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SAMMANFATTNING 

Denna studie baseras på intervjuer med skolpersonal om ungdomars ohälsa vid två 

högstadieskolor i en kommun i Norrbotten. 

Intervjuerna består av sju intervjuer med rektorer, läraren, kurator och sjuksköterskor.

I resultatet har det framkommit ur informanternas berättelse att depression och nedstämdhet 

förekommer bland ungdomar i dessa två högstadieskolor. Denna ohälsa antas ha sin grund i 

de samhälliga krav som ställs på ungdomar och som kan resultera i ungdomarnas känsla av 

otillräcklighet. I resultatet har även framkommit att skolpersonalen uppfattar ungdomars 

ohälsa olika beroende på om de är en tjej eller en kille. Det framkom även i resultatet att tjejer 

och killar visar sina känslor på olika sätt. Tjejerna visar sina känslor genom att pratar om sina 

problem eller inte säga något alls om det alternativt att de rispar sig, medans killar är mera 

utåtagerande när de mår dåligt.

Det har framkommit i resultatet att det råder föreställningar och farhågor om att 

skolpersonalen omedvetet kan bemöta killar och tjejer annorlunda i olika situationer, vilket i 

sin tur kan påverka ungdomarna. Olikheten i bemötandet kan bero på att killarna hörs och 

syns mera medan tjejerna är mer tystlåtna och försvinner i mängden. Skolpersonalen är 

medvetna om sättet att bemöta ungdomarna olika och det finns en strävan att arbeta mot 

denna omedvetenhet. 

Resultatet visar också att i dessa två högstadieskolor har ungdomarna olika förväntningar på 

sig och att förhålla sig till, vilket handlar om att tjejerna och killarna ska vara på ett speciellt 

sätt, och förväntas agera utifrån deras kön. Det framkom tydligt i resultatet att det finns 

könsmönster hur en kille och tjej förväntas vara. 

Dessa förväntningar kommer från olika håll, från kompisar och från skolan. Ungdomarna ska 

vara duktiga i skolarbetet, de ska vara schysta kompisar, samt vara snygga och se bra ut, viket 

i sin tur påverkar ungdomarna genom att de känner sig stressad. 

Nyckel ord: Genus, identitet, ungdom, kvalitativ metod, hälsa och ohälsa.
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ABSTRACT 

This study is based on interviews with school personnel on two different secondary schools 

about the youth’s poor health. The research consists of seven interviews with principals, 

teachers, welfare officers and nurses. The result from the informant’s stories showed that 

depression and sadness is common in these two schools. This poor health among young 

people is assumed to ascend from claims and demands from society today. These demands 

can in many cases result in the youth feeling insufficient. The result also shows that the school 

personnel perceive this poor health to differ between boys and girls. It shows that two genders 

express their feeling differently. While girls either talks about their feelings or keeps them to 

themselves or in some cases cut them selves, guys usually expresses their feelings in visible 

actions. 

Based on the research, it appears that there is a risk that the school personnel unconsciously 

handles these types of situations differently based upon if it is a girl or a boy involved. This 

difference affects the youth in different ways. The reason to this difference is the way the 

youth acts in their environment. While girls often are very quiet and keep themselves in the

background, boys often are very loud and more visible to the rest. The school personnel are 

aware that this risk exists and strives to avoid it.

The results based on the informant’s story’s shows that youth on both junior high schools 

have different expectations that they must conduct to. Boys and girls are expected to be on a 

certain way and act on the basis of their gender. The results show clearly that there is a gender 

pattern that shows how boys and girls should be.

The expectations that are put on youth come from friends and school. The youth are supposed 

to show good results in school, be a decent friend and they must be good looking. The youth 

feel stressed by the expectations that are put on them.

Keywords: Gender, identity, youth, qualitative method, health and illness.
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FÖRORD

Vi är två sociologistudenter som tillsammans samlat empirin till denna undersökning eftersom 

vi var intresserade av samma ämne, det vill säga ungdomars ohälsa. Vi har genomfört 

intervjuerna och skrivit en del av metod avsnitten tillsammans, dock i skilda uppsatser med

olika syften och frågeställningar. 

Jag vi ta tillfället i akt och tacka de personer som har hjälpt mig med detta arbete. Först vill 

jag tacka min handledare Saila Piippola som har varit en inspirationskälla för mig där hon har

varit med hela vägen i mitt uppsatsarbete och erbjudit mig konstruktiva idéer. 

Förutom detta vill jag också tacka informanterna som har tagit sig tid och deltagit i 

intervjuerna och de har gett mig kunskap och en ökad förståelse om ungdomar och deras 

ohälsa. Sen vill jag också tacka min studiekamrat för våra trevliga stunder tillsammans 

speciellt under datainsamlingen.

Sist men inte minst vill jag tacka de personer som har varit omkring mig och stöttat mig under 

resans gång.

Luleå 2009

Vjollca M Ramadani 
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1. INLEDNING 

Ohälsan bland barn och ungdomar har under senare tid fått ökad uppmärksamhet i Sverige

enligt barnombudsmannen Lena Nyberg. Det är cirka 15 procent av alla barn som söker hjälp

hos barnpsykiatrin för rådfrågning om bland annat oro, ångest och depressioner under sin 

uppväxt. Samtidigt är det 28 procent av tjejerna och 11 procent av killarna som uppger att de 

känner sig ledsna och nere. I ett internationellt perspektiv anses ungdomar i Sverige ha en god 

fysiskt hälsa. 1

Forskning har visat att flickor mellan 13 och 15 år trivs allt mindre med livet ju högre upp i 

åldern de kommer jämfört med killarna. Ungdomarnas hälsa försämras när de kommer upp till 

högstadiet. De börjar allt mer utveckla somatiska och psykiska besvär, välbefinnandet 

försämras och skillnaderna mellan flickor och pojkar ökar.

En av orsakerna till att ungdomarna mår dåligt, förklaras med att hälsan, levnadsvanorna, de 

sociala relationerna och att skolmiljön förändrats. 2

Det finns olika statliga myndigheter som ansvarar för tillsynen av barns och ungdomars 

rättigheter bland annat Barnombudsmannen (BO), Skolverket och Socialstyrelsen.

BO: s huvuduppgift är att ta tillvara barn och ungdomars (0-18 år) rättigheter och intressen. 3

I Läroplanen, Lpo 94, framgår att skolan ska se till att det ges möjligheter till alla elever att 

utvecklas både fysiskt och psykiskt, oberoende av kön. Skolan ska även arbeta med 

intressefrågor som rör bland annat hälso- och livsfrågor utifrån elevernas behov (Skolverket, 

2006).

Socialstyrelsen är statens centrala expert- och tillsynsmyndighet som bland annat arbetar med 

frågor som rör barn och ungdomar. Målet är att bygga upp kunskaper, följa upp och utvärdera 

barn och ungdomars uppväxtvillkor och levnadsförhållande och arbeta för likvärdighet. 3

                                                
1 Nyberg, 2005-06-27, Dagens Nyheter, debattartikel.
2 Danielsson (2006), ”Svenska Skolbarns hälsovanor 2005/2006”, Statens Folkhälsoinstitut
3 Nilsson och Bergman, (1996), ”Hur é läget?”, Ungdomsstyrelsen och Folkhälsoinstitutet.
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Skolhälsovårdens uppdrag är bland annat att förebygga, att förbättra och att bevara elevernas

kroppsliga och psykiska hälsa och ska även arbeta för sunda levnadsvanor. 4

En fråga som aktualiseras är hur ungdomar på högstadiet mår?

1.2. Syfte

Syftet med denna studie är att få en inblick i hur skolpersonalen uppfattar ohälsa bland 

ungdomar vid två högstadieskolor i en Norrbottenskommun.

1.2.1. Frågeställningar 

- Är ohälsa bland ungdomar förekommande på högstadiet?

- Finns det skillnader i hur ohälsa tar sig uttryck bland tjejer respektive killar?

- Hur arbetar skolan med ungdomar och ohälsa? 

1.3. Studiens avgränsningar

Denna studie har avgränsats till att omfattat att intervjua personal i skolan som arbetar 

dagligen med ungdomar i högstadiet, eftersom studien syftar till att ta reda på hur 

skolpersonalen uppfattar ungdomars ohälsa. Det kunde förövrigt även ha varit relevant att

intervjua ungdomar enskilt, då vi hade kunnat få en ännu djupare information om ämnet, men 

med hänsyn till elevernas ålder har vi valt att avgränsa oss till personalens erfarenheter av 

ungdomars ohälsa.  Studien omfattar två högstadieskolor med två olika pedagogiska 

arbetssätt. Denna studie avgränsas dock till att inte jämföra skolorna eller skolpersonalens 

uppfattningar om ungdomars ohälsa mellan skolorna. Det intresseområde jag har fokuserar på

ungdomars ohälsa ur ett generellt perspektiv.

1.3.1. Disposition 

Uppsatsen är disponerad enligt följande; Inledningsvis följer kapitel ett som berör 

ungdomarnas hälsa, vilket fortsättningsvis följer av syftet med studien, frågeställningarna och 

studies avgränsningar. Kapitel två handlar om forskning som gjorts och här behandlas tidigare 

forskning om ungdomarnas hälsa, där bland annat tre rapporter lyfts fram.

                                                
4 Nationalencyklopedin.
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Kapitel tre behandlar metodologiska övervägningar, tillvägagångssätt, urval, etik och moral, 

reliabilitet och validitet samt analys av intervjuerna. I fjärde kapitlet sammanställs de teorier 

som ligger till grund för denna undersökning. Därefter i kapitel fem följer ett resultatavsnitt 

där det empiriska materialet presenteras och redovisas utifrån informanternas uppfattningar 

om ungdomar ohälsa. Uppsatsen avslutas med kapitel sex där en diskussion förs om hur 

empiriska resultatet och teorierna har sammankoppats och tolkats och slutsatser följer 

därefter. Avslutningsvis följer källförteckningar och bilagor till intervjuguide.

2. TIDIGARE FORSKNING

Det finns ett antal institutioner och verksamheter som forskar och arbetar för ungdomars 

hälsa. Folkhälsoinstitutet (FHI) utgångspunkt är att skapa likvärdiga och bättre förutsättningar 

för en god hälsa till alla och institutet arbetar med barns, ungdomars och kvinnors hälsa. I 

folkhälsoarbetet samarbetar FHI med kommuner, lansting och andra myndigheter.5

Enligt en rapport från Statens folkhälsoinstitut (2005/2006) om "Svenska skolbarns 

hälsovanor” framgår det att hälsa, levnadsvanor, de sociala relationerna och uppfattningar om 

skolmiljön försämras bland ungdomarna när de kommer upp till högstadiet. De börjar allt mer 

utveckla somatiska och psykiska besvär, välbefinnandet försämras och skillnaderna mellan 

tjejer och killar ökar. Det är främst tjejer mellan 13 och 15 år som allt mindre trivs med livet 

ju högre upp i åldern de kommer jämfört med killarna.

En orsak till att ungdomarna mår dåligt, förklaras med att hälsan, levnadsvanorna, de sociala 

relationerna och att skolmiljön förändrats. Det som har förändrats i ungdomars hälsa kan bero 

på bland annat att de upplever för mycket skolarbete och blir trötta vilket detta leder till att de 

upplever stress. Även levnadsvanorna har förändrats, där bland annat att ungdomarnas

matvanor försämrats, frukost minskar, ungdomarnas fysiska aktiviteter minskar på grund av 

att de ser på teven mera och använder mera datorer.

”Pojkar uppfattar att de är för smala och flickor att de är för tjocka med 

stigande ålder och detta påverkar också i vilken utsträckning de vill 

förändra sin vikt.” (Danielsson M, 2006 s.6)6

                                                
5 Nilsson och Bergman, (1996), ”Hur é läget?”, Ungdomsstyrelsen och Folkhälsoinstitutet.
6 Danielsson (2006), ”Svenska Skolbarns hälsovanor 2005/2006”, Statens Folkhälsoinstitut.
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Samtidigt som försämrade matvanor och minskad fysisk aktivitet bland ungdomar blivit allt 

vangligare har även umgängesmönster bland ungdomarna förändrats. De träffar sina kompisar 

mindre efter skolan och träffar kompisarna på kvällarna istället. Även trivseln i skolan har 

minskat bland ungdomarna och här skiljer det sig vad tjejer och killar upplever. Tjejerna trivs 

bättre i skolan men känner sig mer stressad än killarna. 7

Ingrid Edvardson och Tobias Anderson (2006) har i rapporten ”Barns och ungdomars hälsa i 

Kronobergs län” presenterat en kvantitativ studie genomförd under åren 2003 – 2006 om 

elevernas hälsa i årskurs 5 och 8 i grundskolan samt årskurs 2 gymnasiet. Enligt författarna

hade majoriteten av eleverna en god eller mycket god hälsa, men resultatet visade också att ju 

högre årskurs eleverna gick i desto sämre upplevde de sin hälsa.

Resultatet visade också att eleverna år 2006 i årskurs 8 upplevde sämre hälsa än eleverna 

under 2003 i samma årgång. Uppföljningen 2006 visade att det främst var flickor i årskurs 8 

som hade en negativ uppfattning om sin kropp. Studierna visade däremot att pojkarna under 

året 2003 var för magra, och de också hade en negativ uppfattning om sin kropp att de ville gå 

upp i vikt, jämfört med år 2006 då majoriteten av pojkarna var nöjda med sin vikt.  

I den uppföljande undersökningen 2006 var det mindre andel elever som ville gå ner eller upp 

i vikt jämfört med studien 2003, men ändå vill varannan flicka årskurs 2 i gymnasiet gå ner i 

vikt. Motsvarande resultat har även synliggjorts av Danielsson (2006) i ”Svenska Skolbarns 

hälsovanor 2005/2006”, att tjejerna med stigande ålder ville gå ner i vikt eftersom de 

uppfattade att de var tjocka. Killarna uppfattade att de var för smala och med stigande åldern 

ville de förändra sin vikt. 

Enligt Edvardson och Anderson (2006) upplevde tjejer mer psykiska och fysiska åkommor än 

killarna. Det var i majoritet fler tjejer som upplevde stress i jämförelse med killar.  

Även om andelen stressade elever hade sjunkit år 2006, jämfört med den första studien som 

gjordes 2003, så var det fortfarande ganska många elever som upplevde stress. Det visade sig 

även i rapporten att tjejer mådde sämre än killar vilket inte behöver betyda att de har en sämre 

hälsa. En förklaring kan vara att tjejerna kan ha lättare att uttrycka sina känslor än killarna.

                                                
7 Danielsson (2006), ”Svenska Skolbarns hälsovanor 2005/2006”, Statens Folkhälsoinstitut.
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Ungdomsstyrelsen har ett ansvar att följa och bevaka ungdomars villkor medans 

Folkhälsoinstitutet verkar för likvärdiga hälsovillkor för ungdomarna. 

På uppdrag av Ungdomsstyrelsen och Folkhälsoinstitutet har sociologen Adrienne Sörbom 

(1996) undersökt hur ungdomar uppfattar sin livssituation, och de tillfrågade var ungdomar 

från hela riket mellan 16 och 25 år som slumpvis intervjuades. I undersökningen framkom 

bland annat att det fanns ungdomsgrupper som upplevde sin situation mer problematiskt än 

andra. De grupper kände sig mer orolig för sin framtid var mer nedstämda och led av 

stressymtom som exempelvis ont i ryggen.

Tjejerna uppvisade fler symptom på stress och oroligheten var större bland tjejer jämfört med 

killarna. Stress och oro tog sig uttryck i koncentrationsproblem och nedstämdhet. 8

De problem som uppmärksammats år 1996 synliggörs även i årsrapporten ”Sverige äger” 

(2008), en undersökning som är gjord av Barnombudsmannen Lena Nyberg. Det finns 

fortfarande ohälsa bland ungdomarna i dagens samhälle. I undersökningen ingår barn i årskurs 

fyra till nian i grundskolan samt ungdomar i ettan till trean i gymnasiet.

Det har visat sig att tjejerna fortfarande uppvisar fler symptom på stress jämfört med killarna 

och att dessa symptom tar sig uttryck på ett annat sätt idag exempelvis huvudvärk och ont i 

magen. Dagens ungdomar upplever stress och en av anledningarna är de förväntningar som 

ungdomar upplever sig ha från omgivningen - att lyckas som person, vara perfekta, lyckas i 

skolan och även en rädsla för att misslyckas.

                                                
8 Nilsson och Bergman, (1996), ”Hur é läget”?, Ungdomsstyrelsen och Folkhälsoinstitutet.



11

3. METODOLOGISKA ÖVERVÄGANDEN

Då vi är två studenter som har samma intresseområde, bestämde vi oss för att samla empirin 

tillsammans genom att göra intervjuer vilket sedan blev grunden till två enskilda arbeten.

Det inledande syftet med vår studie inför intervjuerna var att få en inblick om hur 

ungdomarnas hälsosituation såg ut vid två olika högstadieskolor i en Norrbottenskommun Vi 

genomförde enskilda intervjuer med rektorer, lärare, skolsjuksköterskor samt kuratorn vid två 

olika skolor. Totalt blev det sju intervjuer, varav sex kvinnor och en man.

Valet av skolorna skedde genom att vi ringde till olika högstadiet skolor och frågade om de 

hade möjlighet att ta emot två studenter för att intervjua skolpersonal angående ungdomarnas 

ohälsa. Det var två högstadieskolor som hade möjlighet att ta emot oss. Anledningen till att vi 

valde att intervjua rektorer, lärare, skolsjuksköterskor samt kuratorn på två olika skolor var för 

att dessa personer arbetar med ungdomarna under deras tid på skolan. Eftersom ungdomarna 

spenderar ganska mycket av sin tid i skolan så var det relevant att undersöka hur ungdomarna 

mår och för att ta reda på det valde vi att inrikta oss på elever i skolan. Genom att vi valde 

högstadieskolor blev vårt syfte att intervjua skolpersonalen för att undersöka ungdomarnas 

hälsa i dessa två högstadieskolor. 

3.1. Tillvägagångssätt

Det kvalitativa angreppssättet analyserar relationer mellan individer i syfte att försöka förstå 

individens sätt att reagera eller resonera och därför får undersökaren en större förståelse av 

informanternas berättelser. Enligt Trost (2005) innebär kvalitativa intervjuer att undersökaren

ställer frågor till informanterna och får därefter mycket material där undersökaren kan finna 

många intressanta åsikter och skeenden. Den kvalitativa intervjumetoden handlar om att 

undersökaren, genom personliga intervjuer med informanter, får en större förståelse av 

informanternas upplevelser. Undersökaren ser verkligheten som informanten ser den, för att 

sedan tolka vad det kan innebära och försöka förklara upplevelsen utifrån den givna 

situationen med hjälp av teorier (Trost, 2005).

Av den anledningen har vi valt en kvalitativ intervjumetod med avsikt att ta reda på hur 

skolpersonalen uppfattar ungdomars ohälsa i de valda högstadieskolorna.

Totalt genomfördes sju intervjuer. Intervjutillfällena gick till på så sätt att vi genomförde fem 

intervjuer tillsammans. De två sista intervjuerna genomfördes var för sig, eftersom 

informanterna endast hade möjlighet att delta i undersökningen vid samma tidpunkt, vilket 
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bidrog det till att vi delade upp oss och genomförde var sin intervju separat. Intervjuerna 

utfördes med var och en av informanterna enskilt på deras arbetsplats och varje 

intervjutillfälle varade i genomsnitt i en timme. 

Under intervjutillfällena bandades intervjuerna med hjälp av en bandspelare, men även 

anteckningar gjordes under pågående intervju. Enligt Trost (2005) finns det fördelar med att 

använda bandspelare vid intervjuerna, eftersom undersökaren kan lyssna till ordvalen och 

tonfallen för att ordagrant kunna uppfatta informanternas svar vid intervjutillfällena.

Efter genomförandet av intervjuerna delade vi upp intervjumaterialet och tog ungefär hälften 

var av bandinspelningarna, för att sedan göra var sin utskrift av intervjuarna. Det blev ungefär 

tre och en halv intervju var som vi skrev ut. Medans jag lyssnade på de bandinspelade 

intervjuerna skrev jag ner de på papper med hjälp av datorn. Det gemensamma råmaterialet 

som vi var för sig skrivit ut resulterade i sammanlagt ungefär 70 A4 sidor. Efter utskrifter av 

råmaterialet har vi därefter gått var sin väg med var sin undersöknings fråga och skrivit var 

sin C-uppsats. 

3.2. Urval

Kontakten med skolorna förmedlades via Ex-jobbsförmedlingen i Norrbotten. De förmedlade

telefonnummer till tre olika kontaktpersoner till olika skolor. Vi tog kontakt med en av dessa 

kontaktpersoner via telefon, som i sin tur förmedlade kontakten till en lämplig person på 

skolan. Denna kontaktperson förmedlade i sin tur kontakten till de högstadieskolor som fanns

i den utvalda kommunen. Vi valde kommun efter kriterier som var att det skulle finnas fler än 

fyra högstadieskolor i kommunen, för att få så stor variation så möjligt (Trost, 2005) för att 

kunna besvara studiens syfte.

Valet av högstadieskolor skedde genom att kontaktpersonen förmedlade namn till rektorer vid 

dessa olika högstadieskolor i kommunen varefter vi slumpmässigt valde ut två 

högstadieskolor. Enligt Trost (2005) finns det risker att använda dessa kontakter personer så 

kallade ”nyckelpersoner” för att undersökare måste gå genom olika kontaktpersoner för att 

kunna få kontakt med informanter som ska delta i undersökningen. Detta medför att det tar tid 

för undersökaren att få kontakt med informanterna som ska intervjuas. Fördelen med detta 

urval var att vi som undersökare kunde välja vilken nyckelperson vi ville få kontakt med.

Anledningen till att vi valde två högstadieskolor var med hänsyn till den begränsade 

tidsramen vi hade till vårt befogade. 
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Första kontakten med skolorna togs via telefon genom att ringa till kommunens växel 

varigenom vi blev kopplade vidare till rektorn på respektive skola.  Urvalet kom att utgöras av 

de skolor som vi först fick kontakt med. Därefter skickade vi ett mejl till skolorna där vi 

förtydligade vilka vi var och syftet med vår undersökning.

Urvalet till studien kom således att utgöras av två skolor i en Norrbottenskommun där vi

genomförde intervjuer med rektorer, lärare, skolsjuksköterskor samt kurator vid respektive 

skolor. Enligt Trost (2005) är en begränsning av antalet informanter att föredra för att med för 

många intervjuer blir materialet ohanterbart och viktiga detaljer som skiljer eller förenar blir 

svårt att se. Att genomföra mellan fem till åtta intervjuer är något som Trost (2005) 

rekommenderar för att detta ger en god överblick om det utvalda ämnet. 

Urvalet av intervjupersoner skedde genom att vi först genom telefon kontaktade rektorn på 

respektive skola, som i sin tur hänvisade oss till att ringa till personalrummet. Vi avsåg att 

försöka få tag i informanter genom att ringa och göra en förfrågan om vem som kunde och 

hade möjlighet att delta i vår studie.  Genom att kontakta personalen så uttryckte vi oss att vi 

ville komma i kontakt med rektorn, någon lärare, skolsjuksköterska samt kuratorn vid 

respektive skola. Vår ambition var att dessa personer som valdes som informanter kunde bistå 

oss med fördjupad kunskap om ungdomar och deras ohälsa.

Med beaktande av vårt syfte valde vi först att intervjua både skolsköterska och kurator för att 

dessa personer arbetar just med ungdomarnas välbefinnande. Sedan valde vi även lärare och 

rektorer för att därigenom få en fördjupad kunskap och en helhetsbild av hur ungdomarna har 

det på skolan enligt dessa personer.

De två skolorna vi valde visade sig ha olika pedagogiska arbetssätt vilket vi upptäckte först 

när vi började intervjua skolpersonalen. På den ena skolan användes den traditionella 

pedagogiska arbetsmetoder där varje årskurs var uppdelad klassvis, i sjuan, åttan och nian.

Dessa klasser hade olika ämneslärare i varje ämne. 

I den andra skolan fick ungdomarna i sjuan, åttan och nian samarbeta över klasserna, de 

arbetade tillsammans med olika projekt. Eleverna hade lärare som cirkulerade mellan 

klassrummen och hjälpte eleverna i olika ämnen och i olika projekt.  Det som utmärkte sig i 

denna skolform var att eleverna fick vara delaktiga i hur de ville lägga upp sitt arbete. Medan 

i den förstnämnda skolan som var mer en traditionell skola var det lärarna som ämnesvis 

planerade elevernas arbete och som skulle uppnå i varje ämne. 
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Intervjufrågorna var från början likadana för samtliga informanter, men efter intervjun med 

kurator insåg vi att det behövdes fler frågor då vi upptäckte att de utvalda skolorna hade olika 

arbetssätt. Därför fick vi lägga till några frågor bland annat till rektorerna och lärarna, de fick 

frågor exempelvis om arbetssättet. Skolsjuksköterskorna fick då mer frågor om hälsoaspekten 

då dessa var mera inriktade i detta.  Detta innebar att det blev en lägre grad av standardisering 

i frågorna eftersom vi fick lägga till och ta bort en del intervjufrågor. Med låg grad av 

standardisering menas att det är större variation i intervjufrågorna (Trost, 2005).

För att genomföra intervjuerna gjorde vi därför en intervjuguide där vi ville att informanterna 

skulle uppfatta intervjuerna som ett samtal. Intervjuguide hjälpte oss att ställa relevanta frågor 

i ämnet och därför sammanställde vi intervjufrågarna i olika temaområde (Trost, 2005).

Vi har valt att genomföra en semistrukturerad intervju därför att vi ville besvara uppsatsens 

syfte. Det ger informanterna möjlighet att återberätta hur de uppfattar ungdomarnas ohälsa 

och hur detta tar sig uttryck i och på vilket sätt. En intervju som syftar till att förstå meningen 

av skolpersonalens uppfattning i relation till skolvärld (Lantz, 1993).

De teman som blev centrala i vår intervjuguide är sju stycken, dessa är bakgrund, 

situation/hälsa/ohälsa, utseende, skolmiljö, makt/kön, relation samt förväntningar/stress

3.3. Etik och moral 

I denna undersökning har jag av etiska skäl skyddat informanternas och skolornas namn samt 

även valt att inte uppge namn på kommun där intervjuerna genomförts. Detta för att ämnet

kan vara känsligt när det gäller ungdomar och deras ohälsa.

Informationen angående kommun, skolorna och informanternas namn är inte relevant i detta 

sammanhang och inte heller vad denna undersökning syftar till. Denna studie handlar mer om 

att ta reda på hur ungdomar rent generellt mår i dessa två skolor utifrån skolpersonalens 

uppfattning om ungdomars ohälsa.

Vid intervjutillfällena upplystes informanter om att deras deltagande i denna undersökning 

bygger på frivilligt deltagande och att all information som samlas vid denna undersökning 

kommer att skyddas. Det insamlade materialet har förvarats så att obehöriga inte kommit åt 

materialet. Enligt Widerberg (2002) ska personens identitet skyddas på en sådan sätt att 

obehöriga inte kan komma åt det insamlande materialet. 

Vidare informerades informanterna om att det går att avbryta intervjuerna om de så vill och 

jag upplyste även informanterna att de inte är tvungna att svara på frågor om de inte vill.

Enligt Widerberg (2002) ska personer som blir intervjuad inte känna sig tvingade att delta i 

undersökning mot sin vilja och de kan också välja att undanhålla relevant information. 
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Under arbetsprocessen av denna uppsats har jag försökt på ett ärligt och uppriktigt sätt hålla 

mig objektiv till mitt material men också har jag strävat efter att utförligt berätta hur jag har 

gått till väga under uppsatsarbetet.

3.3.1. Reliabilitet och validitet 

I min uppsats har jag strävat efter att redovisa hur jag har gått till väga under hela 

arbetsprocessen av den insamlade materialet.  I analysen av materialet har tolkning skett där 

jag har bidragit med begrepp och teorier i uppsatsen. Genom att förklara tillvägagångssättet 

strävas efter att öka uppsatsens validitet och reliabilitet. Enligt Widerberg (2002) ska en 

undersökare vara objektivt och tillförlitlig när den genomför en kvalitativ undersökning.

Enligt Trost (2005) handlar reliabilitet om tillförlitligheten i studien och på vilket sätt 

undersökaren agerat under intervjuerna och hur undersökaren varit lyhörd för informanternas 

berättelser. Under intervjutillfällena har jag som undersökare låtit informanterna svara på de

tematiserade frågorna som jag har ställt, och försökt ge informanterna tid att pratat till punkt 

genom att inte avbryta de. Därför har informanternas svar blivit varierande. Validitet handlar 

om enligt Trost (2005) giltigheten och att frågan ska mäta det den är avsedd att mäta. Genom 

att använda mig av intervjuguiden och de tematiserade frågorna har avsikten varit att besvara 

syftet och frågeställningarna i denna studie. 

3.3.2. Analys av intervjuer 

Sammanlagt har sju intervjuer genomförts och efter utskrift av råmaterialen har jag och min 

klasskamrat gått var sin väg och därefter har vi arbetat med samma material men dock med 

utgångspunkt i olika syften.

Jag började bearbeta materialet genom att jag läste upprepande gången det insamlande 

materialet och sorterade därefter råmaterialet. Sorteringen skedde genom att olika tema hade 

utkristalliserats av det utskrivna och bearbetade materialet.  Enligt Widerberg (2002) är den 

första sorteringen av material nödvändigt för att undersökaren får en överblick och även får en 

möjlighet att gå genom hela materialet en gång till. Vidare argumenterar Widerberg (2002) att 

empirinära förhållningssättet är den mest användbara metoden när analysen utförs utifrån 

olika teman.

I denna studie har jag strävat efter det empirinära förhållningssätt som Widerberg (2002) 

rekommenderar. Det empirinära förhållningssättet handlar om att hämta teman från det
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empiriska materialet och som sedan exemplifieras genom citat från informanterna som 

framkommit vid intervjuarna. I resultat delen har jag strävat efter att lyfta fram 

informanternas röster genom valda citat. Citaten är autentiska men har i vissa fall redigerats 

för att underlätta läsning, detta innebär dock inte att innehållet i citaten förändrats

(Svenska språknämnden, 2000).

Enlig Widerberg (2002) går det att kombinera det empirinära förhållningssättet med ett

teorinära förhållningssätt. Ett teorinära förhållningssätt handlar om att utifrån en eller flera 

teorier framförs de teman som man önskar belysa med hjälp av empirin. Jag har använt mig 

av båda dessa förhållningssätt i min undersökning, med det empirinära förhållningssättet har 

sammankopplat citat och vad informanterna har sagt tillsammans med teorinära 

förhållningssättet.

Enligt Trost (2005) är ett kodningsalternativ ”open coding” som handlar om att undersökaren 

ska ha öppet sinne för sitt insamlade material. Undersökaren ska vara uppmärksam för de svar 

som framkommit av intervjuerna och därefter sker en tolkning i materialet som sedan lyfts 

fram det som undersökaren tycker är intressant. 

När jag läste mitt insamlade material visade sig att olika begrepp utkristalliserade sig och de 

begreppen blev i sin tur intressant för mig vilket medförde att tre temaområden skapades. De 

temana är genusaspekter på ohälsan, ett annat tema är skolpersonalens bemötande av 

ungdomar och det tredje temat är förväntningar på ungdomar. 
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4. TEORETISK REFERENSRAM 

I följande kapitel redogörs det för teorier och begrepp som är centrala för denna studie. Dessa 

teorier och begrepp utgörs av genus, arbetsdelning, identitet, hälsa och ohälsa samt ungdomar. 

4.1. Genus

Jag har valt att använda begreppet genus eftersom begreppet kön relateras oftast till det

biologiska könet viket betyder att individen av naturen föds till kvinna och man. 

Genus begreppet används för att klargöra att det inte finns något naturligt och biologiskt i den 

typiska manliga och kvinnliga egenskaperna, utan att det handlar mer om de sociala 

förväntningar om hur individen ska vara som man eller kvinna.

Begreppet genus används oftast separat även om en sammankoppling till det biologiska könet

är underförstått. Inom forskningen råder en oenighet i en gemensam definition av begreppet 

genus (Gothlin E, 1999) . 

Genus begreppet kan belysas med det klassiska uttrycket av Simone de Beauvoir; 

”Man föds inte till kvinna, man blir det.” (Gothlin E 1999, s 4)

4.1.2. Genus och arbetsdelning 

I takt med utvecklingen av industrisamhället har arbetsmarknaden kommit att uppdelas i en 

horisontell och en vertikal arbetsdelning vilket återspeglar skillnader mellan kvinnor och män 

i arbetslivet (Ahrne, Roman, Franzén, 2003).

Den horisontella arbetsdelningen synliggör att kvinnor och män förvärvsarbetar i olika 

yrkeskategorier. Till exempel arbetar kvinnor i större utsträckning inom sjukvården medan 

männen finns inom de tekniska områdena. Den vertikala arbetsdelningen i sin tur återspeglar 

skillnader mellan könen ifråga om olika positioner i arbetslivet där kvinnorna dominerar i de 

lägre positionerna och innehar lägre löneinkomster jämfört med män (Ibid).

Genus handlar om de sociala förväntningar som finns om hur individen ska vara som man 

eller kvinna. De manliga egenskaper som av samhället förväntas är att männen ska vara 

utåtriktade, handlingsorienterade, hårda och opersonliga. De kvinnliga egenskaperna är bland 

annat att kvinnor ska vara personliga, ha en känslomässig ton, intuition och en omvårdnad 

känsla (Alvesson, Due Billing, 1999).
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Det finns även förväntningar i arbetslivet på hur en man och en kvinna ska vara, agera och 

vilka arbetsuppgifter de ska ha. Enligt Ahrne et al (2003) finns olika förväntningar och 

normer för kvinnor och män att förhålla sig till. Det förväntas av kvinnor att de ska arbeta 

med typiska kvinnliga arbetsuppgifter exempelvis att kvinnor arbetar med omsorgsrelaterade 

arbeten medan männen med tekniska arbetsuppgifterna. 

4.2. Identitet 

Identitet är ett begrepp som kan analyseras på flera olika sätt inom sociologin. I det stora hela 

är identitet ett begrepp som definieras av de uppfattningar som individer har om sig själva och 

vad som är viktigt och meningsfullt för dem (Giddens, 2003).

Både Anthony Giddens (2003) och Alvesson, Due Billing (1999) ger en förklaring på hur 

ungdomar formar sin identitet. Barn identifierar sig med sina föräldrar redan i tidigt stadium

och senare även andra vuxna utanför hemmet. Under hela uppväxten byggs individens 

föreställningar upp om vad som är att uppfattas som manligt och kvinnligt. 

Arbetsfördelningen i föräldraskapet i hemmet bidrar till hur ett barn sedermera uppfattar sig 

själv. Denna utvecklingsprocess bidar det till att både tjejer och killar får olika könsidentitet

(Alvesson, Due Billing, 1999).

Enligt Giddens (2003) påverkar den kulturella miljön vårt beteende, men detta betyder inte att 

individualiteten eller den fria viljan för individen försvinner. Redan från födelsen i 

interaktionen med andra människor byggs individens personlighet upp. Under socialisations-

processen utvecklar individen en identitet och förmågan att själv ta initiativ till sina 

handlingar. Enligt Giddens (2003) kan identitet uppdelas i två kategorier, dels den personliga 

identiteten dels den sociala identiteten. Dessa två kategorier av identitet skiljer sig åt samtidigt 

som de är nära sammankopplade med varandra. Vidare anser Giddens (2003) att den sociala 

identiteten kännetecknas av de uppfattningar som andra har om en individ. Den sociala 

identiteten kan handla om att vara mamma, pappa, muslim, student, ingenjör och ogift. Det 

innebär att en individ kan tillskrivas och inneha olika sociala attribut vilka ingår i den sociala 

identiteten i vissa fall även samtidigt. En individ kan vara mamma samtidigt som hon är gift 

och arbeta som ingenjör.

Den personliga identiteten grundar sig på de egenskaper som en individ har och som är unika 

just för denne. Individen bygger sin identitet i samspel med andra människor och får sin 

uppfattning om sig själv genom andra som bidrar i sin tur till att individen upplever en 

identitet. Även om den sociala identiteten är väsentliga i formandet av den personliga 
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identiteten så är individens handlingsförmåga, valmöjligheter och frihet viktiga för att kunna 

påverka sin egen situation (Giddens, 2003).

4.3. Ungdomars ohälsa

Jag har valt att definiera ordet hälsa och ohälsa med utgångspunkt i världshälsoorganisationen

(WHO) definition för att båda begreppen kan definieras på olika sätt. Uppsatsen syfte är att ta 

reda på om det finns ohälsa bland ungdomar i högstadiet och därför är det viktigt att klargöra 

att min utgångspunkt utgår från WHO definition på vad som är sjukt respektive friskt.

Enligt världshälsoorganisationen (WHO) associerar begreppet hälsa till ett tillstånd där 

psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnandet har stor betydelse för individen och inte bara vara 

frånvarande av olika sjukdomar (Wikipedia). Motsatsen till hälsa betecknas av WHO som

ohälsa och associerar med begreppet sjukdom. Med sjukdom menar WHO att det handlar om 

ett tillstånd som beskrivs av psykologiska, fysiologiska och social ohälsa (Ibid).

En vanlig definition av begreppen ungdom eller tonåring refererar till den period i livet då 

individen fortfarande är ung men inte ett barn längre. Till ungdom räknas individer i åldern 13 

mellan 25 år (Wikipedia). Enligt Giddens (2007) är ungdomstiden den tid då biologiska 

förändringar sker i kroppen som ingår i puberteten fram till att en människa räknas som 

könsmogen.

Sociologen Anthony Giddens (2003) hävdar att i det moderna samhället har bland annat hälsa

och sjukdomsbesvären förändrats och tagit sig förändrade uttryck bland befolkningen. Enligt 

Giddens (2003) är många av de besvär som individerna söker hjälp för idag bland annat 

sömnproblem, ångest, depression och trötthet. Den vanligaste orsaken till sjukskrivningar idag 

är inte längre förkylning utan det finns tendenser att dessa besvär är stressrelaterade. En av 

orsakerna antas vara en följd av moderniseringen. Enligt Giddens (2003) handlar 

moderniteten om att människan ställs inför ett ökat antal valmöjligheter och det finns inga 

färdiga lösningar på hur människor ska leva vilket påverkar individens handlande.

Sociologen Thomas Ziehe (1994) hävdar att moderniseringen av samhället har medfört att 

förväntningar på ungdomarna har förändras, dels från samhällets sida i detta fall skolan, men 

dels även hos ungdomarna själva. Förväntningarna på ungdomarna leder till att de måste 

anpassa sig till de massmediala bilder som finns i samhället som offentliggörs bland annat 

genom tv och tidningar. Dessa förväntningar som finns på ungdomarna medför att de ständigt 
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måste anpassa sig till de rådande idealbilderna, exempelvis hur de ska se ut och vem de ska 

umgås med. Detta leder till att ungdomarna, var och en, måste kunna utveckla och omforma 

sig utifrån förväntningar. Vidare hävdar Ziehe (1994) att förväntningar som finns på 

ungdomarna från skolans sida medför att de ständigt måste prestera i olika ämnen för att 

kunna jämföras och bedömas. 

Enligt Ziehe (2003) är läraren en viktig del i ungdomarnas lärande process eftersom det finns 

förväntningar på lärarna också. Genom lärarens individuella ansträngningar och förmåga

förväntas det att läraren ska kunna engagera och motivera ungdomarna i kunskapsprocessen. 

Detta medför i sin tur att lärarna också har förväntningar på ungdomarna att de ska klara sig i 

skolan. 

I takt med samhällets förändringar har samtidigt ungdomars valmöjligheter ökat. De

valmöjligheter som ungdomarna har medför att ungdomar kan uppleva en osäkerhet och en 

vilsenhet (Ziehe Th, 2003).
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5. RESULTAT/ANALYS

I detta kapitel kommer resultaten att redovisas från intervjuerna om skolpersonalens 

uppfattning av ungdomarnas ohälsa. Intervjuerna har genomförts med sju personer som 

arbetar vid två olika skolor. Dessa personer är två rektorer, två lärare, två skolsköterskor samt 

en kurator. Av de informanterna som intervjuats är sex kvinnor och en man.

Resultatet kommer att redovisas med utgångspunkt i de teman som har utkristalliserats under 

bearbetning av insamlad data. Dessa teman utgörs nedan.

5.1. Genusaspekter på ohälsa 

I skolpersonalens berättelser har det framkommit att ohälsa har blivit allt vanligare bland 

ungdomar på högstadiet. Av informanternas berättelser framkommer att i dessa två skolor 

finns det elever som är deprimerade, elever som missbrukar droger samt tjejer som skär sig.

I personalens beskrivningar av ungdomars ökade ohälsa har bland annat framställts i form av 

att depressioner och nedstämdhet som framkommit bland ungdomar i dessa två skolor. Enligt 

personalen kan den ökade ohälsan antas ha sin grund i de samhälleliga krav som ställs på 

ungdomarna vilket i sin tur kan påverka ungdomar. Majoriteten av informanterna har vidare 

uttryckt en uppfattning om att det råder skillnader i hur ungdomarna ger uttryck för ohälsa 

beroende av kön. Bland ungdomarna i dessa två skolor är det till exempel mer vanligt att tjejer 

rispar sig när de mår dåligt medan killarna framställs som mer utåtagerande mot omgivningen 

när de mår dåligt. 

”De har svårigheter med olika, vi har haft ungdomar som är deprimerad, det finns inslag 

naturligtvis av missbruk och droger tidigt, vi har det här, och det ganska typiskt och det är 

tjejer som skär sig det är inte killar, de skär sig för att flytta, fokusera, ha smärtan från ett 

ställe till ett annat ställe, och det är ju alvarligt.” (Rektorn)

Vidare har det framkommit av intervjuerna att killar visar sina känslor utåt, det vill säga att 

killarna agerar mot omgivningen och pratar helst inte om sina problem. Tjejerna visar sina 

känslor på andra sätt genom att till exempel prata om det eller inte säga något alls om sina 

problem alternativt att de skär sig. 

”Killarna visa känslor mer utåt alltså att de visar oron i kroppen eller så här att känslor, 

och de pratar ju inte om det på samma sätt. Medan tjejer kan prata om sina känslor på ett
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annat sätt, och de kanske vänder om mer inåt alltså att det kan blir mer, att de kanske 

många […] rispar sig så där.” (Kuratorn)

Vidare har det av informanternas berättelser framkommit att det förekommer en uppfattning 

om att tjejerna visar sina känslor mer öppet och att det är fler tjejer än killar som mår dåligt.

Detta kan antas bero på att killar agerar mer utåt eller så är de bättre på att dölja när de mår

dåligt på grund av att de har svår att prata om sina känslor.

“De visar det rätt mera öppet att de mår dåligt och att killarna döljer det, på nåt sätt, jag 

kan tänka mig att det är tjejer lite mer, alltså yngre barn, alltså. Det finns ju de yngre barn 

också, både killar och tjejer men det är också tjejer som mår dåligt men det finns även 

killar det finns både och […] Jag vet inte om det är någon jätte stor skillnad med, jag tror 

att vi har fler tjejer som mår dåligt, pojkar mår ju dåligt på ett annat sätt de är ju mera utåt 

agerande.” (Rektorn)

Vid båda skolorna som ingår i denna studie finns det ett så kallat elevhälsoteam där 

skolpersonalen exempelvis kurator, skolsköterskor och lärare samlas och pratar om ungdomar 

för att komma fram till en lösning i syfte att hjälpa ungdomarna på bästa möjliga sätt. Om en 

ungdom mår dåligt och denne riskerar att fara illa, då gör skolpersonalen en anmälan till

socialtjänsten, uppger informanter.

Vidare berättar de tillfrågande informanterna att de uppmärksammar eleverna när de mår 

dåligt. Det kan vara lärarna som oroar sig för eleverna och som i sin tur tar kontakt med

kuratorn när de ser tydliga tecken på att något inte stämmer med eleverna. Tydliga tecken kan 

exempelvis vara att de har eller får svårigheter med skolan, koncentrationssvårigheter eller att 

frånvaron från skolan ökar. I elevhälsoteamet tar skolpersonalen upp dessa problem som 

eleven har och kommer med förslag och idéer på hur de ska hjälpa eleven på ett bra sätt.

”Oftast blir det så, det finns de som kommer själv. De som kommer och söker upp en, men 

det är inte vanligt. Utan det är faktiskt vanligare att vi tar upp det i vårat elevhälsoteam 

säger att, ja men det här skulle kanske behöva ta kontakt med eller att det kommer en 

lärare och säger att jag är oroligt om någon elev. Och då tar vi upp det, antiget att jag tar 

kontakt då med eleven, bokar in träff på skolan […] Det är vanligare att det går via vårat 

elevhälsoteam eller lärare.” (Kuratorn)

Bland personalen finns en gemensam uppfattning om att tjejer och killar söker kontakt med en 

kurator för att få hjälp på olika sätt. Tjejer tenderar att söka hjälp själva vilket kan beror på att 
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de har skapat ett etablerat förtroende inom gruppen tjejer vilket underlättar för tjejerna att 

lättare ta kontakten med kuratorn och prata om sina problem. Killarna i sin tur söker ofta inte 

själva kontakt med kuratorn utan först efter uppmaning av lärare, i vissa fall är det också 

kuratorn som tar kontakt med killarna efter att ha fått signaler från lärare om att någon eller 

några killar tenderar att agera stökiga.  

”Just, som sagt vad tjejerna tycker jag att de tar mer kontakt själv, med det kan också bero 

på att jag lär känna de på ett annat sätt med det här med tjejgrupper, då har de sett mig, då 

har de lärt känna mig och det är det lättare att ta kontakten också. Killar, det är ofta, oftare 

via lärare, att de är stökiga, de här killarna, kan ni prata med dem.” (Kurator)

Anledningarna till att killarna inte söker hjälp hos kuratorn när de mår dåligt kan ha flera 

orsaker, uppger informanterna. Det kan till exempel handla om att killarna inte kan boka tid 

hos kuratorn på grund av att det inte är bra att visa att de mår dåligt inför klasskompisar. 

Enligt informanterna söker killar oftast hjälp när ingen ser dem på grund av de inte vill visa 

att de mår dåligt.

”Ja, alltså det är inte legalt att visa att jag mår dåligt, jag går inte på PBU under arbetstid 

utan jag går någon annan gång när ingen annan ser mig.” (Lärare)

5.2. Skolpersonalens bemötande av ungdomar 

I dessa två skolor vilka ingår i denna studie har det framkommit att det råder föreställningar 

och farhågor om att skolpersonalen omedvetet kan bemöta killar och tjejer annorlunda i olika 

situationer vilket i sin tur kan påverka ungdomarna. Detta är något skolpersonalen uttryckt en 

medvetenhet om. Olikheten i skolpersonalens bemötande med både killar och tjejer kan 

exempelvis handla om hur skolpersonalen pratar till både killar och tjejer och hur 

skolpersonalen berömmer ungdomarna i olika situationer. Även om skolpersonalen strävar 

efter att bemöta både killar och tjejer lika kan de omedvetenhet bemöta både killar och tjejer 

olika.

Av skolpersonalens beskrivningar kan en anledning vara att det fortfarande finns olikheter i 

skolpersonalens bemötande med både killar och tjejer och de bemöts olika, kan vara att 

killarna hörs och syns mer medan tjejerna är mer tystlåtna vilket gör att tjejer försvinner i 

mängden och att skolpersonalen inte alltid kan nå de. 
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Detta kan leda till att skolpersonalen inte hinner jobba med de tysta tjejerna på grund av att 

det saknas tidsutrymme, eftersom det mesta av tiden kan gå åt att hjälpa killarna som söker 

mest uppmärksamhet, berättar informanterna. 

”De jobbar med, jo, det gör de, det har de stora klass […] det är inte alltid, finns utrymme 

till att jobba och kanske de har dåligt samvete för att de inte hinner med dem här tysta, så

kan det vara.” (Kuratorn)

Skolpersonalen i denna studie är eniga om att de omedvetet behandlar flickor och pojkar olika 

trots ambitionen om att ägna mer tid åt tysta tjejer. Killarna agerar annorlunda genom att de 

kräver mer uppmärksamhet vilket medför att det blir skillnad på hur vi bemöter killar och 

tjejer. 

”Mm, det gör jag, för de är olika, jag tror att vi omedvetet handlar olika om du menar ur 

ett genusperspektiv.  Det är jag helt övertyga om.  Även om vi tänker på det hur mycket som 

helst. Om jag tänker så här att, nu ska jag gå in och fokusera kring de här tysta tjejerna, så 

kommer någon, arbetsro existerar inte då, för pojkarna kräver sin uppmärksamhet o det 

där är ju så vanligt så att nog finns det skillnader, men sen finns det ju skillnader för att vi 

har olika behov.”(Lärare)

Med utgångspunkt i Anthony Giddens (2003) perspektiv om identitet framgår att individens 

identitet kan påverkas i interaktion med andra. Det är omgivningen som avgör och ger en bild 

om hur individen uppfattar sig själv. Det sociala identitet framställs av att det är omgivningen 

som beskriver en individ och i interaktion med andra bildar individen sin självuppfattning. 

5.3. Förväntningar på ungdomar 

Redan från spädbarns år i samspel med andra grundläggs individens personlighet för att sedan 

under uppväxtåren utvecklas identiteten och därigenom också förmågan att själv ta initiativ 

till egna handlingar. Individens identitet formas under hela livet utifrån de uppfattningar som 

individen har om sig själv och i samspel med andra människor (Giddens, 2003).

Ungdomarna i dessa två skolor har olika förväntningar att förhålla sig till vilket kan handla 

exempelvis om att de ska vara snygga, vara en sjyst kompis och duktiga i skolan. Detta kan i 

sin tur påverka ungdomar och de kan känna sig stressad, uppger informanterna. 
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Några informanter berättar att ungdomarna kan känna sig stressad inför proven som under 

betygsperioden, eftersom ungdomar har stora förväntningar på sig själva att de ska få bra 

betyg för att komma in på olika gymnasielinjer som de önskar. 

Vidare berättar informanterna att förväntningar på ungdomar kan komma från olika håll, 

exempelvis från kompisar och från skolan. De förväntningar som skolan har på ungdomar är 

att det förväntas av ungdomar att de ska vara duktiga i skolarbetat, exempelvis att de ska klara

av hemläxorna. De förväntningar som ungdomar har på varandra är exempelvis att de ska vara 

en bra kompis och att de ska ställa upp för varandra. 

I denna studie har det framkommit att det råder en uppfattning om att killar har lika mycket 

förväntningar på sig själva som tjejerna har. Det handla om att killarna har vissa förväntningar 

på sig exempelvis att vilja vara duktiga på att köra moped, vara muskulösa, ha mycket 

kunskaper om motorer, ta körkort på första försöket. 

“Killarna är ganska bra på att dölja det men de har precis samma krav på sig […] Vi tar 

dem som snart ska gå ut men det är inte alla som är så himla muskulösa men har gärna en 

bild av att vilja vara det. De vill också vara duktiga på att köra hoj, de vill kunna jätte 

mycket om bilar och motorer och de ska ta körkortet och det ska inte handla om någon 

uppkörning nr 2 utan det är uppkörning nr 1 […] Jag tror att det är lika tufft för killarna

[…].” (Läraren)

Enligt Alvesson, Due Billing (1999) identifierar sig barnet med sina föräldrar i tidigt stadium.  

Under uppväxttid i samhörighet med sina föräldrar får barnen en uppfattning om vad som är 

manligt och kvinnligt. Vidare menar Alvesson och Due Billing är föräldraskapet i de första 

levnadsåren en viktig aspekt för barnets självuppfattning. Arbetsfördelningen hos båda 

föräldrarna är också en bidragande faktor till barnets självuppfattning.

Denna utveckligtprocess medför att både tjejer och killar får olika könsidentitet. 

I informanternas berättelser har det framkommet att tjejer kan ha de föreställningar att det är 

kvinnan som ska sköta hemmet, laga mat, samtidigt som hon skall göra karriär och tjäna 

pengar. 

”De har hemifrån att det är mamman som ska sköta hushåll och mat, det kanske inte är så, 

jag hoppas att det är inte så, men fortfarande det finns en del som, att man har det från 

generationen tillbaka, det är kvinnan som ska ta hand om hus, man ska kunna vara duktig 

på att laga mat, man ska, ja, vara duktig och göra karriär och känna bra med pengar och 

åka utomlands.” (Kuratorn)
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6. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Denna uppsats grundar sig på intervjuer som har genomförts med sju informanter. Dessa 

personer som blev intervjuade är skolpersonal som arbetar vid skolorna och är delaktiga i 

ungdomarnas vardagsliv. Totalt är det sju personer som blev intervjuade, varav två är 

rektorer, två lärare, två skolsköterskor samt en kurator.

Syftet med denna studie är att få en inblick i hur skolpersonalen uppfattar ohälsa bland 

ungdomar vid två högstadieskolor i en Norrbottenskommun.

Frågeställningarna var följande:

- Är ohälsa bland ungdomar förekommande på högstadiet? 

- Finns det skillnader i hur ohälsa tar sig uttryck bland tjejer respektive killar? 

- Hur arbetar skolan med ungdomar och ohälsa? 

6.1. Ohälsan bland ungdomar

Sociologen Anthony Giddens (2003) hävdar att i dagens samhälle har hälsa och 

sjukdomsbesvären förändrats. Det besvär som individerna idag söker hjälp för är bland annat 

sömnproblem, ångest, depression och trötthet. En av orsaken till detta kan vara följden av 

modernisering vilket handlar om att moderniteten ställer individen inför ett antal 

valmöjligheter samtidigt som det saknas färdiga lösningar på hur individen ska leva eller bete 

sig. Även sociologen Ziehe (2003) hävdar att genom samhällets förändringar har ungdomars 

valmöjligheter ökat. De valmöjligheter som ungdomarna har i dag medför att de kan drabbas 

av vilsenhet och orolighet. Resultatet i min studie visar att det förekommer ohälsa i dessa två 

högstadieskolor bland ungdomarna. Ohälsan vid dessa två högstadieskolor tar sig uttryck i 

bland annat att skolpersonalen uppfattar att ungdomarna ibland kan vara nedstämda, eller 

deprimerade.

Det finns inga färdiga lösningar på hur ungdomarna ska leva och handla och detta kan antas 

förhålla sig till moderniseringen och förändringen i samhället som kan vara en av orsaker till

ungdomars ohälsa, vilket både Giddens (2003) och Ziehe (2003) anser. De valmöjligheter 

som ungdomarna ställs in för kan leda till att de kan uppleva en osäkerhet och en vilsenhet i

sin vardag. 

I resultatet framkom att ungdomarnas ohälsa kunde ta sig olika uttryck genom att killarna 

framställdes som utåtagerande mot sin omgivning medan tjejerna agerade mer inåtvända

vilket kunde handla om att tjejerna rispar sig. Skolpersonalen uppfattade att tjejerna visade



27

sina känslor mer öppet och pratade om sina problem vilket inte killarna gjorde i samma 

utsträckning. Killarna hade svårare att prata om sina känslor och är bättre på att dölja det när 

de mår dåligt. 

Enligt Giddens (2003) kännetecknas den sociala identiteten av de uppfattningar som andra har 

om en individ. Det innebär att en människa kan tillskrivas och inneha olika sociala attribut 

vilka ingår i den sociala identiteten. Vilket till exempel kan handla om att en ungdom kan vara 

en duktig elev och en bra kompis samtidigt. Ohälsa tar sig uttryck på olika sätt beroende om 

det är en tjej eller en kille.  Detta har att gör med vilka uppfattningar som andra har om en 

individ och vad andra tillskriver denne. Ungdomarnas sociala identitet formas i samspel med 

andra vilket leder det till att ungdomarna kan handla olika i olika situationer. Detta kan ge en 

del av förklaringen till att ungdomar uttrycker ohälsa på olika sätt. 

6.2. Förväntningar på ungdomar

I resultatet framkom av informanternas berättelser att ungdomarna kan uppleva stress inför 

betygsperioder. Detta innebär att skolpersonalen uppfattade att ungdomarna har höga

förväntningar på sig själva som att få bra resultat på proven och därigenom bra betyg för att 

komma in på de gymnasieprogram som de önskar. Det framkom också att förväntningar på 

ungdomar kommer från olika håll, dels från kompisar och dels från skolan. Vad beträffar 

kompisar kunde det handla om att vara sjysta kompisar med varandra och att se bra ut. 

Förväntningarna från skolan kunde handla om att ungdomarna ska klara av de läxor de får och 

vara duktiga i skolarbetet.  

Från bland annat kompisar finns det förväntningar på hur ungdomarna ska se ut och hur de

ska vara bra kompisar med varandra. Detta kan förklaras med stöd av Ziehe (1994) om att det 

finns olika förväntningar på ungdomar. Det kan leda till att ungdomarna måste anpassa sig till

den rådande idealbilden som finns i samhället. De idealbilderna publiceras bland annat genom 

tv och tidningar om hur exempelvis ungdomarna ska se ut och vem de ska umgås med.

Det finns också förväntningarna från skolan och det är bland annat att ungdomarna ska klara

av de läxor som de får och vara duktiga i skolarbetet. Detta kan antas handla om vad Ziehe 

(2003) hävdar om att läraren är en viktig del i ungdomarnas lärande. Genom det individuella 

engagemanget, i den enskilda eleven, förväntas läraren i skolan motivera ungdomarna i deras 
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kunskapsprocess. Detta i sin tur medför att lärarna också har sina förväntningar på 

ungdomarna exempelvis att de ska klara sig i skolan genom att göra sina läxor. De 

förväntningar som finns på ungdomarna från skolan gör att de måste prestera i olika skol-

ämnen för att kunna jämföras och bedömas med andra elever.

Det framkom i resultatet att ungdomarna även har förväntningar på sig själva som exempelvis 

att få bra betyg för att komma in på de gymnasieprogram som de önskar. Detta kan bidra till 

att ungdomarna upplever sig stressade inför betygssättningar.

Detta kan förklaras med stöd av Ziehe (1994) att ungdomarna måste var och en, kunna 

omforma och utvecklas utifrån dessa förväntningar som finns från skolan och samhället, att 

ungdomarna ska prestera och jämföras med andra elever och sedan betygsättas.

I denna studie har det framkommit av informanterna att killarna har önskemål om att vara

duktiga på att köra moped, vara muskulösa och ha mycket kunskaper om motorer. Det har 

även framkommit av informanternas berättelser att det finns förväntningar på tjejerna också.

De föreställningar som tjejerna kan ha är att det är kvinnan som ska sköta hemmet, laga mat, 

samtidigt som hon skall tjäna pengar och göra karriär. 

Detta innebär att killarna och tjejerna har förväntningar på sig som är förknippade med deras 

könstillhörighet. 

Förväntningar kan således vara olika för killar och tjejer vilket framgår av resultatet i denna 

studie. Enligt Alvesson, Due Billing (1999) handlar genus om de sociala förväntningar som 

finns om hur individen förväntas vara som man eller kvinna. Redan tidigt identifierar sig 

barnen med sina föräldrar och senare även med andra vuxna utanför hemmet. Denna 

utvecklingsprocess bidrar till att både tjejer och killar får olika könsidentitet. De normer som 

är förknippade med de manliga handlar om egenskaper som finns i samhället. Det kan till 

exempel handla om att männen kan förväntas vara utåtriktade, handlingsorienterade, hårda 

och opersonliga. Kvinnor i sin tur kan förväntas vara bland annat personliga, känslomässiga, 

och ha ett omvårdande förhållningssätt. Enligt Giddens (2003) formas den personliga 

identiteten i samspel med andra människor och därigenom formar individen sin uppfattning 

om sig själv. 

Könsidentitet byggs upp och präglas under ungdomars uppväxttid och beroende på de normer 

som finns i samhället som förknippas med manligt och kvinnligt. Tillsammans med andra 

individer exempelvis föräldrar, kompisar och förebilder formar ungdomarna sin identitet.
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6.3. Bemötande i skolan 

I resultatet framkom att det råder föreställningar och farhågor bland skolpersonalen om ett 

omedvetet bemötande av killar och tjejer som bidrar till att förstärka könstillhörighet. Det 

kunde handla om att skolpersonalen pratade och berömde tjejerna och killarna olika i olika 

situationer.

En medvetenhet om olikheten i bemötandet när det gäller ungdomarna fanns bland 

skolpersonalen då de riktade sin uppmärksamhet olika till ungdomarna. Olikheten i 

uppmärksamheten riktades till killarna eftersom de hördes och syntes mera, medan tjejerna 

var mer tysta och därmed försvann de i mängden och fick mindre uppmärksamhet.

Detta kan förklaras med stöd av Ahrne, Roman, Franzén (2003) om att det historiskt i 

samhället finns olika förväntningar och normer på män och kvinnor. Detta kan leda till att det 

även i skolan bildas normer och förväntningar på ungdomarna vilket medför att 

skolpersonalen i sitt arbete omedveten bemöter ungdomar olika. 

Vid de två högstadieskolorna i denna studie finns elevhälsoteam upprättade för att i ett tidigt 

skede kunna fånga upp eventuella problem hos enskilda ungdomar. I dessa elevhälsoteam 

samarbetar bland annat kuratorn, skolsköterskan, lärare och rektor. Inom skolan finns

olika riktlinjer som förskriver skolhälsovårdspersonalens arbete. Enligt socialstyrelsens

riktlinjer (2004) ska skolhälsovården bland annat arbeta för att bevara elevernas kroppsliga 

och psykiska hälsa samt även arbeta för sunda levnadsvanor för att förebygga ohälsa.

Sammanfattningsvis har det framkommit i denna studie att i dessa två högstadieskolor 

förekommer ohälsa bland ungdomar. Skolpersonalen uppfattar ungdomars ohälsa olika 

beroende på om de är en tjej eller en kille. Tjejer och killar uttrycker sina känslor på olika sätt. 

Killar agerar utåt mot sin omgivning medan tjejerna agera inåt och pratar inte alls om sina 

problem vilket kan resultera i att de skär sig istället. Det finns en medvetenhet bland 

personalen att de bemöter ungdomarna olika och det framkom av skolpersonalens berättelser 

att denna handling är omedveten. Det framkom vidare av intervjuerna med skolpersonalen, att 

ungdomarna har olika förväntningar på sig. Förväntningarna på ungdomarna kan komma från 

olika håll. Det kan vara från skolan och ungdomarna själva och kan vara olika beroende om 

det är en tjej eller en kille. Av intervjuerna har det framkommit att det finns ett tydligt 

könsmönster på hur en kille och tjej förväntas vara.
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Tidigare forskning har synliggjort att ju högre upp i årskurserna eleverna gick i, desto sämre 

upplevde de sin hälsa, och att det var tjejerna som upplevde mer psykiska och fysiska 

åkommor jämfört med killarna (Edvardson och Anderson, 2006). Enligt Danielsson (2006) är 

främst tjejer mellan 13 och 15 år som trivs allt mindre med livet jämfört med killarna. I min

studie framkom av informanternas berättelser att det är fler tjejer än killar som mår dåligt på 

högstadiet. 

Avslutningsvis kan konstateras att det behövs mer forskning om ungdomarna i åldrarna 

mellan 13-16 år. Det behövs en ökad förståelse för ungdomarnas livsvärld eftersom ungdomar

i denna ålder är känsliga och utvecklas både fysisk och psykiskt. Genom att intervjua och 

fråga hur ungdomarna själv uppfattar ohälsa och vad de tror att det kan bero på kan vara 

förslag på vidare forskning. Ett annat förslag till vidare forskning kan även vara att undersöka

hur elevhälsoteamet arbetar förebyggande med ungdomars ohälsa.
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8. Bilagor
Intervju med lärare 

Tema 1. Bakgrunden

- Berätta om dig själv? (privatliv)

- Vad har du för utbildning/bakgrunden till detta?

- Hur kan en vanlig dag för dig se ut?

- Vad ingår i dina arbetsuppgifter? Beskriv dina arbetsuppgifter!

Tema 2. Situation, hälsa/ohälsa

- Hur ser situationen ut i skolan idag när det gäller ungdomars hälsa jämfört med tidigare 

år? 

- Upplever du att det är många ungdomar som mår dåligt? (ex psykiskt eller fysiskt).

- Uppfattar du skillnader mellan pojkar och flickor när det gäller deras hälsa eller ohälsa? 

- Skillnader när det gäller åldern mellan killar och tjejer?

- Tar du själv kontakt med ungdomarna när du ser att de har problem, eller händer det att 

de kommer till dig med sina problem?

- Samarbetar du med ungdomarnas föräldrar?

Tema 3. Utseende 

- Har du någon uppfattning om ungdomarnas matvanor?

- Har du någon uppfattning om hur mycket utseendet betyder för dagens ungdomar?

- Är det mycket prat om vikt och utseende?

- Har du någon uppfattning om huruvida medvetna ungdomarna är kring motion/träning 

och hur mycket tid de ägnar sig åt träning/motion i veckan?

- Har du nå uppfattning om ungdomarna tränar för att se bra ut eller vill de ha en bra hälsa? 

- Uppfattar du någon skillnad mellan killar och tjejer ifråga om vikten av utseende? 

Tema 4. Skolmiljö

- Tror du skolmiljön påverkar ungdomarna, positivt eller negativt?

- Upplever du skolmiljön som positiv eller negativ?

- Är det en stressig eller en lugn miljö i klassrummet?

- Känner ungdomar ro att sitta i klassrummet och studera?

- Hur ser rasterna ut, är det mycket bråk eller är det lugnt?

Tema 5. Makt/Kön
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- Upplever du att det finns mycket könsskillnader ex behandlas pojkar och flickor olika i 

situationer som till exempel (skoluppgifter, gymnastik m. m)?.

- Har du en uppfattning om maktsituationen, använder killar makt över tjejer eller tvärtom?

Tema 6. Relation 

- Hur är relationen mellan ungdomarna? 

- Tycker du att de ställer upp för varandra och ser du skillnader mellan tjejer och killar när 

det gäller att ställa upp för varandra?

- Är det mycket grupperingar bland ungdomarna? 

- Ser du mycket motsättningar/konflikter bland olika grupper?

- Förekommer det mycket mobbning i skolan?

- Hur är språkbruket på skolan, är det mycket grova ord mot varandra?

Tema 7. Förväntningar/stress

- Upplever du att ungdomar känner sig stressade?

- Har ungdomar många förväntningar på sig?

- Hur tror du ungdomar hanterar de förväntningar som ställs på dem från omgivningen?

- Upplever du att unga tjejer i tonåren har större prestationskrav på sig än vad killarna har? 

(ex. skolarbete, krav hemifrån, utseende mm)?

- Kan vi återkomma till dig ifall vi behöver komplettera något?

Intervju med skolsjuksköterska

Tema 1. Bakgrunden

- Berätta om dig själv? (privatliv).

- Vad har du för utbildning/bakgrunden till detta?

- Hur kan en vanlig dag för dig se ut?

- Vad ingår i dina arbetsuppgifter? Beskriv dina arbetsuppgifter!

Tema 2. Situation/hälsa/ohälsa

- Hur ser situationen ut i skolan idag jämfört med tidigare? 

- Upplever du miljön som positiv eller negativ?

- Är det många ungdomar som söker hjälp när det gäller problem ex må dåligt psykiskt 

och fysiskt?

- Vad tror du är orsaken till ungdomars ohälsa?

- Uppfattar du skillnader mellan pojkar och flickor när det gäller deras hälsa och ohälsa?
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- Skillnader när det gäller åldern mellan killar och tjejer?

- Förekommer det mycket depressioner, ätstörningar eller liknande åkommor bland 

ungdomarna?

- Ser du skillnader mellan pojkar och flickor när det gäller känslor ex ilska, rädslan, skam

m. m?

- I vilka ärenden söker sig ungdomar till dig?

- Är det du som kontaktar dom och i så fall varför? 

- Vad är främsta orsaken till din kontakt med elever?

- Ser du Skillnader mellan killar och tjejer ifråga om kontakt med dig?

- Vad är främsta orsaken till din kontakt med elever?

- Samarbetar du med föräldrar och lärare?

- Hur sker samarbetet med föräldrar och lärare ut? 

- Hur är din relation till ungdomarna, känner du att du har bra kontakt med dem?

Tema 3. Skolmiljö

- Tror du skolmiljön påverkar ungdomarna, positivt eller negativt?

- Upplever du skolmiljön som positiv eller negativ?

- Känner ungdomar ro att sitta i klassrummet och studera?

- Hur ser rasterna ut, är det mycket bråk eller är det lugnt?

Tema 4. Utseende 

- Har du någon uppfattning om ungdomarnas matvanor?

- Har du någon uppfattning om hur mycket utseendet betyder för dagens ungdomar?

- Är det mycket prat om vikt och utseende?

- Har du någon uppfattning om huruvida medvetna ungdomarna är kring motion/träning 

och hur mycket tid de ägnar sig åt träning/motion i veckan?

- Har du nå uppfattning om ungdomarna tränar för att se bra ut eller vill de ha en bra 

hälsa? 

- Uppfattar du någon skillnad mellan killar och tjejer ifråga om vikten av utseende? 

Tema 5. Makt/Kön

- Upplever du att det finns mycket könsskillnader ex behandlas pojkar och flickor olika i 

situationer som till exempel (skoluppgifter, gymnastik m. m)?

- Har du en uppfattning om maktsituationen, använder killar makt över tjejer eller tvärtom?

Tema 6. Relation 

- Hur är relationen mellan ungdomarna? 
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- Tycker du att de ställer upp för varandra och ser du skillnader mellan tjejer och killar när 

det gäller att ställa upp för varandra?

- Är det mycket grupperingar bland ungdomarna? 

- Ser du mycket motsättningar/konflikter bland olika grupper?

- Förekommer det mycket mobbning i skolan?

- Hur är språkbruket på skolan, är det mycket grova ord mot varandra?

Tema 7. Förväntningar/stress

- Upplever du att ungdomar känner sig stressade?

- Har ungdomar många förväntningar på sig?

- Hur tror du ungdomar hanterar de förväntningar som ställs på dem från omgivningen?

- Upplever du att unga tjejer i tonåren har större prestationskrav på sig än vad killarna 

har? (ex. skolarbete, krav hemifrån, utseende mm)?

- Kan vi återkomma till dig ifall vi behöver komplettera något?

Intervju med Kurator

Tema 1. Bakgrunden

- Berätta om dig själv? (privatliv).

- Vad har du för utbildning/bakgrunden till detta?

- Hur kan en vanlig dag för dig se ut?

- Vad ingår i dina arbetsuppgifter? Beskriv dina arbetsuppgifter

Tema 2. Situation/hälsa/ohälsa

- Hur ser situationen ut i skolan idag jämfört med tidigare? 

- Upplever du miljön som positiv eller negativ?

- Är det många ungdomar som söker hjälp när det gäller problem ex må dåligt psykiskt 

och fysiskt?

- Vad tror du är orsaken till ungdomars ohälsa?

- Uppfattar du skillnader mellan pojkar och flickor när det gäller deras hälsa och 

ohälsa?

- Skillnader när det gäller åldern mellan killar och tjejer?

- Förekommer det mycket depressioner, ätstörningar eller liknande åkommor bland 

ungdomarna?
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- Ser du skillnader mellan pojkar och flickor när det gäller känslor ex ilska, rädslan, 

skam m. m?

- I vilka ärenden söker sig ungdomar till dig?

- Är det du som kontaktar dem och i så fall varför? 

- Vad är främsta orsaken till din kontakt med elever? 

- Ser du Skillnader mellan killar och tjejer ifråga om kontakt med dig?

- Vad är främsta orsaken till din kontakt med elever? 

- Samarbetar du med föräldrar och lärare?

- Hur sker samarbetet med föräldrar och lärare ut? 

- Hur är din relation till ungdomarna, känner du att du har bra kontakt med dem?

Tema 3. Skolmiljö

- Tror du skolmiljön påverkar ungdomarna, positivt eller negativt?

- Upplever du skolmiljön som positiv eller negativ?

- Känner ungdomar ro att sitta i klassrummet och studera?

- Hur ser rasterna ut, är det mycket bråk eller är det lugnt?

Tema 4. Utseende

- Har du någon uppfattning om ungdomarnas matvanor?

- Har du någon uppfattning om hur mycket utseendet betyder för dagens ungdomar?

- Är det mycket prat om vikt och utseende?

- Har du någon uppfattning om huruvida medvetna ungdomarna är kring motion/träning 

och hur mycket tid de ägnar sig åt träning/motion i veckan?

- Har du nå uppfattning om ungdomarna tränar för att se bra ut eller vill de ha en bra hälsa? 

- Uppfattar du någon skillnad mellan killar och tjejer ifråga om vikten av utseende? 

Tema 5. Makt/Kön

- Upplever du att det finns mycket könsskillnader ex behandlas pojkar och flickor olika 

i situationer som till exempel (skoluppgifter, gymnastik m. m)?

- Har du en uppfattning om maktsituationen, använder killar makt över tjejer eller 

tvärtom?

Tema 6. Relation 

- Hur är relationen mellan ungdomarna? 

- Tycker du att de ställer upp för varandra och ser du skillnader mellan tjejer och killar 

när det gäller att ställa upp för varandra?
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- Är det mycket grupperingar bland ungdomarna? 

- Ser du mycket motsättningar/konflikter bland olika grupper?

- Förekommer det mycket mobbning i skolan?

- Hur är språkbruket på skolan, är det mycket grova ord mot varandra?

Tema 7. Förväntningar/stress

- Upplever du att ungdomar känner sig stressade?

- Har ungdomar många förväntningar på sig?

- Hur tror du ungdomar hanterar de förväntningar som ställs på dem från omgivningen?

- Upplever du att unga tjejer i tonåren har större prestationskrav på sig än vad killarna 

har? (ex. skolarbete, krav hemifrån, utseende mm)?

- Kan vi återkomma till dig ifall vi behöver komplettera något?

Intervju med rektorn  

Tema 1. Bakgrunden

- Berätta om dig själv? 

- Vad har du för utbildning/bakgrunden till detta?

- Hur kan en vanlig dag för dig se ut?

- Vad ingår i dina arbetsuppgifter? Beskriv dina arbetsuppgifter!

- Hur ser organisationen ut?

- Hur ser bemanningen ut på skolan, är det mer kvinnor eller män som jobbar?

- Varför har ni valt att arbeta på detta sätt som ni gör med ungdomarna, ni hade sjuan, 

åttan nian som gick överklasser?

Tema 2. Situation, hälsa/ohälsa

- Hur ser situationen ut i skolan idag när det gäller ungdomars hälsa jämfört med 

tidigare år? 

- Upplever du att det är många ungdomar som mår dåligt? (ex psykiskt eller fysiskt).

- Rektorn: Är det många som mår fysiskt eller psykiskt dåligt nej 

- Om en elev mår dåligt hur går ni till väga med det?

- Uppfattar du skillnader mellan pojkar och flickor när det gäller deras hälsa eller 

ohälsa? 

- Ser du skillnader i åldern mellan de?

- Hur arbetar ni mot ungdomarnas ohälsa?
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Tema 3. Utseende 

- Har du någon uppfattning om ungdomarnas matvanor?

- Är det mycket prat om vikt och utseende?

- Uppfattar du någon skillnad mellan killar och tjejer ifråga om vikten av utseende? 

- Är det någon skillnad i åldrarna?

Tema 4. Skolmiljö

- Tror du skolmiljön påverkar ungdomarna, positivt eller negativt?

- Hur ser rasterna ut, är det mycket bråk eller är det lugnt?

Tema 5. Makt/Kön

- Upplever du att det finns mycket könsskillnader ex behandlas pojkar och flickor olika 

i situationer som till exempel (skoluppgifter, gymnastik m. m)?

- Har du en uppfattning om maktsituationen, använder killar makt över tjejer eller 

tvärtom?

Tema 6. Relation 

- Hur är relationen mellan ungdomarna? 

- Ser du mycket motsättningar/konflikter bland olika grupper?

- Förekommer det mycket mobbning i skolan?

- Hur är språkbruket på skolan, är det mycket grova ord mot varandra?

Tema 7. Förväntningar/stress

- Upplever du att ungdomar känner sig stressade?

- Har ungdomar många förväntningar på sig?

- Hur tror du ungdomar hanterar de förväntningar som ställs på dem från omgivningen?

- Upplever du att unga tjejer i tonåren har större prestationskrav på sig än vad killarna 

har? (ex. skolarbete, krav hemifrån, utseende mm)?

- Kan vi återkomma till dig ifall vi behöver komplettera något?




