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Abstrakt 
 

Syftet med denna studie var att få en uppfattning hur lärare arbetar, med fokus på elevernas 

psykiska hälsa och välmående ur ett klassrumsperspektiv. Syftet var också att lyfta det viktiga 

med detta ämne och få fler nyckelpersoner inom skolan att uppmärksamma ämnet psykisk 

ohälsa. Studien har genomförts med en kvalitativ intervjustudie och tre lärare i grundskolans 

tidigare år har intervjuats. Lärarna i studien var eniga om vad som kan främja elevers 

psykiska välmående samt att de gav olika beskrivningar hur just de arbetar i sitt klassrum. 

Viktiga aspekter som klassrumsklimat, skapa en ”vi-känsla” i gruppen, trygghet, empati, 

uttrycka känslor, självkänsla/självförtroende, samarbetet med kurator och familjen, är några 

viktiga resultat som studien visar. Om eleverna inte mår bra, kan de inte lära sig den viktiga 

informationen de ska lära sig i skolan. Det är inte alltid som en elev kan eller vill träffa en 

kurator av olika anledningar och då borde arbetet med psykisk ohälsa ske ur ett 

klassrumsperspektiv. Om psykisk ohälsa uppmärksammas och arbetas med i olika former, kan 

eleverna både lära sig det de ska, men också få en god grund att stå på när det gäller till 

exempel självkänsla samt att övriga problem som mobbning och stökiga klassrum, kan 

förebyggas.  

 

Nyckelord: Psykisk ohälsa, klassrumsklimat, självkänsla, trygghet, empati, lärare, kurator, 

intervju. 
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1 Inledning  
 

Psykisk ohälsa är idag ett stort hälsoproblem både bland barn och vuxna. Den här rapporten 

belyser hur psykisk ohälsa bör arbetas med i skolan och främst ur ett klassrumsperspektiv. Det 

diskuteras bland annat viktiga aspekter som bör uppmärksammas tydligare i skolan och dessa 

viktiga aspekter är: självkänsla, empati, klassrumsklimat, trygghet, respekt och skolans 

samarbete med familjen.  

 

Intresset för ämnet psykisk ohälsa och att väcka en diskussion kring detta, har jag haft under 

många år. Intresset har också förstärks av flera verksamhetsförlagda utbildningar jag haft som 

lärarstudent, och där jag uppmärksammat barn som inte mår bra. Psykisk ohälsa är ett stort 

begrepp som kommer förklaras mer utförligt senare i rapporten och i denna rapport är det 

främst ledsna och oroliga samt nedstämda barn, som kommer att vara i fokus. Det är också 

svårt att uppmärksamma dessa elever som är nedstämda och ledsna, eftersom dessa barn 

ibland visar symtom som inte alltid är lätta att känna igen eller att ett nedstämt barn kan 

komma i skymundan för de med svårare diagnoser (SOU 1998:31).  

 

Socialstyrelsen (2010) har sett ett behov av att ta fram underlag som hjälp till lärare, när det 

gäller psykisk ohälsa. De har gjort det i en serie av fem miniböcker, som kan vara en lärares 

hjälp i det vardagliga arbetet. De använder sig bland annat av uttrycken ”ledsna barn” och 

”blyga och ängsliga barn”. I denna rapport kommer begreppet psykisk ohälsa att begränsas till 

just dessa ledsna och ängsliga barn. Alltså kommer andra stora psykiska sjukdomar och olika 

diagnoser inte inkluderas och depression kommer bara nämnas kort.  

 

Rapporten beskriver olika symtom barn kan ha vid psykisk ohälsa men också olika orsaker till 

att psykisk ohälsa uppkommer hos ett barn. Genom intervjuer med verksamma lärare i 

skolans tidigare år som lägger extra tid och tanke till ämnet psykisk ohälsa, har ett resultat 

arbetats fram som beskriver hur psykisk ohälsa kan arbetas med, ur ett klassrumsperspektiv.  

Strävan är att genom lärarnas åsikter, tankar och arbetssätt utforma strategier om hur andra 

kan tillämpa detta i klassrummet. Det finns också en önskan om att fler uppmärksammar detta 

problem och att man kan lösa många andra eventuella problem inom skolan eller klassen, om 

man först och främst fokuserar på elevernas hälsa. Läroplanen för grundskolan beskriver att 

skolan ska främja alla elevers utveckling och lärande samt att den ska ha omsorg för den 

enskilde elevens utveckling och välbefinnande (Skolverket, 2011). Om ett barn inte mår bra, 

blir skolarbetet lidande. 

 

Det finns en viss tabu inom området psykisk ohälsa och detta kommer rapporten att behandla. 

Det finns naturligtvis olika åsikter inom detta problemområde, vilket jag är medveten om.  

Dock har jag utifrån egna och andra lärares erfarenheter, kommit fram till att även om tabut 

inte förekommer på alla skolor, förkommer det ändå mer eller mindre. Det finns också ren 

okunskap kring detta ämne och genom en upplysning till skolans nyckelpersoner, kan denna 

okunskap och tabu förhoppningsvis minskas. Det borde uppmärksammas att den fysiska 



2 
 

hälsan på eleverna alltid haft fokus men det är den mentala hälsan som ständigt visar på att 

eleven mår dåligt och att livet då blir lidande på olika sätt (Knorring, 2012). Denna insikt 

borde uppmärksammas ytterligare och skapa fokus på den mentala hälsan precis som det finns 

fokus på den fysiska hälsan.  
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2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att synliggöra om och framförallt hur, lärare arbetar för att aktivt arbeta 

mot och förebygga psykisk ohälsa i klassrummet. Det finns också en strävan att genom deras 

reflektioner uppmuntra fler lärare och andra nyckelpersoner inom skolan samt föräldrar, till 

att se fördelar till att aktivt arbeta mot psykisk ohälsa.  

 

Frågeställningar: 

 Vad har läraren för arbetssätt för att främja välmående och motverka psykisk ohälsa 

för eleverna, i klassrummet? 

 Av vilka skäl väljer lärare att arbeta aktivt med att främja psykisk hälsa i klassummet? 
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3 Bakgrund 
 

Psykisk ohälsa är ett problem som vi ständigt blir medvetna och påminda om, och det finns 

olika faktorer till att barn inte alltid mår bra. Ibland är nedstämdhet en del av livet men det 

kan också röra sig om olika omständigheter i barnens liv som gör att de blir ledsna och 

nedstämda. I följande avsnitt kommer symtom beskrivas såväl som olika orsaker till psykisk 

ohälsa hos barn och ungdomar. Skolan har en viktig roll när det gäller barnens välmående 

eftersom barnen tillbringar större delen av sin vakna tid i skolan. Därför är det ett ypperligt 

tillfälle för läraren att se och ha kontakt med alla ledsna barn och barn i behov av en starkare 

självkänsla. Avsnittet kommer också att beskriva skolans ansvar och vad styrdokumenten 

säger. Elevhälsan är en grundläggande del i arbetet med elevernas välmående och deras arbete 

kommer också att belysas. 

 

3.1 Psykisk ohälsa som begrepp 
 

Begreppet ”psykisk ohälsa” är ett väldigt brett begrepp, som i stort sett kan omfatta de flesta 

psykiska åkommor, av olika slag. Det är dock inte målet med denna rapport. Som beskrevs i 

inledningen kommer socialstyrelsens (2010) formulering ”ledsna barn”, vara ett uttryck som 

används regelbundet. Ledsna barn är ofta nedstämda och oroliga av olika anledningar.  

 

I dagens skolor är det inte alls ovanligt att det finns elever som blir eller har blivit utredda och 

till exempel fått diagnosen ADHD, dyslexi eller Aspergers syndrom samt andra psykiska 

nedsättningar. Dessa funktionsnedsättningar blir också mer synliggjorda eftersom detta skrivs 

på papper och eleven får speciella åtgärdsprogram och extra hjälp i form av specialpedagog, 

elevhälsa och andra åtgärder som sätts in. Skolan ska agera utifrån elevens behov och sätta in 

särskilda åtgärder, just för att eleven ska ha möjlighet att klara målen utifrån sina egna 

förutsättningar. Barnen vars symtom inte blir lika utåtagerande som en del barn med till 

exempel ADHD, riskerar att inte bli uppmärksammade av skolan (Guvå, 2011). Elever vars 

psykiska besvär som inte är lika synbara, är inte alltid lätta att uppmärksamma eller märka 

överhuvudtaget.  

 

Enligt socialstyrelsen (2010) borde man också skilja på psykisk ohälsa, sorg och kris. Ibland 

händer det att barn och ungdomar drabbas av kris och då är det inte alls konstigt att 

nedstämdhet eller depression blir följden. Sorg är också en naturlig del av livet då någonting 

tråkigt hänt eller en kris av något slag inträffat. Sorg inträffar ofta då någon i barnets närhet 

avlidit eller om sjukdom drabbat någon anhörig. Socialstyrelsen (2010) vill också skilja på 

sorg, kris, nedstämdhet med depression. Depression är en sjukdom som kan inträffa om ett 

barn varit nedstämd en längre tid, gått igenom stor sorg eller om det finns ärftliga orsaker. 

Depression innebär också grövre symtom än en nedstämdhet eftersom den drabbade börjar 

visa kroppsliga symtom såväl som psykiska.  
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3.1.1 Symtom 

 
Enligt SOU (1997:8) kan små barn visa sin psykiska ohälsa genom kroppssignaler och de kan 

reagera med att skrika och visa oro. Detta är dock olika från barn till barn. Barn i låg och 

mellanstadiet får ofta symtom som magont, eller har en överdriven vilja att beklaga sig över 

att de har ont någonstans samt att dessa barn kan få en benägenhet att bli väldigt klängiga på 

de vuxna i deras närhet. Dessa barn är ofta de man kan kalla för ledsna eller oroliga. De får en 

tendens att klaga på smärta för att de har svårt och nästan omöjligt att beskriva den inre oron, 

som ofta är huvudproblemet. Pojkar kan reagera med aggressionsproblem och ilska. Vissa 

barn blir inte nedstämda överhuvudtaget utan reagerar med irritation. SOU (1997:8) beskriver 

att barn kan reagera olika på psykisk ohälsa. Vissa kan reagera med inåtriktade problem som 

till exempel: ängslan, oro, nedstämdhet, tillbakadragenhet, somatiska klagomål. Medan andra 

barn får mer utåtriktade beteenden som till exempel: dålig självkontroll, aggressivitet, 

normbrytande beteende. Det finns olika depressiva eller nedstämdhetssymtom vid olika 

åldrar.  

 

Socialstyrelsen (2010) beskriver depressiva symtom hos små barn och förskolebarn som mat 

och sömnproblem, men kan också visa sig som apatiska tillstånd eller svårigheter att fungera 

med vuxna eller i grupp. Ett tredje stort problem med psykisk ohälsa är att följden kan få 

konsekvenser som koncentrationssvårigheter.  

 

3.1.2 Självkänsla 

 
En bra och stark självkänsla är a och o, för att kunna ha en god psykisk hälsa. Skillnaden 

mellan självkänsla och självförtroende, är att självkänsla visar på hur personen ser på det egna 

värdet. Självförtroende är hur personen ser på vad denne kan klara av i vissa situationer. 

Självkänsla sitter i egenvärdet och självförtroende i handlingar (Sanna Nova Emilia, 2011). 

Barn föds ofta med bra eller dålig självkänsla. De med dålig självkänsla känner sig ofta fel 

eller otillräckliga och kan leva med irrationella föreställningar att de måste vara perfekta och 

alltid prestera (Cullberg Weston, 2005). Det är oftast barn som inte blir sedda och bekräftade 

samt älskade, i sina tidiga barndomsår som utvecklar en dålig självkänsla. Det finns också 

risker med att vara ironisk mot barn, just för att de inte förstår ironi och detta kan bli väldigt 

kränkande för ett barn. Speciellt också för ett barn som redan har låg självkänsla.  

 

Självkänslan hos en individ är så pass viktig att om den hotas på något sätt, reagerar individen 

som om den fått ett fysiskt påhopp (Cullberg Weston, 2005). Det finns en rad olika 

försvarsmekanismer till att skydda sin självkänsla och dessa finns hos både barn och vuxna. 

Cullberg Weston radar upp ett par olika försvarsmekanismer som till exempel: 

 

1. Undvika situationen. När en individ riskerar att inte lyckas så denne inte vill prova 

överhuvudtaget. 

2. Sänka förväntningarna. Individen intalar sig vissa saker som till exempel att det inte 

är rimligt att få jobbet, och detta för att minska ångesten att misslyckas. 
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3. Skaffa sig ett handikapp. Individen skaffar sig en orsak att inte lyckas i en uppgift eller 

att skjuta upp uppgiften så att tillslut tiden inte räcker till. 

4. Jämföra sig nedåt. Detta kan innebära att en individ tänker ”Jag är i alla fall bättre än 

honom på att räkna matte”. 

5. Kompensera sig. Individen intalar sig att ”Ja, jag klarade inte provet men det är i alla 

fall bättre att jag gör bra ifrån mig på träningen”. 

6. Distansera sig. Om en vän klarar av något som inte individen gör, kan detta resultera 

sig i att man hittar fel på vännen och saboterar relationen 

7. Bli arg eller våldsam. Individen kan rent av bli aggressiv och ta till fysiskt våld. 

 

Barn med låg självkänsla kommer oftast att ha det mer eller mindre hela livet men det kan 

förbättras med olika metoder. Jana Söderberg (2006) har skrivit en bok om hur vuxna kan visa 

barnen till bättre självkänsla. Boken belyser också stressrelaterade frågor och hur viktigt det 

är att kunna ge ord åt sina känslor. Nästan det första Söderberg nämner i boken handlar om 

stress och hur svårt det är för vuxna människor att bara leva i nuet. Vissa människor har en 

tendens att alltid vara någon annanstans än i nuet och saker och ting alltid ska påskyndas. 

Detta påverkar naturligtvis barnen också. Barnen gör inte som vi säger, de gör som vi gör 

(Söderberg, 2006). Söderbergs bok: Våga vara, är en pratisk bok och det finns många 

konkreta tips på hur barnens självkänsla kan förbättras. Det är tydligt strukturerad bok med 

många olika övningar, som till exempel en lärare kan ha stor användning av. En till viktigt sak 

Söderberg nämner om barns psykiska hälsa är vikten av beröring. Beröring är en livsviktig del 

i barnens liv och det finns studier som visar att barn som fått tillräckligt med mat men inte 

beröring har hämmats i växten. Det finns också studier med djur som fått mat men inte 

beröring och på så sätt dött på grund av det (Söderberg, 2006).  

 

3.2 Orsaker till psykisk ohälsa hos barn 
 

Barn kan vara nedstämda av olika anledningar. Ibland är det ärftligt och ibland är det 

omständigheter runtomkring barnen som gör att de blir ledsna. Knorring (2012) lägger fram 

biologiska, psykologiska och sociala faktorer till barns hälsa. De orsaker som dock kan vara 

en riskfaktor i barns utvecklande av psykisk ohälsa kan vara vanvård, mobbning, 

familjekonflikter och mycket negativ kritik. Knorring fortsätter också med ytterligare 

riskfaktorer såsom lite fysisk aktivitet, dålig mathållning och frånvaro av skyddande faktorer 

som social förmåga och problemlösningsförmåga. Barnets situation är en kombination av 

familjens och den direkta omgivningens situation och psykiska hälsa. Man måste också se till 

ärftliga och konstitutionella omständigheter, hjärnans utveckling, alla samspel runtomkring 

barnet som har något sorts inflytande i vardagen som relationer av alla slag men också 

kulturen och samhällsklimatet (SOU:1998:31). Det är med andra ord ganska svårt att dra en 

generell linje var den psykiska ohälsa kan komma ifrån. Man måste helt enkelt utgå från 

barnets hela situation och historia.  

 

Knorring (2012) uttrycker dock att även fast ett barn blir påverkat av en rad riskfaktorer 

behöver inte detta betyda att barnet utvecklar psykisk ohälsa, men eventuella riskfaktorer kan 
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öka sannolikheten för att utveckla psykisk ohälsa. Det är också viktigt att medta i beaktningen 

att inget barn går igenom livet utan psykiska obehag (SOU1998:31).  

För att få en ännu klarare bild av vad som kan orsaka psykisk ohälsa, ska detta beskrivas ur 

Statens offentliga utredningar (SOU1998:31) där man valt att dela in barn och psykisk ohälsa 

i tre huvudperspektiv. I den första kolumnen finns symtom, där man delar in dessa i: a.) 

subjektiva (barnets upplevelser) och b.) objektiva (omgivningens upplevelser).  

 

Under andra kolumnen beskrivs orsaksfaktorerna, vilka kan vara: a.) medfödd sårbarhet hos 

barnet b.) tidiga relationsstörningar c.) traumatiska erfarenheter (våld, övergrepp mm.) d.) 

påtagliga brister i omhändertagande e.) relationsstörningar i familjen f.) psykosociala stress 

faktorer (arbetslöshet i familjen, missbruk, flyktingskap) g.) organiska skador (medfödda eller 

förvärvade hjärnskador, kroppsliga sjukdomar).  

 

I den tredje och sista kolumnen, beskrivs åtgärderna: a.) särskilt stöd i skola och förskola b.) 

lek och samtalsterapi c.) familjeterapi d.) vård enligt SoL och LVU. Strandell och Grundberg 

(2000) uttrycker också att en alltför stressande vardag, kan innebära psykisk press på den 

nivån att barnen inte mår bra. I välbärgade samhällen är inte barnen stressade av till exempel 

krig utan av den stress som kommer ur många olika aktiviteter och fritidsintressen. Det är 

ständigt någonstans som barnen ska vara och någonting de ska göra. Det kan också vara 

stressande att passa in i olika grupper och veta vilka kläder de ska ha på sig. Det finns alltid 

en stress och en rädsla att inte passa in, och det kan påverka barnen psykisk. 

 

3.2.1 Barnet och familjen 

 
Barnet har redan från födseln en ömsesidig kontakt med föräldrarna och är beroende av dem 

för att överleva. I Statens offentliga utredningar (SOU1998:31) beskrivs förhållandet mellan 

barn och förälder som en avgörande faktor för barnets fortsatta psykiska välbefinnande. 

Familjerelationerna är alltså en extremt viktigt del i barnets liv. Barnet börjar redan från tidig 

ålder att skapa en egen personlighet och behöver i sitt utforskande av världen, en trygg och 

stabil grund. Barnet behöver också föräldrar som ser, bekräftar och bryr sig om barnet, för att 

få en god psykisk hälsa. Knorring (2012) uttrycker också att en bra start tidigt i livet är av 

största vikt för ett barns möjligheter till psykisk hälsa och välmående. Föräldrar vill ofta ge 

sitt barn en bra fostran och uppväxt men det finns ofta olika anledningar till att det inte alltid 

blir som det är tänkt. Det kan till exempel röra sig om okunskap och sociala normer som 

hindrar föräldrar från att hitta rätt lösningar. Missbruk av olika droger kan vara en bidragande 

faktor till att föräldraskapet inte tillgodoser barnets behov (Knorring, 2012).  

 

I ”Den nya ohälsan” och barnen: om tillitsbrist och livskunskap (2000) uttrycks att det är en 

förändrad familjesituation idag än hur den kunde se ut för några decennier sedan. Vissa barn 

växer upp utan att föräldrarna bor ihop och vissa barn har hunnit bli några år gamla när en 

eventuell skilsmässa kan äga rum. Detta kan på flera sätt bli påfrestande för ett barns psykiska 
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hälsa. Vidare menas att en skilsmässa eller separation kan vara en bra lösning i många 

ohållbara förhållanden, dock blir detta ändå en sorg för de involverade barnen.  

 

Ahrén (2010) beskriver sambandet mellan psykisk sjukdom och att bara bo med en förälder. 

Ett barn till en ensamstående förälder har ofta sämre ekonomiska möjligheter och på så sätt 

tillkommer det en risk för psykisk ohälsa. De har också större risk att begå självmord och den 

högre utbildningen kan bli lidande.  

3.2.2 Barn till psykisk sjuka och missbrukande föräldrar 

 

Gustafsson (2009) beskriver att en elevs motgångar i det egna lärandet, kan ha olika orsaker 

men det kan röra sig om oro för situationen hemma, missbruk, skilsmässa eller en psykisk 

sjuk förälder. Det finns studier som visar att barn till deprimerade föräldrar har ökade 

psykosociala svårigheter än andra barn. Det finns också vissa indikationer som visar på att 

barn till deprimerade föräldrar, har en ökad risk att själva bli nedstämda. Dessa barn kan 

också utveckla svårigheter i det sociala, anpassningssvårigheter och utveckla negativa bilder 

om föräldrarna (SOU 1998:31). Risksignaler som kan vara ett tecken, kan vara; otrygghet, låg 

självkänsla (att barnet inte känner att det är värt någonting eller klarar av någonting), 

bristande koncentrationsförmåga, utåtagerande eller störande beteende, nedstämdhet eller 

kroppsliga symtom (Sigling, 2002). 

 

Föräldrar som missbrukar droger av olika slag har svårt att vara bra föräldrar, även fast de 

vill. Om det rör sig om bara en missbrukande förälder brukar även föräldern som inte 

missbrukar få ett sämre förhållande till barnet. Många barn till missbrukare brukar senare vid 

vuxen ålder, uttrycka sin förlorade barndom (SOU1998:31). Dessa barn utvecklar ofta dåligt 

självförtroende, dålig självkänsla, skam och skuldkänslor som kan sitta kvar hela livet. Många 

av dessa barn utvecklar själva ett missbruk. Visserligen utvecklar inte alla ett missbruk men 

det beror på hur barnet har utvecklat en förmåga att få egna relationer, till vuxna och andra, att 

fungera (SOU1998:31).  

 

3.2.3 Barn i flykt 

 
Det finns också barn som kommer till Sverige och har fått vara med om hemska saker i sitt 

hemland. Det finns beskrivningar som till exempel krig och att de suttit i 

flyktingförläggningar samt att deras anhöriga varit med om olika saker som påverkar barnen 

(Sjöwall, 1994). Dessa orsaker kan också vara grund till en psykisk ohälsa. En elev som 

flyttar till Sverige och sätts i en svensk skola, har en stor uppgift framför sig med att lära sig 

språket. Om de fått se saker och varit med om hemska förhållanden, blir det en ännu svårare 

uppgift.  

 

Knorring (2012) beskriver förhållandena som att flyktingfamiljerna ibland flyr i flera månader 

för att undkomma en eventuell fara. Ibland kan också familjer separeras. Barnen får gå 

igenom en stor påfrestning och stress under resandet men också när de väl kommer till det nya 
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landet. De konfronteras då med det språkliga och sociala förhållandena och det blir en 

omställning. Många av dessa barn kan utveckla depression och ångestsymtom samt 

kroppsliga åkommor. Eventuella traumatiska omständigheter barnet varit med om, kan 

utveckla sömnsvårigheter och ängslan. En långdragen asylsökningsprocess kan utveckla ännu 

mer psykisk ohälsa för det skapar otrygghet hos barnet. Ibland har drabbade barn senare sagt 

att den långdragna beslutsprocessen till och med är värre än situationen i hemlandet, för det 

skapar en osäkerhet och otrygghet (Knorring, 2012).  

 

3.2.4 Mobbning 

 
SOU (1998:31) beskriver mobbning som ett skolhälsoproblem och är tydliga med att 

mobbning utgör en stor psykisk hälsorisk. Det är ett grundläggande arbete för elevvårdsteamet 

att arbeta mot mobbning. Men det är främst i samarbetet mellan lärare och elever som det 

största arbetet utförs. Björndell (1987) påpekar också att om det försiggår mobbning i en 

klass, borde det lösas i klassen och inte att den mobbade eleven skickas till en psykolog, eller 

liknande, då kan det hända att den drabbade eleven känner att felet ligger på hen. Däremot 

kan man säkert kombinera många olika lösningar. Björndell beskriver mobbning som 

någonting som uppstår på raster eller till och från skolan, och ofta får mest krut i klasser som 

är svåra att undervisa i och som tydligt har dålig gemenskap och dålig sammanhållning. 

Höistad (2001) beskriver att barn måste få gemenskapen från sina kompisar och få känna att 

den tillhör ett sammanhang. Det är förutsättningen för att få behoven av kärlek, trygghet och 

närhet, tillgodosedda.  

 

Höistad (2001) uttrycker många olika sätt att jobba mot mobbning men en sak han nämner är 

arbetet med barnens förmåga till att känna empati. Han beskriver också att det är det kanske 

viktigaste förebyggande arbete man kan göra med barn. Barn med goda hemförhållanden som 

till exempel att föräldrarna har ett bra grundklimat, tillfredställer barnets behov och är goda 

förebilder, stärker barnets vilja att själva hjälpa andra. Medan ett hem som är aggressivt och 

avvisande, försämrar ett barns förmåga till empati. Skolan borde därför sikta på att arbeta 

förebyggande med att skapa empati hos barnet, och att detta arbete borde börja så tidigt som 

möjligt (Höistad, 2001).  

 

3.3 Psykisk ohälsa och skolans ansvar 
 

Vissa elever i skolan har och kommer alltid att ha psykisk ohälsa och en del kommer också att 

ha kvar dessa symtom hela livet. Vad som dock är mer oklart är: var börjar skolans ansvar och 

var det tar slut? Skolan idag har en rad olika nyckelpersoner som kan vara med att påverka 

och hjälpa elever i behov av stöd. Det finns ofta kuratorer som är kopplade till skolan, dock är 

det inte säkert att det finns en på varje skola utan dessa kuratorer kan ibland även åka runt till 

olika skolor och vara där olika dagar i veckan. Det finns också skolsystrar vilka också kan 

vara stationerade på skolor men även åka runt på samma sätt som kuratorerna gör. Det finns 

specialpedagoger som ska vara ett extra stöd för eleverna i skolarbete och annat. Enligt 
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Knorring (2012) behöver barnet en möjlighet att utveckla social och kunskapsmässig 

kompetens, samt att de behöver en fostran till att ha god självkänsla. Det är oftast det skolan 

starkt bidrar till. En skola som ger eleverna god självkänsla och känslomässiga kompetenser, 

brukar ofta minska förekomsten av beteendemässiga problem. Barn som inte har något bra 

förhållande med föräldrarna, brukar ofta få en god relation med kamrater eller någon vuxen i 

skolan. 

 

Vad gäller skolans inflytande i elevers psykiska hälsa menar Knorring (2012) att skolan har 

ett stort inflytande på elevers psykiska hälsa. Hon anser att förebyggande insatser bör riktas 

till alla elever, eftersom det är svårt att förutspå vilka elever som senare kommer att drabbas 

av psykisk ohälsa. Att lyckas i skolarbetet är en faktor som ökar självförtroende och därmed 

ökar välmående hos elever.  Det är inte heller bara chansen att lyckas med skolarbete som kan 

bidra till ökat välmående utan också hur klassklimatet är och hur goda relationerna mellan 

eleverna är. Människan är en social varelse och fungerar inte det sociala kan hälsan bli 

lidande. Ett klassrum som har ett bra klimat elever och lärare emellan samt lektioner som är 

bra och givande för eleverna, är en viktig hälsofrämjande del när det gäller psykisk hälsa 

(Gustafsson, 2009). Hur klassklimatet och den sociala kompetensen däremot brukar främjas 

beror främst på hur läraren väljer att arbeta och det är olika från lärare till lärare.  

I Statens offentliga utredningar (SOU1998:31) framgår det att för att motverka psykisk ohälsa 

hos barn och ungdomar, borde en identifikation av problemet upprättas i ett så tidigt skede 

som möjligt. För att detta ska kunna bli en möjlighet, behöver alla som jobbar inom barnets 

närmsta omgivning, ha en grundläggande kunskap om olika problemområden som kan tänkas 

hota en elevs välmående. Huvudaktörer som menas med detta, kan exempelvis arbeta inom 

skola, omsorg och barnhälsovård. SOU (1998:31) riktar också ett uppmärksammande mot 

arbetet mellan olika verksamheter, som kan tänkas vara i barnets direkta omgivning. Det 

behövs ofta ett samarbete mellan dessa verksamheter för att motverka eventuella problem i ett 

barns vardag. Socialstyrelsen (2010) anser också att hälsofrämjande arbete kan kännetecknas 

som att skapa hälsofrämjande hälsoinsatser i till exempel en skolklass. Elever som inte har en 

god och stabil grund i sitt liv, behöver oftast en trygg och stabil grund i skolverksamheten. 

Det kan till och med vara avgörande för elevens liv och fortsatta välmående, hur skolan och 

andra huvudaktörer agerar. Miljön i skolan borde syfta på trivsel, självkänsla hos eleverna och 

att de inte behöver känna sig misslyckade eller mobbade (SOU1998:31). Dock uttrycker SOU 

(1998:31) att barn med psykosocial problematik riskerar att inte få den uppmärksamhet som 

krävs, speciellt dessa barn med problematik som inte syns utåt eller i skolresultaten, och 

därmed riskerar de att inte få den hjälp eller stöd som behövs.  Det är nästan omöjligt att 

arbeta med att förbättra den psykiska hälsan hos barn, om inte skolmiljön är den trygga 

platsen och socialt kompetenta platsen, som barnen behöver för att må bra.  

 

3.3.1 Elevhälsan 

 
Gustafsson (2009) uttrycker tydligt att det borde finnas ett elevhälsoteam på varje skola, och 

där borde följande kompetenser ingå; medicinsk, omvårdnads, social, psykologisk och 
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specialpedagogiskt. Det ska alltså finnas skolläkare/skolsköterska, kurator ibland också 

psykolog, samt specialpedagog. För att elevhälsan ska vara så effektiv som möjligt och vara 

till nytta för eleverna krävs att arbetet får någon sorts effekt på det pedagogiska planet (Guvå, 

2011). Det kan röra sig om relationen mellan lärare och elev och arbetet i skolan. 

 

Som redan nämnts tidigare, finns inte alltid ett elevhälsoteam stationerat på skolan, men det 

finns resurser som åker runt och som kan kontaktas. Dock uttrycker Gustafsson (2009) att 

tillgängligheten måste vara hög. Det ska vara enkelt för alla inom skolan att på ett smidigt sätt 

komma i kontakt med någon i elevhälsoteamet. Det är inte på alla skolor det fungerar på det 

sättet, dock finns en möjlighet att på något sätt få tag på till exempel en kurator om det skulle 

behövas. Det finns en riskfaktor att om någon elev vill prata med någon ur skolans 

elevhälsoteam, kan det bli för jobbigt på grund av den dåliga tillgängligheten, att det helt 

enkelt slutas ut. SOU (1998:31) antyder också att om elevhälsovårdsteamet inte är lokaliserat 

på verksamheten kommer det bli svårt för eleverna själva att ta kontakt. Det finns i många fall 

skam och skuldkänslor kring hälsa av olika slag. Vidare beskriver SOU (1998:31) att det är 

flera ansvariga personer när det gäller elevvården men främst rektor och mentorer/klasslärare. 

De övriga aktörerna i elevvården ska fungera som komplement i arbetet och stötta 

klasslärarna.   

 

3.4 Statistik 
 

I statistikavsnittet kommer statens folkhälsoinstituts (2011) undersökning beskrivas. Den 

omfattar årskurs 6 och 9, dock med en kort sammanfattning. Senare kommer en kort 

genomgång av socialstyrelsens (2005) mätningar av barns och ungdomars psykiska hälsa. 

 

År 2009 genomfördes en nationell enkätundersökning vars syfte var att mäta hur eleverna 

uppfattar sin psykiska hälsa i årskurs 6 och 9. Undersökningen genomfördes i hela Sverige 

och genomfördes av FHI, Statens folkhälsoinstitut. Utredningen utfördes på begäran av 

regeringen som ville ha en totalundersökning av hela landets elever med fokus på hur de 

själva uppfattar sitt psykiska välbefinnande. Orsaken till undersökningen var att tidigare 

genomförda undersökningar gav resultatet att den psykiska ohälsan hos elever har ökat och 

fortsatt öka under de senaste decennierna (Statens folkhälsoinstitut, 2011). Undersökningen 

har sin grund i att främst kunna jämföra skolor med varandra men också att kunna göra 

jämförelser kommuner och stadsdelar emellan. Statistiken presenteras och utgick från 5 

huvudområden inom psykisk ohälsa; psykosomatiska besvär, nedstämdhet, 

koncentrationssvårigheter, bristande välbefinnande och problemens påverkan på vardagslivet. 

Avsikten var främst att lägga fokus på och förbättra livsmiljöerna och inte rikta in sig på den 

enskilda eleven.  

 

 

Det sammanfattade resultatet för hela landet, blev att eleverna i årskurs 9 hade sämre psykisk 

hälsa än eleverna i årskurs 6 uppfattade sin psykiska ohälsa. Tjejer uppfattade också sin 

psykiska ohälsa sämre än vad pojkarna gjorde. Samt att de elever som inte bodde med sina 
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föräldrar uppfattade sin psykiska ohälsa sämre än övriga. Ett eventuellt samband som kan 

redovisas ur studien är att de elever som uppgav att de hade några sorters svårigheter hemifrån 

eller med föräldrar, uppvisade sämre psykisk hälsa än övriga. Dock uppgav majoriteten av 

eleverna att de hade det bra hemma. 

 

Resultatet för kommunen som intervjuerna i denna rapport har utförts i, fick precis som övriga 

kommuner, ett helt eget spindeldiagram. Spindeldiagrammet är utformat med en grön inre 

kärna, ett gult område runt det och längst ut på kanten en röd zon. Undersökningspelarna var; 

psykosomatiska besvär, nedstämdhet, koncentrationssvårigheter, bristande välbefinnande, 

problemens påverkan i vardagslivet och slutligen mobbning. I kommunen är inget av dessa 

områden på den röda zonen, dock det området som var närmast den röda zonen var bristande 

välbefinnande. Det nästkommande området var mobbning som i sin tur var följt av 

problemens påverkan i vardagslivet. De tre sista områdena; psykosomatiska besvär, 

nedstämdhet samt koncentrationssvårigheter låg i den gröna zonen. Detta visar att den berörda 

kommunen inte har något område i den röda zonen, tre i den gula samt tre i den gröna zonen. 

En slutsats av detta, dock utan övriga kommunala jämförelser, kan då bli att den berörda 

kommunen antingen har elever med relativt bra psykisk hälsa eller att kommunen arbetar 

förebyggande mot psykisk ohälsa.  

 

I socialstyrelsens (2005) skrivelse; Mätning av barns och ungdomars psykiska hälsa – förslag 

till nationella och återkommande undersökningar, beskriver de hur de genomfört pilotstudier 

i barns psykiska hälsa under åren 2003 och 2004, i 21 kommuner och omfattat mer än 10000 

elever. De hade liknande resultat med totalundersökningen som FHI gjorde och fick resultat 

som; psykosomatiska besvär ökar med barnens ålder, flickor har mer psykosomatiska besvär 

än pojkar samt att barn med föräldrar som inte är födda i Sverige lider av mer psykosomatiska 

besvär än övriga elever.  

 

Dessa ovan nämnda undersökningar som gjort både som pilot och totalundersökningar är 

dock mest fokuserade på årskurs 6 och 9, för att få ett spann på åldern på eleverna. Denna 

rapport är dock inriktad på de lite yngre eleverna men också på årskurs 6 eftersom den 

årskursen ingår i tidigare år. 

 

3.5 Antonovsky och KASAM – Känsla för sammanhang 
 

Aaron Antonovsky var en medicinsk sociolog och Kunin-Lunenfeld professor i sociologi, och 

levde mellan åren 1923-1994. Antonovsky var grundaren till teorin KASAM, som står för 

Känsla Av Sammanhang (Antonovsky, 1991). KASAM är den teori som studien kommer 

belysa.  

 

År 1970 höll Antonovsky på med att analysera en undersökning han genomfört som handlade 

om hur israeliska kvinnor, födda i Centraleuropa, anpassat sig till klimakteriet. Dessa kvinnor 

var mellan 16-25 år gamla år 1939 och av någon anledning hade Antonovsky ställt en fråga i 

enkätundersökningen, som frågade kvinnorna om de befunnit sig på koncentrationsläger. 
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Sammanfattningsvis kom Antonovsky fram till att den psykiska hälsan hos en grupp kvinnor 

från koncentrationsläger verkade ha en ganska god psykisk hälsa. Han kom alltså fram till att 

29 % av en grupp överlevande från koncentrationsläger hade en tillfredställande god psykisk 

hälsa. Antonovsky (1991) sammanfattar kvinnornas liv på det sättet att ha levt i skräck och 

genomlevt tre krig, levt som flyktingar och sedan fått bygga upp ett nytt liv, men fortfarande 

ha en allmänt god psykisk hälsa. Det var denna upptäckt som så småningom kom att utforma 

teorin om sammanhang. Antonovsky (1991) beskriver sjukdom som ett tillstånd som kan 

drabba människor och är ganska vanligt. Han beskriver att människor har olika stressorer i 

sina liv och det kan vara olika för alla, men det finns gott om stressorer. Att ställas inför något 

som orsakar stress eller stressorer, skapar ett spänningstillstånd hos individen. Detta 

spänningstillstånd måste hanteras, och utgången av denna hantering bestämmer om individen 

får hälsa, psykisk ohälsa eller sjukdom, till följd. Det verkar alltså vara olika från människa 

till människa vad man föds med för ”försvar” mot livets motgångar.  

 

Antonovsky delar in KASAM i tre kategorier. Dessa teman kom Antonovsky fram till, ur en 

undersökning med djupintervjuer, som visade på 11 personer med starkt KASAM och 16 

personer som hade svagare KASAM. Dessa 3 teman som kom ur analysen från intervjuerna 

kallar Antonovsky för begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet är 

något som en människa upplever yttre och inre stimuli som gripbara eller hanterbara. Om till 

exempel något oförutsägbart inträffar kan denna person någonstans se att det går att sortera 

och förklara. Begriplighet står för en människas sätt att hantera krig, sorg och död och ändå 

kunna göra dessa komponenter hanterbara (Antonovsky, 1991). Det andra temat kallar 

Antonovsky för hanterbarhet och står för en människas förmåga att se vilka möjligheter som 

finns i individens liv och kan möta individens krav på olika händelser i livet. Det finns olika 

resurser i en individs liv och dessa kan betraktas som under ens egen kontroll eller under 

någon annans kontroll, till exempel vänner, familj, Gud eller kolleger. Om man har hög 

hanterbarhet har man inte lika lätt att känna sig som ett offer för situationerna och 

förhållandena, som kan inträffa. Det tredje och sista temat Antonovsky beskriver är 

meningsfullhet. Människor som har hög KASAM har ofta olika intressen, utmaningar och 

sysslor i livet som gör att de har betydelse i individens liv.  

 

Ett barn kan alltså ha olika förutsättningar att klara livets motgångar och ha ett starkt KASAM 

eller kan barnet ha ett sämre försvar mot livets motgångar och ha ett svagare KASAM. Det 

finns ett litet samband mellan självkänsla och KASAM. Om en människa har bra självkänsla, 

har denne också en större möjlighet att klara livets motgångar och tvärtom när det gäller låg 

självkänsla. Självkänsla och KASAM går alltså ihop i varandra och självkänsla verkar ännu 

en gång ha väldig stor påverkan, när det gäller en människas välmående.  

 

3.6 Styrdokument 
 

Varje skola och enskild lärare har en läroplan och kursplaner att följa, i sin undervisning och 

allmänt i sitt arbete med eleverna. År 2011 kom den nya läroplanen för grundskolan - Lgr 11.  
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I Lgr11 står att skolan ska främja alla elevers utveckling och lärande. Läroplanen uttrycker 

också stor betydelse för elevens egenvärde och självkänsla och skolan ska ha omsorg om den 

enskilde elevens utveckling och välbefinnande. Lgr11 beskriver skolans uppdrag vidare, att 

skolan ska; anpassa undervisningen till varje elevs förutsättningar och behov; den ska främja 

elevernas lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas tidigare erfarenheter, 

bakgrund och kunskaper; ansvara för att elever med olika förutsättningar ska nå målen och 

erbjudas en utbildning utformad för deras behov; hälso- och livsstilsfrågor ska 

uppmärksammas (Skolverket, 2011).  

Paragraf 4 i skollagen (SFS 2010:800) ger också en tydlig beskrivning av vad skolan ska 

sträva efter när det gäller elevers olika förutsättningar i utbildningen. 

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd  

och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga 

skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen (1 kap. § 4). 

 

Det innebär en särskild undervisning för barn med speciella behov. Dock kan det i vissa fall 

fungera med en särskild undervisning ur ett klassrumsperspektiv.  

 

4 Metod 

 
I följande avsnitt kommer först en presentation om metod och urvalsmetod. Senare följer en 

genomgång av hur datainsamlandet gick till. Slutligen beskrivs proceduren och 

tillvägagångssättet. Det kommer också att kortfattat sammanfatta de etiska funderingarna och 

värderingarna som gjorts i samband med intervjuerna.  

 

4.1 Metodval 

 
Metoden som valts till detta arbete är en kvalitativ intervjustudie. Enligt Trost (2010) 

utmärker sig en kvalitativ intervjustudie av att det ställs enkla och raka frågor som ofta ger 

väldigt innehållsrika och långa svar. Det ska alltså ställas öppna frågor för att den som blir 

intervjuad ska få en möjlighet till att prata länge och öppet om det valda ämnet. Om istället en 

kvantitativ studie ska genomföras, kan metoden förenklat förklaras genom att det oftare rör 

sig om siffror och enkäter.  

 

Den kvalitativa undersökningen kan skiljas från en enkätundersökning, med att en 

enkätundersökning ofta har en väldigt strukturerat innehåll. Detta kan förklaras med att 

intervjuaren inte har möjlighet till att ändra frågan eller förklara vissa funderingar vid 

undersökningen. Den kvalitativa undersökningen innebär att den som intervjuas och 

intervjuaren möts och det finns möjlighet till olika riktningar på intervjun (Bryman, 2002). 

Man kan beskriva den kvalitativa intervjun som mer flexibel än en enkätundersökning som är 

mer strukturerad. Den kvalitativa intervjustudien kommer mer ingående att vara en 
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djupintervju. En djupintervju innebär oftast en intervju med ett fåtal personer och har nästan 

alltid ett givet tema (Svenning, 1996).  

 

Valet att arbeta med en kvalitativ inriktning och djupintervjuer, baserades på rapportens valda 

syfte och problemfrågeställningar. Trost (2010) menar på att det är projektet som styr vilken 

metod som ska väljas, inte gammal vana eller enkelhet samt socialt tryck, ska avgöra 

metodvalet. Syftet talade åter för att det var ur ett lärar- och klassrumsperspektiv fokus skulle 

ligga på. Både syfte och forskningsfrågorna i undersökningen, talade för att ge en inblick i hur 

lärarna jobbade i deras klassrum med fokus på psykisk ohälsa. Därför ansågs det att en 

intervjustudie med några väl valda lärare, skulle fungera bäst för undersökningen.  

 

Svenning (1997) beskriver en fördel med personliga intervjuer istället för till exempel enkät 

undersökningar kan vara intervjuarens möjlighet till att lägga till personliga kommentarer till 

stöd för den muntliga intervjun. Det kan till exempel röra sig om små observationer som 

kroppsspråk och egna tankar under intervjun, som kan underlätta det senare analysarbetet. Att 

använda sig av en inspelningsmöjlighet som gjordes i denna intervjustudie, underlättar detta 

arbetet, än om svaren istället blir nedskrivna. Det finns en stor risk att långt ifrån allt 

intervjupersonen säger, kommer med. Det är vanligt att spela in intervjun vid kvalitativa 

undersökningar, eftersom intervjuaren ofta inte bara är intresserad av vad intervjupersonen 

säger utan hur de väljer att säga saker på (Bryman, 2002). Varför intervjuaren alltid borde 

välja en inspelning vid intervjun är för att möjligheten då finns att göra en mer rättvis analys 

av materialet om intervjun är inspelad och transkriberad. Om intervjuaren väljer att skriva ned 

svaren finns oftast inte tiden att skriva ned allt, och saker glöms bort (Bryman, 2002).  

 

Som nämnts ovan, har en djupintervju oftast karaktärer av öppna frågor (Trost, 2010). Vid 

utformandet av intervjufrågorna, användes främst: hur, vad och varför frågor.  Den sortens 

öppna frågor lämnar ofta plats stora och detaljrika svar. 

4.2 Urvalsmetod 

 
Utifrån rapportens syfte, var det inte helt självklart i vilken utsträckning lärare jobbar med att 

främja psykisk hälsa. Det finns många olika faktorer som spelar in i vad lärare behöver jobba 

med och fokusera på, i sin klass. Syftet med rapporten var däremot inte att kvantitativt utreda 

hur många lärare som arbetar med att främja psykisk hälsa, utan syftet var att få lärares syn på 

psykisk ohälsa och hur de arbetar aktivt mot det i klassrummet. Relevansen låg i att få en 

inblick i lärares syn och arbetssätt. Det fanns en ambition att få en relativt stor variation 

mellan intervjupersonerna men samtidigt inte alltför hög avvikelse. Svenning (1999) menar på 

att en fallstudie anpassas ofta efter teoretiska grunder och därmed ser man på kvaliteten hos 

undersökningsobjektet. Av den anledningen blev urvalet ett selektivt urval men med ett visst 

slumpmässigt urval. Vidare menas detta att jag valde intervjupersonerna men eftersom 

rektorerna tipsade mig om de lärarna jag valde att ha som intervjupersoner blev urvalet till en 

viss del slumpmässigt. Enligt Bryman (2002) kan denna urvalsmetod också klassas som ett 

bekvämlighetsurval. Detta är på grund av att jag förväntade mig en viss svårighet, i arbetet till 

att hitta intervjupersoner.   
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Urvalsarbetet började med en förberedelse till att ringa runt till olika rektorer inom den valda 

kommunen. Rektorn är ofta i nära samarbete med sitt arbetslag och brukar veta mycket om 

sina anställda. Planen var att fråga rektorerna efter råd, om vilka/vilken lärare, på deras 

skola/skolor, som arbetar extra mycket med psykisk ohälsa. Ett mejl var också skrivet och 

förberett, vilket skulle skickas till de olika lärare jag tipsades om. I detta mejl beskrevs vilken 

studie som skulle genomföras och det fanns en tydlighet med frågorna gärna kunde skickas i 

förväg, ifall läraren ville ha en möjlighet att förbereda sig. Efter samtalen med rektorerna och 

att jag fått information om intervjupersonerna, skickades mejlet till lärarna och det skedde 

allteftersom jag fick den slutgiltiga infon om intervjupersonerna. Svenning(1997) beskriver att 

det är vanligt innan en intervju ska äga rum, att man skickar ut ett brev några veckor i förväg. 

Dock på grund av tidsbrist skickades mejlen så fort jag fått den behövda infon om intervju 

personerna. Hur långt mejlen skickades ut i förväg, berodde på när jag fick infon. Till sist 

kontaktades också intervjupersonerna via telefon, då en tid och plats bestämdes för att 

genomföra intervjun. 

 

4.2.1 Etik  

 
Enligt Ejvegård (2003) skiljer sig etik från moral med utläggningen att etik handlar om vad 

forskaren får eller inte får göra utifrån vissa principer.  All forskning ska ha ett etiskt synsätt 

och arbetssätt. Trost (2010) beskriver också att det etiska övervägandet är av största vikt vid 

all forskning. Det gäller allt, men främst anonymiteten hos intervjupersonerna. I samband med 

förberedelserna till samtalen till rektorerna, mejlen till de olika intervjupersonerna samt 

intervjuerna läste jag på om etiska överväganden.  

 

I samband med utformningen av mejlen, beskrevs det etiska synsättet genom att vara 

sanningsenlig och tydlig, med syftet till intervjun. Anonymiteten blev också förklarad i mejlet 

och senare under intervjun. Det är också viktigt att informera intervjupersonen att de när som 

helst kan avbryta intervjun och utan att det skulle göra någonting. En forskning ska med andra 

ord ha intervjupersonens bästa i tanke hela tiden. 

 

 

4.3 Reliabilitet och validitet 
 

Med uttrycket reliabilitet menas oftast vilken tillförlitlighet en undersökning har eller hur 

stabil den är samt om den blivit utsatt för olika slumpinflytelser. Det menas vidare att till 

exempel intervjuerna gått till på ungefär samma sätt och att de intervjuade har fått samma 

frågor och samma förutsättningar (Trost, 2010). Trost uttrycker vidare att man brukar utgå 

från interaktionistiska synsätt vilket utgår från processen och att människor deltar i processer. 

På så sätt kan man förvänta sig olika resultat trots att de intervjuade får samma 

förutsättningar. Reliabilitet kan dock förväntas till högre grad vid enkätundersökningar, där 

siffrorna är viktigare än en persons åsikter, känslor och idéer. Vid kvalitativa intervjuer menar 
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Trost att svaren inte behöver bli samma varje gång en intervjuare frågar eftersom människan 

inte är statisk på det sättet. Det är därför svårt att prata om reliabilitet när det gäller kvalitativa 

intervjuer. En kvalitativ intervju vill förstås uppnå olika resultat i intervjun och inte att alla 

svarar samma sak. Svenning (1997) förklarar vidare att reliabilitet också kan innebära 

tillförlitligheten till proceduren vid intervjun. Det kan finnas flera faktorer som spelar in på att 

resultatet kanske inte blir helt sanningsenligt eller att svaren kanske inte riktigt speglar 

verkligheten.  

 

Uttrycket validitet eller giltighet, menas att undersökningen mäter det som är tänkt att mätas. 

Skribenten måste ha en klar uppfattning om vad det är som egentligen ska efterfrågas, i 

intervjun. Även detta begrepp används oftast för kvantitativa mätningar. Svenning (1997) 

beskriver en viss svårighet med att koppla det teoretiska med den empiriska datan. Det är det 

som menas med validitet. Om undersökningen mäter det som är avsett att mätas. Trost (2010) 

förklarar att det blir svårt att ha ett förhållningssätt om reliabilitet och validitet när det gäller 

kvalitativa intervjuer, dock måste man alltid tänka på att det ska bli så korrekt som möjligt. 

Svenning belyser problemen som till exempel att intervjuaren påverkar intervjupersonen med 

frågor där de egna värderingarna tar utrymme eller att frågorna är konstigt formulerade eller 

svåra att förstå.  

 

4.4 Procedur vid intervjuerna 

 

Efter samtalen med rektorerna och att namnen på intervjupersonerna mottagits, togs kontakten 

med lärarna både via mejl och telefon. Senare bestämdes också en tid, plats och datum för 

intervjuerna. Det fanns en tydlighet med att intervjufrågorna gärna kunde skickas på förhand 

till intervjupersonerna ifall de ville förbereda sig för vilka frågor som skulle komma. I mejlet 

beskrevs bland annat studien och syftet med uppsatsen, tanken med uppsatsen och en tydlig 

tacksamhet till att lärarna ställt upp på intervjun.  

 
Sedan genomfördes intervjuerna på platsen intervjupersonen önskat. Jag försäkrade mig innan 

intervjuerna att det gick bra att intervjuerna spelades in. Som redan nämnts ovan i texten, 

fanns tydlighet med det etiska tänket vid intervjuerna. Det innebar bland annat information till 

intervjupersonerna att de när som helst kunde avböja att ställa upp på intervjun samt att allt 

skulle vara anonymt.  
 

Som nämnts ovan fördes anteckningar under intervjun eftersom det ofta uppstår tankar och 

funderingar under intervjun som lätt kan glömmas bort, ifall man inte skriver ner dem på en 

gång (Bryman, 2002, Svenning, 1997).  

 

4.5 Analys och tolkning av kvalitativa intervjuer 

 

Ett kännetecken vid kvalitativa studier är att utifrån ett insamlat material, sker senare en djup 

bearbetning och analys kring den valda problematiken (Svenning, 1997). Problematiken i 
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denna forskning var att ta reda på om och hur läraren arbetar med psykisk ohälsa, och 

uppmuntra fler nyckelpersoner inom skolan att göra samma. Svenning beskriver hur kodning 

kan vara grunden för kvalitativa analyseringsarbeten. Det menas att man sätter etiketter och 

skapar begreppskategorier. Svenning (1997) menar att genomläsningen ska ske flera gånger, 

där analyseraren kan se nya fakta eller få nya uppfattningar vid varje omläsning. Man kan 

också tala om mönster eller att sortera den insamlade informationen, som analyseraren senare 

gör tolkningar ifrån.  

 

Fejes och Tornberg (2009) beskriver sex olika huvudmetoder för kvalitativa analysmodeller. 

Den analysmodellen denna rapports metodanalys kommer att fokusera på heter kategorisering 

och beskrivs som kodning av datamaterial. Fejes och Tornberg (2009) beskriver ytterligare att 

materialet delas in i likheter och skillnader, och textmassan struktureras ytterligare efter att 

kategorierna utformats. Jag kommer alltså att utforma ett antal rubriker/kategorier och 

presentera materialet efter dessa. Det kommer dock inte ske en kategorisering av 

informationen från de olika intervjupersonerna som någonting som alla gör. 

Intervjupersonerna ger sin egen bild av verkligheten och tolkning har formats utifrån deras 

svar. Svenning (1999) varnar för detta fel vid analyser som denna och vad en lärare anser och 

tycker, är inte vad alla lärare anser och tycker. Alla lärare arbetar olika och ibland är det till 

och med varierande från klass till klass.   

 

Som redan nämnts spelades intervjuerna in med hjälp av en iphone, som har goda 

inspelningskvaliteter. När varje intervju var färdig, påbörjades ett transkriberingsarbete med 

intervjun samt att kommentarerna som gjorts under intervjun, sammanställdes. När alla 

intervjuerna var transkriberade och klara, påbörjades kodningsarbetet. De olika svaren 

sammanställdes i koder och rubriker. På så sätt var det lättare att få en överblick av vad de 

olika lärarna svarat på frågorna och jag fick en bättre chans till att analysera frågorna var för 

sig. Arbetet med analysen fortsatte på samma sätt, att frågorna analyserades var för sig med 

de olika svaren.  

 

5 Resultat 
 

Resultatet kommer att beskriva tre intervjuer med kvinnliga lärare i årskurserna 2, 3 och 4. 

Dessa lärare har arbetat olika länge med läraryrket men har gemensamt att de väljer att lägga 

lite mer fokus på ämnet psykisk ohälsa. Lärarna har valt att dela med sig av sina tankar och 

åsikter om psykisk ohälsa och beskriver hur de gör eller tänker kring arbetet med att främja 

psykisk hälsa i klassrummet. Lärarna kommer att benämnas som lärare 1, lärare 2 och lärare 

3. Allt detta är för att arbetet med intervjuerna ska ske anonymt och jag väljer att inte heller 

skriva vilken skola lärarna jobbar i, eftersom intervjuerna har skett anonymt. Alla tre lärarna 

har mycket att säga om hur just de jobbar för en god psykisk hälsa hos sina elever.  
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5.1 Skolan och arbetet med psykisk ohälsa 

 

De intervjuade lärarna har skillnader och likheter i sitt sätt att jobba med psykisk ohälsa. När 

det kommer till just skolans ansvar menar Lärare 2 på att all personal naturligtvis har ett 

ansvar och hon känner att det är viktigt att all personal på skolan jobbar tillsammans. Hon 

säger att lärarna har ett väldigt nära samarbete med fritidspedagogerna och att alla på skolan 

jobbar nära varandra och hjälps åt. De har också ett ansvar att se och rapportera, till bland 

annat elevhälsoteamet. Lärare 1, säger att naturligtvis måste skolan jobba med både kunskap 

och hälsa. Hon menar på att det står i läroplanen att skolan ska ge eleverna ett livslångt 

lärande och det är inte troligt om eleverna inte mår bra. Lärare 3, är inte säker på att det står i 

skollag eller liknande och att det finns något rent skriftligt ansvar men rent moraliskt har 

skolan ett stort ansvar, menar hon. Hon säger att lärarna har anmälningsplikt om de ser att 

barn far illa men rent moraliskt känner hon att hon måste säga till och larma om hon känner 

att någonting är på väg åt fel håll.  

 

5.1.1 Ett gott klassrumsklimat 

 
Alla intervjuade lärare ansåg att klassrumsklimatet var viktigt i arbetet med psykisk ohälsa. 

Alla tre lärare är helt enade och anser att trygghet är det absolut viktigaste för att det ska 

kunna vara ett gott klassrumsklimat och ett gott välmående hos eleverna. Trygghet beskrivs 

som bland annat att eleverna ska känna sig sedda och bekräftade och att 

gruppsammanhållningen och ”vi-känslan” ska vara stark. Alla tre lärare är också relativt 

enade i vad ett gott klassrumsklimat betyder för just dem. Alla lärarna sammanfattar också 

trygghet i ordet rutiner. Rutiner är extremt viktigt i arbetet för en god psykisk hälsa. 

 

Alla lärare nämner även vikten av att elever förstår olikheterna som kan finnas i gruppen. 

Lärarna anser att för att det ska kunna vara ett gott klassrumsklimat och en god 

gruppsammanhållning, krävs det att eleverna inser att alla är olika och att alla är precis lika 

mycket värda. Lärare 3, sammanfattar jobbet med olikheter, i ordet respekt och att man måste 

respektera varandras olikheter. Arbetet med olikheter och värdegrunden kan aldrig jobbas 

med för mycket. Det ska hela tiden vara ett tema att arbeta med, anser lärarna. Lärare 3, 

nämner också ordet lyhördhet och att det är väldigt viktigt i arbetet med ett gott 

klassrumsklimat. Vidare beskrivs lyhördhet att man måste vara väldigt nära sina elever för att 

kunna uppfatta vad de till exempel känner och tänker för att snabbt kunna uppfatta när 

någonting inte är som det ska och om en elev mår dåligt.  

 

5.1.2 Arbetet med psykisk ohälsa ur ett klassrumsperspektiv 

 
Alla lärare anser att det är väldigt viktigt att arbeta med hela klassen eller gruppen, som de 

ibland uttrycker sig, för att verkligen aktivt kunna arbeta mot psykisk ohälsa. Lärarna nämner 

speciellt ”vi-känslan” i gruppen, eftersom de upplever detta som väldigt viktigt. Lärare 3, 

menar på att om det finns någon i en klass som mår dåligt, eller om det finns problem i 
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klassen, präglas hela gruppen och hela klimatet påverkas. Lärare 1 och 2, nämner att de alltid 

tar barnen i hand och hälsar med ögonkontakt, varje morgon, just för att barnen ska känna sig 

sedda och bekräftade vilket alla lärarna var helt överens om att det var viktigt i arbetet med 

psykisk hälsa.  

 

Lärare 1, använder sig av en liten anteckningsbok där hon har skriftliga samtal med var och en 

av eleverna. Detta för att de ska få känna att de har en alldeles egen dialog med henne och kan 

skriva precis vad de vill och har på hjärtat. Alla lärarna använder ofta diskussioner och långa 

samlingar som verktyg i arbetet med psykisk ohälsa. Lärare 2, tycker att det är väldigt viktigt 

att barnen får möjligheten att prata. Som lärare kan det vara lätt att man själv pratar men att 

hon försöker göra det omvända. Lärare 3, förklarar att genom diskussioner om allt som bara 

går att prata om, ger det eleverna en möjlighet att få ventilera allt de bär inom sig. De har 

tränat mycket på detta och en sak som hon nämner är känslor. Att få barnen att kunna 

beskriva vad de känner och kunna visa känslor utåt, är otroligt viktigt. Lärare 1, nämner också 

känslor som något väldigt viktigt i arbetet med psykisk ohälsa. Barnen måste få lära sig att 

känna efter på vad de känner. När eleverna kommer på morgonen har de ibland fått säga ett 

ord hur de känner sig, även fast det bara är till exempel trött eller glad. Då har de åtminstone 

känt efter.  

 

Lärare 2, tycker att fokus på olikheter i klassrummet är viktigt. Ingen elev har samma 

arbetsschema. Hon beskriver det som att eftersom alla är olika och att de jobbar så mycket vid 

olikheterna är det därför också viktigt att alla har sina metoder att jobba i klassrummet. Om 

någon till exempel har svårt med koncentrationen eller är trött, är det självklart att denne elev 

får gå undan och göra annat, eller sitta vid datorn. Det är viktigt att jobba utifrån barnens 

förmågor. Men hon nämner även att för att det här ska kunna fungera, måste man samtidigt 

jobba med att barnen förstår olikheterna och värdegrunden.  

Lärare 3, känner att arbetet med psykisk hälsa ska ske med hela klassen eftersom hon menar 

på att då kan eleverna hjälpa varandra. Hon beskriver arbetet som någonting som utvecklar 

eleverna till att själva utveckla en förmåga att hjälpa varandra. Hon tror att empati inte 

kommer till barn självmant utan det måste de få se och lära sig, samt träna sig på att stötta 

varandra och finnas där för varandra. När de väl har gjort det och hittat den förmågan, gör 

eleverna halva jobbet, med att hjälpa varandra om någon är ledsen eller om någon har ont. 

Hon tycker att detta fungerar bra. Hon nämner också att för att eleverna ska få en trygghet 

med läraren och kunna lära sig empati, behövs att de får lära känna läraren samt att de får se 

när läraren är arg eller ledsen och att det är okej att visa känslor och att alla får göra det. Man 

måste visa sin medmänsklighet som lärare, inte bara säga saker utan även visa det. Hon brukar 

också låta någon stanna en liten stund när de andra slutar just för att få en liten privat stund 

med en elev. Då brukar hon fråga frågor som: ”Hur gick det med läxan? Hur mår du nu? Hur 

funkar det hemma?”. I början var eleverna lite ovana med detta men nu vill de själva stanna 

kvar efter skolan och ha en liten pratstund. Detta är ett sätt att se alla eleverna. 

 

Alla lärarna nämner att de gör övningar av olika slag, just för att stärka gruppkänslan i 

klassen. Lärare 3, nämner forumspel. Där kan de spela en händelse som inträffat och om slutet 

blev dåligt, kan man göra om det till ett bättre slut. Lärare 3, nämner också 
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värderingsövningar och att böcker är ett bra medel, till olika diskussioner och om någonting 

inträffat som de måste prata om. Lärare 1, nämner också värderingsövningar och filmer som 

goda medel till konkret arbete. Hon har också lekt blinkleken med eleverna, för att de har 

svårt med ögonkontakt. Knuten är en annan lek hon nämner som bra för samarbete och att alla 

elever måste vara delaktiga för att lösa upp knuten.  

 

5.2 En god relation med hemmen 
 

Alla tre lärare är helt överens om att kontakten mellan skola och hem, och hur hemmen 

fungerar i sin roll, har en stor betydelse och inverkan på ett barns liv. Alla lärare menar på att 

det finns föräldrar som inte riktigt får sin föräldraroll att fungera av någon anledning. Lärare 1 

och 2, beskriver att elever ibland kan komma hungriga till skolan, eller att de måste ta på sig 

en vuxenroll hemma, där de till exempel måste städa och inte får vara barn. Just av den 

anledningen måste de som lärare vara extremt lyhörda och alltid ligga steget före. Lärare 3, 

menar att hon har en god relation med elevernas föräldrar men menar att det är hårt jobb. Hon 

beskriver att hon är kontaktbar för föräldrarna även på sin fritid, även fast hon inte ska behöva 

det. Dock känner hon att hon verkligen får igen det arbetet senare och att det är värt det för att 

föräldrakontakten är så pass viktig.  

 

Lärare 1, beskriver att om föräldrarna mår dåligt, kan det ibland påverka barnen till att också 

må dåligt. Det skapar en oro hos barnen och hon anser att man måste försöka se dessa barn 

och fråga dem hur det är och om de vill berätta. Hon säger att hon ofta säger till dem att de 

inte behöver berätta men om hon ska kunna hjälpa dem på bästa sätt så får de gärna berätta 

och då är förtroendet och tryggheten mellan lärare och elev igen ett återkommande tema. Hon 

beskriver också att hon tycker att det är viktigt att kunna öppna sig för eleverna och vara 

personlig med dem, eftersom då känner eleverna att de också lättare kan göra detsamma. De 

måste våga berätta om de vill. Lärare 2, menar på att om inte hemmen kan visa normen eller 

det normala, måste skolan vara den platsen där de får se och lära sig det. Hon menar att skolan 

ska vara den tryggheten och det andningshålet där barnen får se det normala och vara just 

barn.  

 

Alla lärarna nämner att barn ofta kan klaga över magont eller ont någon annanstans och att det 

oftast är ett sätt att bli sedd och bekräftad på. Lärare 2, beskriver att om ett barn till exempel 

kommer med ont i ett finger betyder det oftast att de vill bli sedda. Hon brukar då krama om 

dem och sätta plåster och göra just det, se dem. Hon tycker att kroppskontakt är väldigt viktigt 

eftersom vissa barn får inte kramar eller kroppskontakt hemma och det är också viktigt att 

komma ihåg. Lärare 3, säger att för vissa barn kan det vara väldigt jobbigt att ha lov, just för 

att det är jobbigt hemma och för att skolan ger just tryggheten och rutinerna som de mår bra 

av och vill ha. Det kan också vara att det helt enkelt har hänt någonting väldigt traumatiskt i 

ett barns liv och då är skolan en zon för att komma bort från det.  

 

Alla lärare säger att alla föräldrar verkligen gör sitt bästa och alla föräldrar älskar verkligen 

sina barn, men av en eller annan anledning kan de ha svårt att hålla en god och trygg relation 
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med barnet. Lärare 3, säger att man absolut inte ska döma föräldrarna eller anklaga dem för 

någonting. Man ska istället försöka förstå och sätta sig in i deras situation. Det är inte bara 

barnen som måste ha ett gott förtroende till läraren utan också föräldrarna. Lärare 1, menar på 

att ibland kan också föräldrarna ha en sorts konflikt eller liknande, om de till exempel gått 

igenom en skilsmässa och inte har någon bra kontakt. Detta påverkar naturligtvis barnen, och 

man måste som lärare tänka efter när det gäller exempelvis utvecklingssamtal. Då kanske man 

borde ta två utvecklingssamtal eller, om det gäller skolavslutningar eller liknande. Hon menar 

på att man inte ska behöva hjälpa föräldrarna i deras konflikt men man ska hjälpa barnet och 

då kanske man måste medla till föräldrarna ibland. Hon säger att just en konflikt mellan 

föräldrar kan vara extremt stressande för barn och det borde man ha i åtanke som lärare. En 

tanke hon har är att vara öppen med föräldrarna, och helt enkelt fråga dem: ”Hur vill ni ha det 

och hur ska vi kunna lösa det här med barnets bästa i åtanke?”.  

5.2.1 Läxor och bedömning 

 
Lärare 1, berättar att om en elev inte mår bra, kan läxor vara jobbigt och eleven kan påverkas 

och de får helt enkelt mer press på sig. Hon berättar att själv använder hon sig av läxor men 

hon är inte speciellt viktig med dem om exempelvis läxorna inte kommer in på rätt dag. Då är 

hon inte hård med eleverna utan tänker att läxorna lämnas in när de lämnas in. Däremot tycker 

hon ändå att läxorna är viktiga när det kommer till lärandet om eget ansvar, och hon brukar 

prata om det på utvecklingssamtalen.  

 

Lärare 2, pratar också om att om en elev inte mår bra har de inte orken eller förmågan att 

prestera, och hon använder sig av läsläxa men i övrigt använder hon inte sig av läxor. Hon 

nämner också att om en elev har varit borta eller sjuk, skickar de inte hem läxa eftersom 

många hem inte har förmågan att hjälpa dem som behöver det. Varken att göra läxorna eller 

att få tillbaka dem till skolan. De har istället tänket att de försöker göra klart allt på skolan, 

med någon fritidspedagog eller med en lärare. Då kan de sitta och läsa eller jobba ikapp på 

skolan istället där de får hjälpen de behöver. Hon menar också att om hon vet att en elev inte 

klarar av läxorna och inte får hjälp hemma, känns det som att skolan då lägger ännu en sten på 

bördan och då känner eleven ännu mer misslyckande, och det gör inte saken bättre.  

 

Lärare 3, känner precis som lärare 1 och 2, att om en elev inte mår bra, fungerar inte 

skolarbetet speciellt bra heller och att det finns olika anledningar till det också. Hon menar att 

det kan sitta genetiskt men det kan också vara en social fråga. Hon har haft många elever som 

fått vara med om mycket tråkiga saker, som kan handla om sjukdom och dödsfall inom familj. 

Hon menar på att det händer ibland och då kan man inte ge läxor och hon gör inte det heller. 

Lärare 1 och 3, nämner att det ofta, men inte alltid, är flickor som är högpresterande och har 

för stor press på sig. De får väldigt bra resultat men hälsan kan ändå vara eller bli lidande och 

det får man vara medveten om som lärare.  
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5.3 Varför fokusera på psykisk ohälsa och välmående? 

 

Alla lärarna tycker att det är viktigt och lägger stort fokus på arbetet med psykisk hälsa, 

eftersom de anser att det är så viktigt med en god och stark grund redan från när barnen är 

små. Lärare 2, beskriver detta som att en god grundhälsa är väldigt viktigt eftersom det senare 

i livet kan utvecklas mot det sämre och eskalera. Därför kan man förhoppningsvis hjälpa dem 

redan från början så att de både nu och senare i livet kan ha en god psykisk hälsa. Lärare 1, 

nämner läroplanen och att skolan ska syfta till att eleverna utvecklar ett livslångt lärande men 

hon anser att de inte kan få ett livslångt lärande om de inte har en god psykisk hälsa. Mår man 

dåligt lär man sig bara för stunden, menar hon. Lärare 3, lyfter bland annat livet och 

livskunskap som anledning. Hon säger att i en klass händer det många olika saker, det kan 

röra sig allt från ren sorg och förtvivlan men naturligtvis också glädje. Men det händer saker 

som gör att klassen måste gå igenom saker tillsammans och måste lära sig stötta varandra. 

Hon säger att naturligtvis kan hon ta upp en bok som handlar om ett ämne som till exempel 

har kommit upp i klassen som de måste hantera, men om de får lära sig av varandras 

situationer och tråkigheter får de lära för hela livet.  

 

5.4 Elevhälsan 

 

Alla lärare är helt överens om att arbetet med elevhälsan fungerar mycket bra. Lärare 1, 

beskriver sitt samarbete med elevhälsan som väldigt bra och hon känner att hon lätt kan ta 

kontakt med dem om och när hon vill. Elevhälsoteamet är inte stationerat på skolan men hon 

berättar att när de träffas och har möten, får hon också komma dit, om hon känner att det är 

någonting hon behöver hjälp med. Hon har ofta funderingar över hur hon ska handskas med 

vissa problem, bland annat psykisk ohälsa hos elever. Hon känner också att hon har en mycket 

bra kontakt med kuratorn men också med skolsköterskan som ofta är på skolan.  

 

Lärare 2, beskriver också samarbetet som mycket bra. Hon berättar att de träffas varannan 

vecka och då brukar de skicka ut ett mejl till alla lärare, och om lärarna har ett ärende att lyfta 

får de kontakta dem innan. Hon beskriver att då kan man exempelvis skriva ett mejl att hon 

känner oro för ett visst barn och då kan de diskutera bästa lösningen. Hon berättar också att de 

har en specialpedagog som ofta är inne i klassrummet och hjälper till.  

 

Lärare 3, känner också att hon har ett mycket bra samarbete med elevhälsoteamet. Hon 

beskriver att kuratorn och skolsköterskan ofta är på skolan och det är väldigt lätt att ta kontakt 

med dem eftersom de ofta sitter i personalrum eller liknande och hon tycker det är skönt att 

slippa mejla eller ringa utan man kan ta kontakt personligen, nästan dagligen. Hon beskriver 

dessa personer som fantastiska och de hjälper alltid till och känner eleverna vid namn. Frågor 

som hon ibland kan ställa är: ”hur hjälper jag eleven med den här svåra sorgen som drabbat 

dem och hur kan jag stötta eleven när han är ledsen för att…?”. Hon berättar att det inte alltid 

är eleven som behöver stöd utan det är också kan vara lärarna som behöver stöttning.  
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Eftersom lärarna är helt nöjda med kontakten med elevhälsan känner de inte att de behöver 

ändra någonting. Lärare 3, känner dock att någonting som skulle vara bra är om kuratorn 

någon gång kunde komma in i klassrummet när klassen sitter och har dessa livsviktiga samtal 

om till exempel mobbning eller sorg eller annat som behövs pratas om. Att utnyttja resursen 

kuratorn i klassrummet och låta eleverna verkligen få se ett ansikte på kuratorn kanske medför 

att det inte blir hysch, hysch om att gå till kuratorn. Kuratorn som aldrig är in i klassrummet 

och sitter i ett rum någonstans och eleverna vet egentligen inte vad hen är till för eller arbetar 

med. Hon säger att man borde ha en lektion om kuratorn och att man pratar om vad hen gör 

och att eleverna får ställa frågor till hen, om exempelvis: ”vad den vanligaste frågan du brukar 

få” och ”vad pratar man om hos dig…?”. Hon menar dock att det förmodligen inte finns den 

tiden eller ekonomin för kommunen men just kuratorn i klassrummet är någonting hon saknar 

lite.  

 

Lärare 1, känner ett litet behov att få ännu mer tid med kuratorn och beskriver fördelar att ha 

en stationerad kurator på skolan, just för att då känner hon sig mer trygg och kanske kan få 

fler elever att gå till kuratorn. Hon arbetar på en liten enhet och där finns inte den möjligheten 

men samtidigt tycker hon att små enheter är bra just för att det känns mer tryggt för eleverna 

och de blir sedda på ett annat sätt än på en större enhet, och att det kanske gynnar den 

psykiska hälsan att ha små enheter. Dock tycker hon att det finns både nackdelar och fördelar 

med både och.  

 

5.4.1 Tabun och okunskapen 

 

Lärare 1, berättar att hon inte direkt känt att det finns tabu eller skamkänsla kring psykisk 

ohälsa men det hon känner är att det finns stor okunskap om psykisk ohälsa. Okunskap kan 

vara att man inte vet hur man ska handskas med ett visst problem och om man ska göra det 

överhuvudtaget. Då kan det vara från både skolan och hemmens sida. Men hon menar på att 

många föräldrar vet nog inte överhuvudtaget var de kan vända sig om de märker att det är 

någonting som inte är som det ska med deras barn. Hon säger att många behöver vägledning 

och kan de inte få det, kan det vara svårt att handskas med problem som psykisk ohälsa. Hon 

har inte jobbat länge som lärare men har ändå känt att hon tagit tag i många saker när det 

gäller psykisk ohälsa. Om hon till exempel sett att en elev inte mår bra, kan hon sätta sig ned 

med föräldrarna och prata om det och hur de bäst kan gå tillväga för att barnet ska få hjälp.  

 

Lärare 2, känner inte heller att det finns någon direkt tabu eller okunskap kring psykisk ohälsa 

men hon känner att barn ofta skyddar sina föräldrar från vissa saker. Det kan exempelvis vara 

att om någon förälder inte orkar stiga upp på morgonen och skicka iväg barnen till skolan, 

men barnen säger inte det direkt. Hon berättar att om man däremot börjar nysta i det lite, kan 

det senare komma fram att barnet fick plocka fram kläder själv och de kom försent för att det 

inte var någon som väckte dem och så vidare.  
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Lärare 3, säger att hon har känt att det funnits både tabu och skamkänsla kring psykisk ohälsa. 

Hon känner också att i stort sett varje gång är det hon som först signalerat till föräldrarna att 

barnet inte mår bra, och då har det visat sig att föräldrarna då inte känner att de kan hålla det 

hemligt längre och då berättar de. Hon känner att det är väldigt synd eftersom hon då länge 

har varit ovetandes om detta och till slut märkt det själv, men då har det redan hunnit gå en 

lång tid innan problemet kan uppmärksammas ordentligt, och för barnets skull, är det inte bra. 

Hon är inte säker men hon har fått känslan från familjen att de inte pratar högt om det finns 

problem hemma, det är inget de nämner för de känner att det finns skam kring detta. Hon tror 

att om de får låtsas om att problemet inte finns, kanske det försvinner av sig självt. Dock säger 

hennes erfarenhet att problemet inte alls försvinner, utan det blir bara värre och kan verkligen 

påverka barnet resten av dess liv.  

 

5.4.2 Att gå till kuratorn 

 
Att gå till kuratorn är inte självklart för alla och lärarna har olika erfarenhet av detta. Lärare 1, 

berättar att varje gång hon har tagit kontakt med kuratorn har det lösts sig. Däremot känner 

hon att fler elever borde gå till kuratorn och utnyttja den möjligheten. Hon menar på att det 

ofta blir ganska illa innan man tar kontakt och att det borde ske innan och oftare. Hon känner 

också att alla elever borde träffa kuratorn och hon känner att det borde vara lika självklart att 

få gå till kuratorn kontinuerligt som att barnen får gå till skolsystern kontinuerligt. Hon jämför 

det med att det läggs stor vikt vid det fysiska välmåendet när det är precis lika viktigt att kolla 

det psykiska välmåendet. Mår man inte bra psykisk, påverkas ens liv precis lika mycket som 

det fysiska kan påverka, känner hon. Hon berättar vidare att man kanske hade snappat upp fler 

elever som mår dåligt om det sker en koll med kuratorn en gång vart tredje år eller någonting 

åt det hållet. Hon har provat detta en gång med en klass hon hade som hon kände behövde lite 

extra stöd. Hon förklarade att alla elever ska få träffa kuratorn en liten stund, precis som de 

träffar skolsköterskan ibland. 

 

Lärare 2, anser att det inte direkt funnits några problem med att en elev som velat, inte kunnat 

gå till en kurator utan det har alltid lösts sig till det bästa. Hon känner att elevhälsoteamet har 

en ganska central roll i deras dagliga verksamhet och att de löser saker tillsammans.  

 

Lärare 3, har dock varit med om att barn som behövt gå till kuratorn, inte har kunnat det av 

olika anledningar och en anledning är att familjen känner att de ska försöka lösa det på egen 

hand. Hon har också varit med om situationer när någon förälder har gått och pratat med 

någon men barnet har inte fått göra det, och hon tror att alla har olika sätt att hantera sin 

vardag på. Dock känner hon än en gång att psykisk ohälsa är skambelagt och att det är en stor 

bov i dramat om något barn inte kan gå och prata med en kurator fast hen skulle behöva det. 

Hon nämner att även fast en elev själv kan välja att gå och prata med en kurator på högstadiet 

eller gymnasiet, är det ändå inte säkert att den väljer att göra det eftersom den redan sedan 

lågstadiet gått och behövt stöttning och inte fått det samt att hen lärt sig att detta pratar man 

inte om. Hon är rädd för att om det rätta stödet uteblir från tidig ålder, är det inte säkert en 

elev till exempel går till kurator utan istället kanske hen tar till andra knep som att skära sig 
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själv eller självsvält. Det är därför väldigt viktigt att redan i unga år, visa på att man tar 

psykisk ohälsa på allvar. Men hon säger att det finns föräldrar som säger nej, om kuratorn 

eller skolsystern frågar dem om inte barnen kan få komma och prata lite, men det finns 

naturligtvis också föräldrar som säger ja.  

 

5.5 Utmaningar i det dagliga arbetet med psykisk ohälsa 

 

Lärare 1, känner att rasterna kan vara en utmaning i hennes arbete, med psykisk ohälsa och 

allmänt. Det är ofta det händer att någon eller några elever kommer och är ledsna för att det 

hänt någonting på rasten och hon känner då att hon genast vill vara där och lösa konflikten. 

Dock känner hon att om det hänt en konflikt mellan två, tre elever, sitter resten av klassen 

inne och väntar i klassrummet och då känner hon att hon inte kan lösa konflikten på en gång. 

Det i sin tur påverkar hela klassklimatet och blir en störning. Det är därför en utmaning 

känner hon. Hon känner alltså att hon helst vill lösa konflikten på en gång men det går inte 

alla gånger, dock kan det ibland finnas två lärare eller fritidspedagoger på plats och då går det 

bättre att en pedagog går ut och en stannar inne och håller lektion. I vissa fall kan läraren 

naturligtvis också ta upp det som hänt i helklass, om många i klassen varit involverade.  

 

Lärare 2, känner att det ibland kan vara svårt när det gäller utflykter eller att barnen ska ha 

med sig olika saker, som adventsljusstakar eller fika eller liknande. Det är ofta som eleverna 

inte får med sig detta till skolan och då lägger hon inte mer tyngd på det eftersom det ofta är 

föräldrarna som inte kommer ihåg eller har råd att skicka med detta. Hon försöker istället att 

tänka steget före och ta med sig en extra ballerinarulle och saftflaska och försöker se till att 

finns extra ljus och sådant. Saken blir inte bättre att man ligger på dem utan hon försöker 

istället ha backup och ligga steget före. Hon nämner också att hon alltid försöker lyfta det 

positiva i saker. Om exempelvis en elev kommer försent, vet man oftast inte vad det kan bero 

på och hon kan då lyfta det positiva och säga att det var bra hen kom till skolan i alla fall. Om 

en elev inte orkar jobba hela passet, lyfter hon det positiva att hen i alla fall har jobbat väldigt 

bra så länge det gick.  

 

Lärare 3, lyfter diagnoser och en grövre psykisk ohälsa, än nedstämdhet och ångest. Vad hon 

menar med det sistnämnda är att ibland finns det ingen bakomliggande orsak utan eleven 

kanske ser saker som inte finns och så vidare. Hon känner också att det ibland händer sorgliga 

saker inom familjen som gör att det dagliga arbetet blir påverkat. Hon lyfter också det sociala 

som en utmaning. Hon menar på att en elev kanske har problem med relationer och 

svårigheter med att se sin roll i det som sker. Lärare 1, nämner också att ibland kan elever ha 

svårt med att se sin roll i en konflikt till exempel och därför kan det bli en utmaning i det 

dagliga arbetet. Hon beskriver det som att ibland kan en elev känna sig mobbad och kanske 

tar åt sig om en annan elev kanske råkar stöta ner hens pennfodral, som händer ofta i ett 

klassrum. Andra elever tar inte åt sig av det och bryr sig inte om det medan den som känner 

sig mobbad, känner väldigt starkt inför en sådan händelse. Däremot är hon naturligtvis 

bestämd med att om en elev känner att den är mobbad, tar naturligtvis skolan det på största 
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allvar eftersom den känslan eleven har är aldrig fel på något sätt. Eleverna känner det de 

känner och vi tar allt på allvar säger hon. Det är därför det är en utmaning, menar hon.  

 

6 Diskussion 
 

6.1 Metoddiskussion 
 

Som tidigare beskrivits användes intervjuer som metodval i studien. Intervjuerna blev 

inspelade för att intervjupersonernas svar skulle bli fullständiga och inte glömmas bort. 

Ejvegård (2003) varnar för att föra anteckningar som intervjuare eftersom det oftast inte hinns 

med att skriva ned allt som intervjupersonerna säger. Detta medför senare att bearbetningen 

av det nedskrivna materialet kan bli svårt om intervjuarens minne och anteckningar sviker. 

Det är också viktigt att göra intervjupersonernas svar rättvisa. På grund av att alla intervjuer 

spelades in och senare transkriberades medförde det en ganska hög reliabilitet. En negativ 

aspekt var dock tidsbristen. Ejvegård (2003) nämner att intervjuer tar lång tid med både 

insamlingen av materialet men också med bearbetningen av materialet.  

 

Eftersom det är svårt som intervjuare att inte ställa följfrågor beroende på vilka svar som 

intervjupersonen ger under intervjun, blev detta fallet under denna intervjustudie. Trost (2010) 

menar på att en kvalitativ intervjustudie ska ge de intervjuade samma möjligheter och samma 

frågor. Intervjupersonerna i denna intervjustudie fick samma intervjufrågor men olika 

följdfrågor beroende på vilka svar som gavs. Detta sänker studiens reliabilitet en aning.  

 

Intervjufrågorna som ställdes under studiens materialinsamling var noga uttänkta och 

bearbetade. Dessa svarade mot studiens forskningsfrågor med beskrivningen att 

forskningsfrågorna var väldigt öppna och breda frågor och utifrån studiens syfte och 

forskningsfrågor utformades intervjufrågorna. På grund av detta har studien en hög validitet 

och har mätt det som var tänkt skulle mätas (Patel och Davidsson, 2003).  

 

6.2 Resultatdiskussion 

 

Att arbeta aktivt med att främja en god psykisk hälsa hos eleverna verkar självklart för de 

intervjuade lärarna. De arbetar med värderingsövningar, andra övningar, hålla en god kontakt 

med kuratorn samt att hålla ett gott klassrumsklimat.  De känner också att det är viktigt att låta 

eleverna arbeta utifrån sina egna förutsättningar. Lärarna beskriver sin vardag med att om inte 

eleverna mår bra, kan de inte lära sig på det sätt som andra elever som mår bra kan. Skolan 

ska också ansvara för att främja ett livslångt lärande, vilket inte kan uppnås om en elev inte 

mår bra. Då lär de sig bara för stunden, om de lär sig någonting överhuvudtaget. Läroplanen 

för grundskolan (Skolverket, 2011) beskriver också att ett livslångt lärande ska främjas i 

skolan. 
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Alla lärare i skolan idag, jobbar mer eller mindre med den psykiska hälsan hos sina elever 

men det är inte ett ämne som är direkt uttalat och självklart. Det framgick i resultatet med de 

intervjuade lärarna, som ägnar stor uppmärksamhet till detta ämne, att klassrumsklimatet och 

därmed orden; trygghet, lyhördhet, respekt, ”vi-känslan” hos gruppen och samarbetet med 

hemmen, har en stor påverkan på ett barns psykiska hälsa. Hur lärarna väljer att arbeta med 

detta är upp till var och en, men de intervjuade lärarna kommer med goda tips och råd hur 

man bäst kan göra detta. Utöver övningar och lekar av olika slag, nämner de också saker som 

kanske inte är självklara för alla. Det kan röra sig om vikten att lära eleverna prata om känslor 

och att det är okej att visa och prata om hur man känner sig (Sanna Nova Emilia, 2011). En 

annan aspekt var sorgarbete. Många barn är med om olika kriser som kan handla om att 

förlora anhöriga eller om sjukdom drabbat familjen.  

 

Lärarna var helt samstämmiga när det kom till ordet trygghet. Trygghet var det viktigaste för 

alla tre, när det gäller klassrumsklimat, elevernas relationer till varandra och till läraren samt 

främjande för en god psykisk hälsa. Trygghet går också tätt ihop med klassrumsklimatet som 

lärarna nämnde som en annan väldigt viktig aspekt i arbetet med psykisk ohälsa. Det måste 

finnas en ”vi-känsla” inom gruppen och eleverna ska kunna visa respekt, både mot varandra 

och mot läraren samt andra vuxna i skolan. Sanna Nova Emilia (2011) beskriver en mängd 

olika övningar för att skapa en vi känsla i gruppen.  

 

En annan viktig aspekt i klassrumsperspektivet är att respektera varandras olikheter. Det går 

inte att ha ett gott klassrumsklimat om eleverna inte respekterar varandra och människor i 

deras närhet. Ordet lyhördhet var ännu ett ord som betraktades som viktig för lärarna. De 

anser att man måste vara extremt lyhörd och uppmärksam som lärare för att ha en chans till att 

snappa upp elever med psykisk ohälsa och problem inom gruppen, som kan påverka 

klassrumsklimatet och därmed också påverka den mentala hälsan hos eleverna.  

 

Självkänsla är också något som tätt går ihop med psykisk välmående. Har någon god 

självkänsla resulterar oftast detta i en god förmåga att handskas med livets motgångar och en 

sämre självkänsla innebär ofta dålig livskvalité (Cullberg Weston, 2005). Cullberg Weston 

beskriver vidare att de människor som inte fått turen att få en god självkänsla kommer att gå 

genom livet i motvind. Teorin KASAM syftar till en människas förmåga att hantera livets 

motgångar och att vissa människor föds med ett starkt KASAM, och vissa inte (Antonovsky, 

1991). Däremot finns det många goda övningar som kan stärka barns självkänsla men en 

annan sak som kan stärka den är att tala och diskutera om värdegrund och människors 

olikheter. Lärarna i intervjuerna beskrev arbetet med olikheter som viktigt eftersom det 

stärker barns förmåga till att respektera andra och på så sätt respektera sig själv. Människor i 

allmänhet har väldigt svårt att behålla sin självrespekt om de övriga i dennes omgivning inte 

respekterar personen (Cullberg Weston, 2005). Om ett barn redan vid låg ålder lär sig att alla 

är lika mycket värda, blir också barnets syn på sitt eget värde större. Att som lärare ha en 

positiv synvinkel på det mesta är också en sak som kan hjälpa elevernas självkänsla och 

självförtroende. Lärarna nämner också att självkänsla och positivt tänkande samt att ha 

givande belöningssystem påverkar en elev positivt. De uppmanar till att inte lägga tyngd på 
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redan nedstämda elever och det är viktigt att eleverna får möjlighet till att känna framgång 

även om de inte alltid lyckas med ”vanliga” saker, som att klara dagens arbetsbörda, komma i 

tid eller att komma ihåg att ta med sig saker som ingår i skoldagen.  

 

 En annan viktig aspekt är barns förmåga till att känna empati. Empati kan beskrivas som en 

förmåga att sätta sig in i andra personers känslor eller sinnesstämning (Sylvander och 

Almqvist, 1992). Sylvander och Almqvist beskriver vidare att empatin kan sättas ur spel av 

olika yttre omständigheter. Det framgick också i intervjuerna att empati inte alltid är självklart 

hos alla barn och att det måste arbetas med i skolan. Empati är inte det första man kanske 

tänker på i det dagliga arbetet i skolan, men om någon sorts respekt och medkänsla för andras 

välbefinnande ska kunna finnas hos ett barn, måste empatin finnas där. Tornberg (2006) 

skriver om prosocialt beteende och att det handlar om bland annat barns förmåga till att visa 

omsorg för andra i dess omgivning och hjälpa samt känna med andra. Empatin har därigenom 

en stor roll i ett barns utvecklande för prosocialt beteende hos barn. Om inte barn lär sig 

empati och prosocialt arbete, kan den psykiska hälsan påverkas men andra barn kan också bli 

påverkade om en klasskompis saknar empatisk förmåga. Problem som mobbning kan 

exempelvis komma ur en sådan sak. 

 

I dagens skolor finns det ett väl utvecklat elevhälsoteam och enligt de intervjuade lärarna, 

fungerar detta samarbete väldigt bra. Det finns dock flera goda idéer lärarna har som visar på 

att arbetet kan utvecklas. Enligt intervjuerna finns det en viss okunskap kring kuratorn hos 

eleverna samt föräldrarna. Många idéer framkommer som visar på att kuratorn kan bli en ännu 

större tillgång i skolorna, där till exempel kuratorn pratar i klassrummet samt att kuratorn 

träffar eleverna någon gång vart tredje år, ungefär som skolsköterskan gör. Detta för att 

minska okunskapen och framför allt tabun som ibland finns hos både vuxna och barn. Om 

kuratorn görs till ett återkommande inslag i det dagliga arbetet, finns chansen att tabun 

minskar och att eleverna förstår att om de mår dåligt, kan de få prata med någon som inte är 

deras lärare eller förälder. Utan någon helt utomstående som de kan och törs säga precis vad 

de vill till. Detta gäller speciellt elever som gått igenom svåra saker och av den anledningen 

behöver extra stöd. 

 

Elevhälsoteamet verkar inte bara finnas där för eleverna, utan det framgår ganska tydligt att 

teamet också arbetar med att främst stötta lärarna i deras arbete, kring barn som inte mår bra. 

När det kommer till kuratorns viktiga arbete, kommer det fram på intervjuerna att, kuratorn 

inte alltid kan hjälpa ett barn som mår dåligt, på grund av tabu och oförståelse hos föräldrarna. 

Säger föräldrarna nej till att låta sitt barn gå och prata med kuratorn, kan inte skolan göra 

något. Det främsta arbetet med psykisk ohälsa, måste därför ske i klassrummet.  
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8 Bilagor 
 

8.1 Bilaga 1 

 

Intervjufrågor 
 

1. Beskriv ett gott klassrumsklimat och hur du arbetar för att främja ett gott 

klassrumsklimat?  

a. Vilka faktorer är viktiga i arbetet med helklass, med psykisk ohälsa i fokus? 

 

2. Varför anser du att det är viktigt att främja god psykisk hälsa hos elever?  

 

3. Hur kan läraren ”se” de ledsna och oroliga barnen på bästa sätt? 

 

4. Anser du att det är viktigt att arbeta med alla elever, t.ex. med självkänsla eller 

gruppsamhörighet, för att främja psykisk hälsa? 

a. Varför? Hur kan man göra det? 

 

5. Har du upplevt att det funnits en viss tabu eller skamkänsla kring psykisk ohälsa hos 

elever, eller deras föräldrar? 

a. På vilket sätt? 

 

6. Har du någon gång varit med om en situation, där en elev borde ha träffat en kurator 

men inte kunnat det av olika skäl, t.ex. oförståelse hos föräldrar eller eleven själv? 

a. Om, hur hanterades detta? 

 

7. Vad har skolan för ansvar, när det gäller psykisk ohälsa bland eleverna? 

 

8. Kan du berätta vilken kontakt du har med elevhälsan när det handlar om psykiska 

problem? 

a. Känner du ett behov att utveckla samarbetet med kuratorn/elevhälsan? 

 

9. Hur upplever du att elevers psykiska hälsa påverkas av betyg och bedömning samt 

läxor? Ge exempel. 

 

10. Vilka utmaningar kan du som lärare stöta på, i det dagliga arbetet till att främja 

psykisk ohälsa? Ge exempel. 

 

11. Varför tror du som lärare, att psykisk ohälsa ökar bland barn och ungdomar, trots att 

vi lever i ett välfärdssamhälle?  



 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


