som bestämmer 
om du vill visa dina enkätsvar och vad du vill prata om.  
 

Vänliga hälsningar Katja Gillander Gådin, forskare vid 
Mittuniversitetet 
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 Ja, skolsköterskan 
 Ja, kurator 

 Nej 
 Kommentar ___________ 

 

88. Om du vill kan du skriva in här vad du tänker och tycker om 
skolan eller om det finns något annat som du tycker att vi borde 

veta. 
 

________________________________________ 

________________________________________ 
________________________________________ 

________________________________________ 
 

Tack för att du har svarat på enkäten! 

 
Med vänliga hälsningar,  

Katja Gillander Gådin 
 

e-postadress: katja.gillander-gadin@miun.se 
 


