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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar är ett utbrett problem och påverkar 

skolprestationen negativt. Det är därför av stor vikt för den enskilda individen och för 

samhällsnyttan att kartlägga barn och ungdomars psykiska hälsa.  

 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka den självskattade psykiska hälsan hos ungdomar i 

årskurs 7, 9 samt årskurs 2 på gymnasiet i Uppsala län som ingick i studien Liv och Hälsa 

Ung (LHU) 2015, samt att undersöka samband mellan elevernas skattade psykiska hälsa, 

deras upplevelse av skolan och skolprestation.  

 

Metod: Studiematerialet omfattade 6527 elever från Uppsala län som besvarade en webenkät. 

Den psykiska hälsan mättes med SDQ-Sve (Strengths and Difficulties Questionnaire) och 

redovisades med deskriptiv statistik. Eventuella skillnader mellan självskattad SDQ-Sve, 

årskurser, kön och elevernas upplevelse av skolan och skolprestation analyserades med 

sambandsanalys, Pearson Chi-2 test.  

 

Resultat: Flickorna upplevde en signifikant sämre psykisk hälsa jämfört med pojkarna. 

Företeelsen var tydligast för flickor i årskurs 9. Fler flickor upplevde dessutom emotionella 

besvär, störst procentandel gick i årskurs 2 på gymnasiet. Generellt framkom ett stort antal 

statistiskt signifikanta samband mellan självskattad psykisk ohälsa hos eleverna i studien och 

vantrivsel i skolan, ökad förekomst av skolk, underkända betyg samt uppfattning att skolan 

inte har betydelse för framtiden.  

 

Slutsats: Resultatet kan bidra till ökad kunskap om psykisk ohälsa och sambandet med 

skolprestation hos ungdomar i Uppsala län. Det är viktigt att tidigt upptäcka och förhindra 

försämrad psykisk hälsa hos skolelever. Hälsosamtal och riktade samtalsgrupper kan vara 

adekvata interventioner för skolsköterskan för att hjälpa eleven att förbättra sin hälsa och 

klara sin skolgång. 

 

Nyckelord: SDQ, ungdomar, psykisk ohälsa hos ungdomar, skolprestation, självskattning 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Mental health problems among children and adolescents are a significant 

problem and negatively affect school performance. It is therefore important for both the 

individual and the society to further investigate the mental health among children and 

adolescents.   

Objective: The aim of this study was to explore self-rated mental health among students in 7th 

grade, 9th grade and second year of high school in Uppsala County who attended the Liv och 

Hälsa ung- survey (LHU) 2015. Another aim was to explore possible associations between 

self-rated mental health, school experience and performance. 

Method: 6527 students living in Uppsala County responded the web based questionnaire. 

Descriptive statistics was used to present the self-rated mental health measured by the SDQ-

Sve (Strengths and Difficulties Questionnaire). Pearson Chi-Square analysis was used to 

detect differences between grades and sex, and to explore associations between self-rated 

SDQ-Sve and students’ experiences of school and school performance. 

Results: The girls showed a significantly poorer mental health compared to boys. This 

phenomena was most apparent for girls in the 9th grade. More girls also experienced 

emotional problems, the highest percentage was shown in the second grade of high school. 

Several significant associations was found between self-rated poor mental health, discomfort 

in school, truancy, school failure and believing school has no importance for the future.  

Conclusion: The result can contribute with knowledge about youth mental health problems 

and its associations with school performance in Uppsala County. Early detection and 

prevention of poor mental health in students are imperative. Health discussions and therapy 

groups may be appropriate interventions for the school nurses to help the student improve 

their health and manage school. 

 

Keywords: SDQ, adolescent, youth mental health, school performance, self-reported  
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BAKGRUND 

I föreliggande studie kommer begreppen psykisk ohälsa och psykisk hälsa att beröras. I en 

kunskapsöversikt gjord av Bremberg och Dalman (2015) refererar författarna till 

Barnpsykiatrikommitténs (SOU 1998:31) definition av psykisk ohälsa som ett varaktigt 

symtom, som hindrar den unga personen från att fungera och utvecklas optimalt och som 

orsakar ett lidande. En vanligt förekommande förklaring av begreppet psykisk hälsa är 

WHO:s definition från 2001 där psykisk hälsa beskrivs som ett tillstånd med mentalt 

välbefinnande där det finns ett utrymme för varje individ att förverkliga sina egna 

möjligheter, klara av vardagliga påfrestningar, arbeta produktivt och kunna bidra till det 

samhälle individen lever i (www.who.int). 

 

Hälso- och sjukvårdsavdelningen i Uppsala Läns landsting har tillsammans med 

Regionförbundet och länets samtliga kommuner utfört enkätundersökningen Liv och Hälsa 

Ung (LHU) vartannat år sedan 2005. Undersökningens resultat syftar till att ligga till grund 

för planering av insatser inom hälso- och sjukvården samt för kommunernas samhälls- och 

välfärdsarbete. Enkäten besvaras av länets elever i årskurs 7 och 9 samt årskurs 2 på 

gymnasiet och berör elevernas levnadsvanor, livsvillkor och hälsa (www.regionuppsala.se).  

Föreliggande studie baseras främst på den del i LHU 2015 som benämns SDQ-Sve vilket är 

den översatta svenska versionen av Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) 

(Goodman, 1997). Den svenska översättningen av SDQ bedöms vara ett välfungerande 

bedömningsinstrument med god validitet för kartläggning av barn och ungas psykiska hälsa 

(Smedje, Broman, Hetta & von Knorring, 1999; Malberg, Rydell & Smedje, 2002). 

Instrumentet skattar psykiska problem hos barn och ungdomar inom områdena emotionella 

symptom, uppförandeproblem, hyperaktivitet, kamratrelationsproblem och prosocialt 

beteende vilket mäter förmåga till positivt samspel (www.sdqinfo.org). SDQ är ett formulär 

som består av 25 frågor och bygger på två andra väletablerade internationella mätinstrument, 

Rutters formulär och CBCL – Child Behavior Checklist (Goodman, 1997; Goodman & Scott, 

1999). SDQ har mellan åren 1996-2003 översatts till alla nordiska språk (Obel et al., 2004). 

SDQ-Sve har tidigare inte ingått i LHU, år 2015 är därmed första gången 

bedömningsinstrumentet utgör en del i enkäten.  

 

Ungdomar och psykisk ohälsa 

Under år 2011 hade fyra procent av pojkarna och tre procent av flickorna i åldern 17 år eller 

yngre haft kontakt med den psykiatriska vården eller fått förskrivet psykofarmaka. Det visar 

http://www.regionuppsala.se/
http://www.sdqinfo.org/
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på att psykisk ohälsa redan i tidig ålder är ett problem i Sverige (Salmi et al., 2013). I samma 

rapport från Socialstyrelsen påtalas vikten av att tidigt uppmärksamma psykisk ohälsa hos 

barn och ungdomar. Den psykiska ohälsan innebär inte enbart ett lidande för den drabbade 

utan kan även ge allvarliga följder på sikt. Psykisk ohälsa kan leda till svårigheter att etablera 

relationer samt ge försämrad skolprestation vilket i sin tur försvårar möjligheterna till 

framtida yrkesarbete. Tidiga insatser för att minska psykisk ohälsa kan ge ökad livskvalitet 

och i förlängningen leda till minskad sjukfrånvaro, ökad produktivitet samt minskade 

sjukvårdskostnader för samhället. Ur ett samhällsperspektiv är det därför viktigt att upptäcka 

psykisk ohälsa hos ungdomar i tid då det annars kan utgöra ett växande problem både på 

individ- och samhällsnivå (Salmi et al., 2013). Liknade resultat ses i en svensk avhandling av 

Jonsson et al. (2010) som påvisar att tonårsdepression har samband med att inte ha 

högskolexamen i vuxen ålder, samt ha destruktiva relationer med ökad risk för skilsmässa och 

att bli ensamstående förälder. Långvariga depressioner i tonåren är likaså förenat med fortsatt 

psykisk ohälsa i vuxen ålder. Kungliga Vetenskapsakademin genomförde en systematisk 

litteraturgenomgång av den befintliga forskningen kring psykisk hälsa hos barn och ungdomar 

i Sverige under tidsperioden 1945-2009. Syftet var att kartlägga trender i den psykiska hälsan 

hos barn och ungdomar. Huvudresultatet av genomgången var att kunskapsläget inom 

området är bristfälligt och att befintliga studier rörande barn och ungdomars psykiska hälsa 

har bristande bevisvärde (Petersen, et al., 2010). 

 

Psykisk ohälsa och påverkan på skolan 

Olsson och von Knorring (1999) visar i en svensk studie att 12,3 procent av eleverna i åldern 

16-17 år skattade höga värden för depressiva symtom. Dessa värden var tre gånger vanligare 

hos flickor än hos pojkar. I Fröjd et al. (2008) beskrivs hur depressiva symtom påverkar 

skolprestationen hos finska skolungdomar i åldern 13-17 år på ett negativt sätt, då 

ungdomarna får svårt att delta i och koncentrera sig på skolundervisningen. I en tysk studie 

av Krause (2011) framkommer det att relationen mellan psykisk ohälsa och skolprestation är 

dubbelriktad. Det vill säga att det inte bara är elever med psykisk ohälsa som kan få 

försämrad skolprestation, utan även elever som börjar skolan med inlärningssvårigheter kan 

om de inte får rätt stöd utveckla psykisk ohälsa. I en amerikansk studie visas ett samband 

mellan stress och skolframgång där skolarbetet, betygen och att söka in på gymnasiet 

upplevdes som de största stressfaktorerna av eleverna (Leonard et al., 2015). 
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I en svensk totalundersökning från 2009 där drygt 172 000 elever i årskurs 6 och 9 från 3 200 

skolor ingick framkom att psykisk ohälsa har stor påverkan på elevens skolarbete.  

För att mäta elevernas psykiska ohälsa tillämpades bedömningsinstrumentet SDQ. I 

undersökningen ses ingen stor skillnad mellan flickor och pojkar avseende den totala 

problempoängen för SDQ. Däremot framkommer stora skillnader beträffande vilka 

problemområden eleverna upplever som mest besvärande. Studien visar att flickor besväras i 

större utsträckning av emotionella symtom. Störst skillnad var det för flickor i årskurs 9 där 

det var 5 gånger vanligare att flickorna upplevde emotionella problem jämfört med pojkarna. 

Pojkarna i studerade årskurser besvärades i större utsträckning av uppförandeproblem jämfört 

med flickorna. I undersökningen framkommer att eleverna i årskurs 9 generellt skattar en 

sämre psykisk ohälsa jämfört med elever i årskurs 6 genom såväl högre totalpoäng för SDQ 

som högre poäng på respektive delskala. Flickorna i årskurs 9 upplevde störst 

funktionspåverkan rörande skolarbete till följd av emotionella besvär, 

koncentrationssvårigheter, uppförandeproblem samt svårigheter i samspelet med kamrater. 

Dock upplever även pojkar att skolarbetet är det område som drabbas hårdast till följd av 

psykisk ohälsa. Ett intressant resultat som framkom i undersökningen var att elever som 

uppvisade ”könsatypiska” besvär, såsom att pojkar uppvisade mer ångest och oro vilket är 

mer vanligt förekommande hos flickor, upplevde större funktionspåverkan i skolan. Pojkar 

med högt skattade emotionella besvär i årskurs 6 och 9 upplevde en större funktionspåverkan 

i skolan jämfört med jämnåriga flickor. På likande sätt upplevde flickor med 

uppförandeproblem att detta hade större påverkan på skolarbetet än för pojkar med 

uppförandeproblem i samma årskurs (Gustafsson & Modin 2012). Rothon et al. (2009) visar i 

sin studie ett samband mellan självskattad psykisk ohälsa uppmätt genom höga poäng på 

SDQ-test hos elever i England i åldern 13-14 år och dåliga skolresultat senare under 

gymnasietiden. I en svensk studie av Jablonska et al. (2009) där nästan 500 000 barn ingick 

framkom ett samband mellan låg skolprestation hos ungdomar i årskurs 9 och 

självskadebeteende som krävt sjukhusvård även senare i livet. Utöver ökad risk för 

självskadebeteende såg Kosidou et al. (2014) ett samband mellan dåliga skolresultat hos 

svenska barn i slutet av grundskolan och ökad risk för självmordsförsök långt upp i vuxen 

ålder. Samma företeelse styrks av ytterligare en svensk studie som påvisar samband mellan 

låga skolbetyg hos 16 åriga pojkar och ökad risk för självmord senare i livet vid uppföljning 

efter 17 år (Gunnell, Löfving, Gustafsson & Allebäck, 2011). 
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Teoretisk utgångspunkt; Begrepp och teori om egenupplevd hälsa  

Aron Antonovsky grundade begreppet salutogenes som fokuserar på vilka faktorer som 

bibehåller hälsa hos en individ trots exponering av yttre och inre stressorer. Svaret på varför 

människor som utsätts för svåra livskriser ändå kan uppleva hälsa är enligt Antonovsky att de 

upplever en känsla av sammanhang (KASAM). Antonovsky använder begreppet känsla av 

sammanhang (KASAM) som en beståndsdel i den psykiska hälsan. I KASAM ingår delarna 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. En människa som upplever en hög känsla av 

begriplighet har förmågan att se förklaringar till de livsöden denne möter. Verkligheten känns 

begriplig och förutsägbar. Att känna hanterbarhet innebär att människan har förmågan att 

kunna använda sig av de resurser som står till förfogande för att kunna lösa och hantera en 

svår situation. Resurserna kan innefatta både personliga resurser men även omgivande 

resurser så som anhöriga. Komponenten meningsfullhet innebär i vilken utsträckning 

människan är villig att investera energi och sina resurser i de krav och utmaningar som denne 

ställs inför (Antonovsky, 2005). Eriksson & Lindström (2006) klarlägger i sin 

litteraturgenomgång sambandet mellan upplevd hälsa och känsla av sammanhang mätt med 

hjälp av SOC-skalan (sense of coherence). Skalan är ett väletablerat instrument för att mäta 

egenupplevd hälsa och innehåller tre delar som behandlar begreppen begriplighet, 

meningsfullhet och hanterbarhet. I litteraturgenomgången framkommer ett starkt samband 

mellan god egenupplevd hälsa, speciellt gällande mental hälsa och höga SOC värden. 

Personer med hög SOC har en ökad förmåga att hantera stressfyllda situationer och bibehålla 

sitt välmående jämfört med personer med låg SOC. Eriksson & Lindsröm menar att SOC är 

närbesläktat med psykisk hälsa och psykiskt välbefinnande men kan inte ses som ett 

synonymt begrepp. De menar vidare att även om SOC inte är detsamma som hälsa så är det en 

viktig faktor för att utveckla och bevara hälsan hos människor. Sambandet mellan SOC och 

hälsa gäller även för barn och unga människor.  

I en norsk studie av Moksnes, Espnes & Haugan (2014) tydliggörs sambandet mellan 13-18 

åringars känsla av sammanhang, upplevd stress och emotionella problem såsom ångest och 

depression. Det framkommer ett tydligt samband mellan SOC och emotionella besvär hos 

båda könen. Hos främst flickor sågs ett starkt omvänt samband mellan SOC och ångest. I 

studien skattade pojkar generellt högre SOC än flickor något som även styrks av Moksnes, 

Espnes & Lillefjell (2012). Upplevd stress relaterat till kamratrelationer och skolprestation var 

associerat till ökade depressiva symtom hos både pojkar och flickor. Kärleksbekymmer, 

skolnärvaro och konflikter kopplade till skolan eller fritiden ledde hos flickor till ökade 
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depressiva symtom. Medan stress orsakad av skolprestationer hade ett signifikant samband 

med upplevd ångest hos pojkar (Moksnes, Espnes & Haugan, 2014).  

I LHU 2015 ingår inte SOC- skalan dock kan teorin om känslan av sammanhang fungera som 

en förklaringsmodell för hur barn och ungdomar med psykisk ohälsa förhåller sig till sin 

skolprestation. Därför kommer Antonovskys teori användas som teoretisk utgångspunkt för 

den här studien och diskuteras i relation till studiens resultat.  

 

Problemformulering 

Den psykiska ohälsan hos barn och ungdomar är ett utbrett problem, vilket gör dem till en 

växande patientkategori. Det är av stor vikt för den enskilda individen, distriktssköterskan och 

för samhällsnyttan att kartlägga barn och ungdomars psykiska hälsa i Uppsala län. Detta för 

att i preventivt syfte på bästa sätt kunna hjälpa dessa barn och ungdomar. En förhoppning med 

föreliggande studie är att den ska kunna bidra till att distriktsköterskan i sin yrkesroll som 

skolsköterska får ökad kunskap om psykisk ohälsa hos skolelever för att tidigt upptäcka och 

förhindra försämrad psykisk hälsa hos barn och ungdomar.  

Skolsköterskeyrket lägger idag fokus på att förebygga ohälsa hos eleverna. Skolsköterskor har 

erfarenhet av att elevers hälsa och välbefinnande har stor betydelse för deras utveckling och 

skolresultat (Reuterswärd & Lagerström 2009). Att tidigt fånga upp och arbeta preventivt med 

dessa elever kan på sikt göra att färre barn och ungdomar behöver söka vård inom 

barnpsykiatrin. Litteraturgenomgången visar att psykisk ohälsa är ett problem bland 

ungdomar och då främst hos flickor. Psykisk ohälsa påverkar dessutom elevers skolprestation 

negativt (Fröjd et al., 2008). Emellertid är befintlig forskning av barns och ungdomars 

psykiska hälsa bristfällig (Petersen et al, 2010) och är därför viktigt att studera vidare. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka den självskattade psykiska hälsan (SDQ-Sve) hos 

ungdomar i årskurs 7, 9 samt årskurs 2 på gymnasiet i Uppsala län som ingår i studien Liv och 

Hälsa ung 2015 (LHU 2015). Ytterligare ett syfte var att undersöka om det fanns något 

samband mellan elevernas skattade psykiska hälsa enligt SDQ-Sve, deras upplevelse av 

skolan och skolprestation. 
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Frågeställningar 

Hur skattar flickor respektive pojkar i årskurs 7, 9 och årskurs 2 på gymnasiet sin psykiska 

hälsa i delskalor av SDQ-Sve; emotionella symtom, uppförandeproblem, 

hyperaktivitets/koncentrationsproblem, kamratrelationsproblem samt bristande prosocialt 

beteende?  

 

Finns skillnader mellan flickor och pojkar i respektive årskurs samt mellan årskurserna 

avseende ungdomarnas skattning av sin psykiska hälsa med SDQ-Sve? 

 

Finns det samband mellan självskattad psykisk hälsa (SDQ-Sve), upplevelse av skolan och 

skolprestation hos elever i årskurs 7, 9 och årskurs 2 på gymnasiet? 

METOD 

Design  

Material från enkätundersökningen Liv och Hälsa ung 2015 ligger till grund för denna studie. 

Kvantitativ metod med deskriptiv, komparativ och korrelativ design har tillämpats. 

Studiematerialet baseras på en webbaserad enkätundersökning med ett stort urval som 

möjliggör generaliserbarhet på avsedd population. Då föreliggande studie syftar till att 

kartlägga hur den psykiska hälsan hos pojkar och flickor i årskurs 7, 9 samt årskurs 2 på 

gymnasiet i Uppsala län ser ut lämpar sig en deskriptiv design (Polit & Beck, 2014).  

 

Urval 

Urvalet bestod av skolungdomar från Uppsala län. Inklusionskriterier var att eleverna gick i 

årskurs 7, 9 eller årskurs 2 på gymnasiet och innefattade både pojkar och flickor. Samtliga av 

länets skolor med årskurser 7, 9, och årskurs 2 på gymnasiet var inkluderade. Specialklasser i 

aktuella årskurser var exkluderade i studien eftersom en annorlunda konstruerad enkät då 

skulle krävas. I Uppsala län var det 10719 elever som var möjliga att delta i LHU 2015. Av 

dem valde 8351 elever (78 %) att påbörja enkätundersökningen och totalt 6527 elever (61 %) 

fullföljde den, bortfallet beräknas därmed till 4192 elever (39 %). Av de inkomna enkätsvaren 

var 3210 besvarade av flickor (49,6%), 3141 av pojkar (48,5%) samt av 120 elever som 

upplevde sig ha annan könstillhörighet (1,9 %). Gruppen som upplevde annan könstillhörighet 

blev i denna studie exkluderade. Femtiosex elever valde att inte besvara frågan gällande 

könstillhörighet och blir därmed internt bortfall. Studien var en totalundersökning för aktuella 

årskurser i länet. 
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Datainsamlingsmetod 

Studiens dataanalys baserades på SDQ-Sve som är ett frågeinstrument som ingick i den 

webbaserade enkätundersökningen LHU 2015. Enkätundersökningen har genomförts 

anonymt vid sammanlagt sex tillfällen sedan år 2005, och frågorna som eleverna svarade på 

rörde deras hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Mer konkret ingick frågor kring elevens hälsa, 

trygghet, vänner och föräldrar, levnadsvanor såsom alkohol tobak och narkotika, sex och 

samlevnad, frågor om skolan, fritid och livsmiljö samt politik, påverkan och framtid. Eleverna 

fick även besvara vilken skola de går i samt tillhörande hemkommun. Enkäten omfattade även 

elevens hemförhållanden, etnicitet, kön samt längd och vikt (www.lul.se; 

www.regionuppsala.se) (Bilaga 1).  

Frågorna i SDQ-Sve besvaras med tre svarsalternativ, ”stämmer inte, stämmer delvis och 

stämmer helt”. Formuläret är uppdelat i fem olika områden; emotionella symtom, 

uppförandeproblem, hyperaktivitet/koncentrationsproblem, kamratrelationsproblem samt 

prosocialt beteende såsom omtänksamhet och generositet. De fyra första delområdena 

genererar i poäng vilka beskriver graden av individens svårigheter för varje delskala. Dessa 

poäng summeras till ett totalt SDQ värde som redogör för elevens övergripande svårigheter. 

SDQ-Sve finns i utarbetade versioner för föräldrar och lärarskattning av barn i åldern 3-16 år 

samt för självskattning för ungdomar i åldern 11-16 år. SDQ-Sve kan användas i flera olika 

versioner, varje version innefattar en till tre olika huvuddelar. Den första delen omfattar de 25 

standardfrågorna, del två innefattar även en tilläggsdel med frågor som beskriver hur elevens 

eventuella svårigheter påverkar individen och dess omgivning i vardagen. Dessa frågor 

besvaras på liknade sätt som frågorna i del ett; ”inte alls, bara lite, ganska mycket, väldigt 

mycket”. Den tredje delen består utöver del ett och del två även av frågor med uppföljande 

karaktär. Föreliggande studie kommer att baseras på del ett och benämns One-sided self-rated 

SDQ for 11-17 year olds som 2015 ingår i Liv och Hälsa Ung (www.sdqinfo.org/).   

För att undersöka eventuella samband mellan elevernas psykiska hälsa, upplevelse av skolan 

och deras skolprestation gjordes sambandsanalys av resultat från delområdena i SDQ-Sve och 

frågor som berör skola i LHU 2015. De aktuella frågorna var följande, ” Hur trivs du i skolan? 

Brukar du skolka? Har du icke godkänt betyg (F eller -) i något eller några ämnen/kurser? 

Tycker du att skolan är viktig för att klara sig bra senare i livet (Bilaga 1)? 

Tillvägagångssätt 

Regionförbundet i Uppsala län skickade ett informationsbrev angående LHU 2015 till 

skolornas rektorer (Bilaga 2). På varje skola fanns en kontaktperson för projektet som 

http://www.lul.se/
http://www.sdqinfo.org/
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ansvarade för kontakten med Regionförbundet och landstinget avseende frågor gällande 

enkäten, även denne delgavs information angående LHU 2015. Skolorna informerades även 

om att resultatet från undersökningen kommer att återkopplas till varje enskild skola. 

Information om undersökningen gavs till eleverna av berörda lärare i de aktuella skolorna. I år 

förmedlade även Regionförbundet och Uppsala Läns landsting informationsplanscher till 

skolorna, dessa kunde sättas upp på exempelvis anslagstavlor. Rektorerna, kontaktpersonerna 

och berörda lärare på skolorna fick information om att enkäten skulle fyllas i under veckorna 

10-12 år 2015 och 40-60 minuter skulle avsättas för uppgiften. En pilotenkät lämnades ut till 

två klasser inför LHU 2015 för att undersöka om information avseende genomförandet 

behövdes förtydligas ytterligare samt för att beräkna tidsåtgång. Deltagande i LHU var 

frivilligt, enkäten genomfördes anonymt och var webbaserad. Eleven fyllde i den på datorn 

under skoltid och enligt riktlinjerna skulle enkäten för att garantera sekretess fyllas i under 

provliknande former. Rektorerna på berörda skolor ansvarade för att informera 

vårdnadshavare om LHU, detta gjordes förslagsvis genom brev till föräldrarna, intranät eller 

skolans hemsida (Bilaga 3). Vårdnadshavarna fick information om undersökningens syfte, 

frågeformulärets innehåll, genomförande samt att deltagandet var frivilligt och anonymt. 

Vårdnadshavare hade möjlighet att aktivt avböja ungdomars deltagande om de så ville, i 

sådana fall ombads de att meddela skolan detta (www.regionuppsala.se). Utredare i 

Landstinget Uppsala län H. Andréasson (personlig kommunikation, 24 mars 2015) 

informerade att för elever som inte var närvarande när enkäten genomfördes hade skolorna 

möjlighet att vid ett senare tillfälle samla ihop dessa elever för att fylla i enkäten.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Enligt Kjellström (2012) ska en studie inom humanforskningen för att vara etisk motiverad 

gynna individen, samhället och professionen. Föreliggande studien antas bidra till en ökad 

kunskap och förståelse avseende barn och ungas psykiska hälsa och dess betydelse för elevens 

uppfattning om skolan och dennes skolprestation. Ett ökat kunskapsläge är värdefullt för 

distriktssköterskeprofessionen i form av skolsköterskan som arbetar nära eleven. Därigenom 

får eleven bättre stöd att hantera sin psykiska hälsa vilket i sin tur på sikt gynnar samhället 

ekonomiskt genom minskade sjukvårdskostnader och ökad produktivitet. Denna studie anses 

därmed vara etiskt motiverbar. Då datainsamlingen för LHU sker anonymt innebär det att 

studien inte lyder under Etikprövningslagen (2003:460) och behöver därmed inte genomgå 

någon formell etisk prövning. H. Andréasson (personlig kommunikation, 23 april 2015) 

utredare i Uppsala läns landsting och ansvarig för LHU 2015 uppger att frågor som kan 

http://www.regionuppsala.se/


12 
 

upplevas som känsliga i enkäten sen tidigare tagits bort. H. Andréasson meddelar dock att vad 

som upplevs som känsligt är högst personligt. I enkäten från 2015 tillfrågades eleverna om 

deras vikt och eventuell funktionsnedsättning eller sjukdom/besvär. Dessa frågor skulle 

eventuellt kunna upplevas som känsliga för vissa elever. I undersökningen LHU tillfrågas 

eleverna inte om sin ålder utan enbart om aktuell årskurs. De elever som är 15 år men inte 

fyllt 18 år som förstår innebörden av forskningen ska enligt 18§ i Etikprövningslagen 

(2003:460) själva informeras om undersökningen och har även möjlighet att själva samtycka 

till att delta eller avstå. För elever under 15 år behövs enligt 18§ i Etikprövningslagen 

(2003:460) samtycke från vårdnadshavare inhämtas. Om elever under 15 år förstår 

innebörden av forskningen och väljer att inte delta får forskning inte genomföras trots 

vårdnadshavares samtycke.  

 

Bearbetning och analys  

Då föreliggande studie påbörjades var materialet från enkätundersökningen LHU 2015 redan 

insamlat. Datamaterialet från enkäterna registrerades direkt i ett dataprogram som handhas av 

landstinget Uppsala län. Rådata från SDQ-Sve delen från enkätundersökningen överfördes 

därefter till en Excel fil och bearbetades i statistikprogrammet SPSS där svarsalternativen har 

dikotomiserats. Poängen från svarsalternativen ”stämmer inte, stämmer delvis och stämmer 

helt” från de fem delskalorna i SDQ–Sve dikotomiserades i två grupper; hög och normal. 

Valda gränsvärden (cut-off) för identifiering av högriskgruppen baseras på Lundh et al. 

(2008) (Figur 1). För att definiera högriskgruppen var gränsvärdet (cut-off) vid den 90 

percentilen av den totala poängen för respektive delskala. Skalan prosocialt beteende har 

däremot gränsvärdet vid den 10 percentilen, det vill säga höga poäng eftersträvas. 

Svarsalternativ till de fyra frågor som valts ut från LHU 2015 har dikotomiserats enligt tabell 

1. 

 

   SDQ skala   
 

 
  

 Emotionella symtom 6-10 

 Beteendeproblem 5-10 

 Hyperaktivitet 7-10 

 Kamratrelationsproblem                4-10 

 Prosocialtbeteende 4-0 

 Total SDQ 17-40 

   

  Figur 1. Cut-off poäng enligt Lundh et al. (2008) 
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Tabell 1. Dikotomisering av svarsalternativ från utvalda frågor LHU 2015 

   Fråga Svarsalternativ Dikotomiserade svar 

Trivs du i skolan? Mycket bra Trivs i skolan 

 
Ganska bra 

 

   
 

Varken bra eller dåligt Trivs ej i skolan 

 

Ganska dåligt 

   Mycket dåligt   

Brukar du skolka? Nej, aldrig Skolkar ej 

   
 

Ja, någon gång under terminen Skolkar 

 
Ja, en gång i månaden 

 

 
Ja, 2-3 gånger i månaden 

 

 
Ja, en gång i veckan 

   Ja, flera gånger i veckan.   

Har du icke godkänt betyg ( F eller -) Nej, inte i något ämne Betyg G 

 i något eller några ämnen/kurser? 

  
 

Ja, i 1-2 ämnen Betyg IG 

 

Ja, i 3-4 ämnen 

   Ja, i 5 eller fler ämnen   

Tycker du skolan är viktig  Ja, mycket viktig Skola viktig 

för att klara sig bra senare i livet? Ja, ganska viktig 

 

   
 

Nej Skola oviktig 

     

Frågeställningarna avseende självskattad psykisk hälsa (SDQ-Sve) hos flickor respektive 

pojkar i årskurs 7, 9 och årskurs 2 på gymnasiet presenteras med hjälp av deskriptiv statistik. 

För att undersöka skillnader och signifikanstestning mellan årskurser och kön genomfördes 

sambandsanalys och Pearson Chi-2 test. Utfallet av delskalorna i SDQ-Sve redovisas i 

tabellform där uppdelning gjorts på årskurs, kön samt hög respektive normal skattning av 

delskalorna. Resultatet presenteras i form av procentandelar och antal. Signifikanta skillnader 

i resultatet presenteras i löpnade text i form av Pearson Chi-2 värde och p-värde där 

signifikansnivån är satt till p=0,01. 

 

Beträffande frågeställningen om eventuella samband mellan självskattad psykisk hälsa (SDQ-

Sve), elevernas upplevelse av skolan och skolprestation gjordes en sambandsanalys med 

Pearson chi-2-test med signifikansnivå p=0,01. Med hjälp av korstabell beräknades 

sambandet mellan skattad SDQ-Sve och hur eleverna besvarat utvalda frågor från LHU 2015 

rörande trivsel i skolan, förekomst av skolk, icke godkända betyg samt elevernas uppfattning 

om skolans betydelse för framtiden. I sambandsanalysen representerade delskalorna i SDQ-

Sve den oberoende variabeln vilken jämfördes med den beroende variabeln som utgjordes av 

skolfrågor från LHU 2015 (Billhult & Gunnarsson, 2012). 
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RESULTAT 

Självskattad psykisk hälsa (SDQ-Sve) och skillnader mellan flickor, pojkar och 

årskurser 

 

Självskattad SDQ-Sve hos flickor respektive pojkar i årskurs 7 

Bland flickor i årskurs 7 skattade 24,3 procent högt på emotionella symtom jämfört med 

pojkarna där endast 6,6 procent uppgav att de har sådana besvär, skillnaden var signifikant 

(X²=142,7; p=,000) (Tabell 2). Avseende uppförandeproblem, hyperaktivitet och 

kamratrelationsproblem fanns ingen signifikant skillnad mellan könen. Dock skattade fler av 

pojkarna låg nivå av prosocialt beteende (7,6 %) jämfört med flickorna (3,6 %) vilket var ett 

signifikant resultat (X²=17,77; p=,000). Ytterligare en signifikant skillnad sågs hos flickor i 

årskurs 7 som skattade högre totala SDQ poäng (16,5 %) jämfört med pojkarna (10,1 %), 

(X²=21,33; p=,000). 

 

 

Tabell 2. Självskattning av psykisk hälsa (SDQ-Sve) för flickor respektive pojkar i årskurs 7. 

 

     Flickor n=1212ᵃ Pojkar n=1172ᵇ 

 Årskurs 7 Normal Hög Normal Hög 

 SDQ-Sve n % n % n % n % 

 Emotionella symtom 917 75,5 295 24,3 1094 93,4 77 6,6 

 Uppförandeproblem 1143 94,3 69 5,7 1074 91,7 97 8,3 

 Hyperaktivitet 1074 88,6 138 11,4 1033 88,2 138 11,8 

 Kamratrelationsproblem 1009 83,3 202 16,7 986 84,2 185 15,8 

 Prosocialtbeteende                   1168 96,4 44 3,6 1083 92,4 89 7,6 

 Total SDQ  1011 83,5 200 16,5 1053 89,9 118 10,1 

  

ᵃ Antal flickor som besvarade SDQ-Sve varierade mellan 1211-1212.  

ᵇ Antal pojkar som besvarade SDQ-Sve varierade mellan 1171-1172. 

 

 

Självskattad SDQ-Sve hos flickor respektive pojkar i årskurs 9 

I årskurs 9 fanns likaså en skillnad mellan flickor och pojkar (29,4 % respektive 6,3 %) 

angående upplevda emotionella symtom, vilket var statistiskt signifikant (X²=187,2; p=,000) 

(Tabell 3). Gällande delskalorna hyperaktivitet och kamratrelationsproblem sågs likvärdiga 

resultat mellan könen i årskurs 9. Fler pojkar i årskurs 9 skattade en signifikant lägre nivå av 

prosocialt beteende (X²=24,84; p=,000) och högre värden rörande delskalan 

uppförandeproblem (X²=11,33; p=,000) jämfört med flickorna i samma årskurs. Ytterligare en 

signifikant skillnad sågs då flickor i årskurs 9 skattade högre totala SDQ poäng (21,4 %) 

jämfört med pojkarna (12,0 %), (X²=32,49; p=,000). 
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Tabell 3. Självskattning av psykisk hälsa (SDQ-Sve) för flickor respektive pojkar i årskurs 9. 

 

  Flickor n=1064ᵃ Pojkar n=1017ᵇ 

 Årskurs 9 Normal Hög Normal Hög 

 SDQ-Sve n % n % n % n % 

 Emotionella symtom 751 70,6 313 29,4 952 93,7 64 6,3 

 Uppförandeproblem 994 93,4 70 6,6 908 89,3 109 10,7 

 Hyperaktivitet 919 86,5 144 13,5 885 87 132 13 

 Kamratrelationsproblem 864 81,3 199 18,7 830 81,6 187 18,4 

 
Prosocialtbeteende 1022 96,1 41 3,9 923 90,8 94 9,2 

 Total SDQ  836 78,6 227 21,4 894 88 122 12 

  
ᵃ Antal flickor som besvarade SDQ-Sve varierade mellan 1063-1064. 

ᵇ Antal pojkar som besvarade SDQ-Sve varierade mellan 1016-1017. 

 

 

Självskattad SDQ-Sve hos flickor respektive pojkar i årskurs 2 på gymnasiet 

Bland flickorna och pojkarna i årskurs 2 på gymnasiet sågs en differens mellan könen på 27,9 

procentenheter då signifikant fler flickor uppgav emotionella symtom (X²=202,6; p=,000) 

(Tabell 4). Avseende delskalan uppförandeproblem skattade fler pojkar högre jämfört med 

flickor i årskurs 2 på gymnasiet, skillnaden var signifikant (X²=12,77; p=,000). När pojkar i 

årskurs 2 på gymnasiet jämfördes med flickor i samma årskurs så skattade de signifikant 

högre på delskalan kamratrelationsproblem (X²=10,28; p=,001). En signifikant skillnad sågs 

även avseende bristande prosocialt beteende mellan pojkar (5,7 %) och flickor (1,8 %) i 

årskurs 2 på gymnasiet (X²=18,8; p=,000). Beträffande de sammanlagda SDQ-poängen 

uppgav fler flickor problem med sitt beteende än pojkar i årskurs 2 på gymnasiet (X²=17,85; 

p=,000). 

 

Tabell 4. Självskattning av psykisk hälsa (SDQ-Sve) för flickor respektive pojkar i årskurs 2 på gymnasiet. 

 

  Flickor n=928ᵃ Pojkar n=938ᵇ 

 Årskurs 2 gymnasiet Normal Hög Normal Hög 

 SDQ-Sve  n % n % n % n % 

 Emotionella symtom 579 62,5 348 37,5 848 90,4 90 9,6 

 Uppförandeproblem 883 95,2 45 4,8 853 90,9 85 9,1 

 Hyperaktivitet 789 85,1 138 14,9 820 87,4 118 12,6 

 Kamratrelationsproblem 772 83,3 155 16,7 725 77,4 212 22,6 

 
Prosocialtbeteende 910 98,2 17 1,8 885 94,3 53 5,7 

 Total SDQ  727 78,4 200 21,6 805 85,9 132 14,1 

  

 
ᵃ Antal flickor som besvarade SDQ-Sve varierade mellan 927-928. 

ᵇ Antal pojkar som besvarade SDQ-Sve varierade mellan 937-938.  
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Jämförelse av självskattad psykisk hälsa (SDQ-Sve) mellan årskurserna 

Hos flickor i årskurs 9 sågs en signifikant ökning på 5,1 procentenheter jämfört med flickor i 

årskurs 7 gällande emotionella symtom (X²=7,461; p=,006). En signifikant skillnad sågs även 

vid jämförelse av flickor i årskurs 9 och 2 på gymnasiet (X²=14,74; p=,000). Vid jämförelse 

av pojkar i årskurs 7 och 9 sågs ingen statistisk signifikant skillnad. Däremot hos pojkar i 

årskurs 9 och 2 på gymnasiet avseende högt skattade emotionella symtom (6,3 % respektive 

9,6 %) sågs en signifikant skillnad (X²=7,297, p=,007).  

Vid jämförelse av delskalan uppförandeproblem hos både flickor och pojkar i studerade 

årskurser framkom ingen signifikant skillnad.  

Flickor i årskurs 2 på gymnasiet skattade procentuellt högre på delskalan hyperaktivitet 

jämfört med flickor i årskurs 7 och 9, dock var skillnaderna inte statistiskt signifikanta. 

Avseende hyperaktivitet skiljde sig inte den procentuella fördelningen åt mellan pojkar i de 

studerade årskurserna. 

En signifikant högre nivå av kamratrelationsproblem sågs hos pojkar i årskurs 2 på gymnasiet 

(22,6 %) jämfört med pojkar i årskurs 7 (15,8 %), (X²=15,87; p=,000).Vid jämförelse av 

övriga årskurser fanns ingen signifikant skillnad gällande kamratrelationsproblem. Avseende 

flickor i årskurs 2 på gymnasiet sågs en tendens till minskad andel kamratrelationsproblem 

jämfört med flickor i yngre årskurser.  

När alla berörda årskurser jämfördes avseende delskalan bristande prosocialt beteende 

framkom det statistisk signifikant skillnad endast vid jämförelse mellan flickor i årskurs 9 och 

2 på gymnasiet (X²=7,163; p=,007) samt mellan pojkar i samma årskurser (X²=9,057; p=,003). 

En procentuellökning av den totala SDQ poängen sågs hos både pojkar och flickor med 

stigande ålder. Ökningen av den totala SDQ poängen var signifikant mellan årskurs 7 och 9 

(X²=10.31; p=,001) och årskurs 7 och 2 på gymnasiet (X²=16,05; p=,000) när flickornas och 

pojkarnas skattningar räknades ihop. Dock framkom ingen signifikant skillnad mellan 

eleverna i årskurs 9 och 2 på gymnasiet vid samma jämförelse.   

 

Samband mellan självskattad psykisk hälsa (SDQ-Sve), upplevelse av skolan och 

skolprestation  

Tabellerna 5 och 6 åskådliggör resultatet av sambandsanalysen för självskattad SDQ-Sve i 

relation till utvalda enkätfrågor från LHU 2015 rörande trivsel i skolan, förekomst av skolk, 

icke godkända betyg samt elevernas uppfattning om skolans betydelse för framtiden. I tabell 5 
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redovisas sambandsanalysens resultat avseende flickor i årskurs 7, 9 och 2 på gymnasiet och i 

tabell 6 redovisas pojkarnas resultat. I resultatet av analysen redovisas utvalda skolfrågor från 

LHU 2015 var för sig i relation till självskattad SDQ-Sve. 

Generellt framkom ett stort antal statistiska signifikanta samband mellan elevernas 

självskattade hälsa genom SDQ-Sve och de utvalda skolfrågorna från LHU 2015 (tabell 5 

respektive 6).  

Trivsel i skolan och psykisk hälsa 

Ett statistiskt signifikant samband sågs hos flickor i alla årskurserna med höga totalpoäng på 

SDQ och vantrivsel i skolan (Tabell 5). Även hos pojkar i berörda årskurser sågs ett 

signifikant samband mellan hög totalpoäng på SDQ och vantrivsel i skolan (Tabell 6). Med 

stigande årskurs är det lägre andel elever som vantrivdes i skolan och samtidigt hade hög 

totalpoäng på SDQ. Av årskurserna som ingick studien var det flickor och pojkar i årskurs 7 

med en hög total SDQ-poäng där störst procentandel angett att de vantrivs i skolan (50,3 

respektive 48,2 procent). 

 Delskalan kamratrelationsproblem var för flickor i alla årskurser den skala där störst andel 

skattade höga värden och samtidigt uppgav vantrivsel i skolan (Tabell 5). Avseende pojkar 

var det istället delskalan emotionella symtom som störst procentandel som vantrivs i skolan 

skattade högt på, resultatet var genomgående för alla årskurser (Tabell 6). 

Skolk och samband med psykisk hälsa 

Det framkom ett statistiskt signifikant samband hos både flickor och pojkar i samtliga 

årskurser som ingick i LHU 2015 med hög total SDQ-poäng och förekomst av skolk. Med 

stigande årskurs sågs en ökning beträffande andel flickor som skolkade och som hade ett högt 

totalvärde av SDQ (Tabell 5). Hos pojkarna sågs ett liknande mönster med skillnaden att 

förekomsten av skolk tillfälligt minskade i årskurs 9 (Tabell 6). Av studerade årskurser var det 

flickor och pojkar (67,7 % respektive 62 %) i årskurs 2 på gymnasiet med hög total SDQ-

poäng som var den årskurs där flest elever uppgav att de skolkar.  

I årskurs 7 och 9 var det störst andel elever, av båda könen, som skattade högt på delskalan 

uppförandeproblem som också skolkade. I årskurs 2 på gymnasiet utgjorde elever med 

bristande prosocialt beteende den största procentandelen som skolkade för båda könen, men 

för flickorna var sambandet inte signifikant (Tabell 5). 
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Icke godkända betyg och psykisk hälsa 

Statistiskt signifikanta samband fanns mellan icke godkända betyg och hög total SDQ-poäng 

hos flickor och pojkar i alla årskurser. Det framträdde inget tydligt mönster avseende högt 

totalvärde av SDQ i relation till icke godkända betyg, årskurs eller kön. Elever i årskurs 9 

med ett högt värde på den sammanlagda SDQ-poängen var dock den årskurs som hade lägst 

procentandel med underkända betyg. Av de årskurser som ingick i LHU 2015 var det flickor i 

årskurs 2 på gymnasiet (42,2% ) samt pojkar i årskurs 7 (49,1 %) som hade högt totalvärde på 

SDQ och störst andel med icke godkända betyg.  

Hos flickorna i årskurs 7, 9 och årskurs 2 på gymnasiet hade störst procentandel med 

bristande prosocialtbeteende även icke godkända betyg (Tabell 5). Underkända betyg hos 

flickor i årskurs 9 hade samband med symtom på hyperaktivitet. Bland pojkarna i årskurs 7 

och årskurs 2 på gymnasiet med underkända betyg hade likaså en hög procentandel 

hyperaktiva symtom (Tabell 6). För pojkar i årskurs 9 var andelen med uppförandende 

problem och med icke godkända betyg hög. 

Psykisk hälsa och elevers uppfattning om skolans betydelse för framtiden 

Flickor i årskurs 7 och 9 med hög total SDQ-poäng upplevde skolan som oviktig för 

framtiden, sambandet var statistiskt signifikant (Tabell 5). Detta gällde dock inte för flickor i 

årskurs 2 på gymnasiet där det inte framkom något signifikant samband alls mellan att anse 

skolan som oviktig och den psykiska hälsan mätt med SDQ. Beträffande pojkar sågs dock ett 

signifikant samband i alla årskurser gällande hög totalpoäng på SDQ och uppfattningen att 

skolan var oviktig för deras framtid. Av årskurserna som ingick i LHU 2015 var det störst 

andel flickor i årskurs 7 (7,1 %) respektive pojkar i årskurs 9 (18,3 %) med en hög totalpoäng 

på SDQ som ansåg att skolan var oviktig för framtiden.  

Delskalan uppförandeproblem var den skala där störst andel flickor i årskurs 7 och 9 skattat 

högt som även angett att skolan var oviktig för framtiden. Samma mönster sågs hos pojkar i 

alla inkluderade årskurser. Majoriteten, med över 81 procent av samtliga pojkar samt 92 

procent av samtliga flickor med hög total SDQ-poäng uppgav dock att skolan var viktig för 

deras framtid.  

I analysen framkom vidare ett mönster beträffande icke statistiskt signifikanta resultat där 

elever i årskurs 2 på gymnasiet var överrepresenterade med fler icke signifikanta värden i 

skolfrågorna om skolk och om eleven ansåg att skolan var viktig för framtiden. Tydligast sågs 
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detta mönster hos flickorna, men också pojkarna uppvisade något färre signifikanser på dessa 

frågor med tillägg av analysen av godkända eller icke-godkända betyg. 

 

Tabell 5. Samband mellan SDQ-Sve trivsel i skolan, förekomst av skolk, underkända betyg samt uppfattning om skolans betydelse för 

framtiden hos flickor i årskurs 7, 9 och årskurs 2 på gymnasiet. 

  
                            Flickor Åk 7    Flickor Åk 9   Flickor Åk 2 

  
Trivs Trivs ej 

 

Trivs  Trivs ej  

 

Trivs Trivs ej  

 SDQ-Sve 

 

i skolan  i skolan   i skolan   i skolan   i skolan  i skolan   

  

n  (%) n ( %) X²  (p)  n (%) n (%) X² (p)  n (%) n (%) X² (p) 

Emotionella symtom Hög 173 (59,7) 117 (40,3) 136,392 (,000) 185 (60,7) 120 (39,3) 63,816 (,000) 242 (69,7) 105 (30,3) 48,778 (,000) 

 

Normal 809 (89,7) 93 (10,3) 

 

624 (83,5) 123 (16,5) 

 

510 (88,2) 68 (11,8) 

 Uppförandeproblem Hög 36 (53,7) 31 (46,3) 40,152 (,000) 43 (62,3) 26 (37,7) 8,840 (,003) 29 (64,4) 16 (35,6) 8,712 (,003) 

 

Normal 946 (84,1) 179 (15,9) 

 

766 (77,9) 217 (22,1) 

 

723 (82,1) 158 (17,9) 

 Hyperaktivitet Hög 81 (59,6) 55 (44,4) 55,099 (,000) 82 (58,6) 58 (41,4) 30,456 (,000) 97 (70,3) 41 (29,7) 12,925 (,000) 

 

Normal 901 (85,3) 153 (14,7) 

 

726 (79,7) 185 (20,3) 

 

655 (83,2) 132 (16,8) 

 Kamratrealtionsproblem Hög 99 (50,5) 97 (49,5) 164,181 (,000) 100 (51) 96 (49) 90,635 (,000) 90 (58,4) 64 (41,6) 63,477 (,000) 

 

Normal 883 (88,7) 113 (11,3) 

 

708 (82,8) 147(17,2) 

 

662 (85,9) 109 (14,1) 

 Prosocialtbeteende Hög 23 (53,3) 20 (46,5) 25,661 (,000) 26 (63,4) 15 (36,6) 4,351 (,037) 11 (64,7) 6 (35,3) 3,175 (,077) 

 

Normal 959 (83,5) 190 (16,5) 

 

782 (77,4) 228 (22,6) 

 

741 (81,6) 167 (18,4) 

 Total SDQ-Värde Hög 97 (49,7) 98 (50,3) 171,124 (,000) 113 (51,1) 108 (48,9) 104,373 (,000) 119 (59,8) 80 (40,2) 7,070 (,000) 

 

Normal 885 (88,8) 112 (11,2)   695 (83,7) 135 (16,3)   633 (87,2) 93 (12,8)   

  
Skolkar ej Skolkar 

 

Skolkar ej Skolkar 

 

Skolkar ej Skolkar 

 

  

n  (%) n ( %) X²  (p) n  (%) n ( %) X²  (p) n  (%) n ( %) X²  (p) 

Emotionella symtom Hög 221 (75,2) 73 (42,8) 20,455 (,000) 170 (54,5) 142 (45,5) 21,479 (,000) 142 (41,2) 203 (58,8) 2,205 (,138) 

 

Normal 787 (86,4) 124 (13,6) 

 

519 (69,4) 229 (30,6) 

 

266 (46,2) 310 (53,8) 

 Uppförandeproblem Hög 31 (44,9) 38 (55,1) 80,253 (,000) 16 (22,9) 54 (77,1) 58,511 (,000) 15 (34,1) 29 (65,9) 1,934 (,164) 

 

Normal 977 (86) 159 (14) 

 

673 (68) 317 (32) 

 

393 (44,8) 485 (55,2) 

 Hyperaktivitet Hög 78 (56,5) 60 (43,5) 83,876 (,000) 45 (31,3) 99 (68,8) 83,246 (,000) 40 (29,4) 96 (70,6) 14,333 (,000) 

 

Normal 930 (87,2) 137 (12,8) 

 

643 (70,3) 272 (29,7) 

 

368 (46,9) 417 (53,1) 

 Kamratrealtionsproblem Hög 153 (76,5) 47 (23,5) 8,929 (,003) 113 (57,1) 85 (42,9) 6,672 (,010) 66 (43,1) 87 (56,9) 0,100 (,751) 

 

Normal 854 (85,1) 150 (14,9) 

 

575 (66,8) 286 (33,2) 

 

342 (44,5) 426 (55,5) 

 Prosocialtbeteende Hög 22 (50) 22 (50) 37,815 (,000) 20 (48,8) 21 (51,2) 4,910 (,027) 3 (17,6) 14 (82,4) 4,986 (,026) 

 

Normal 986 (84,9) 175 (15,1) 

 

668 (65,6) 350 (34,4) 

 

405 (44,8) 499 (55,2) 

 Total SDQ-Värde Hög 119 (59,8) 80 (40,2) 99,002 (,000) 77 (34,1) 149 (65,9) 120,503 (,000) 64 (32,3) 134 (67,7) 14,662 (,000) 

 

Normal 888 (88,4) 117 (11,6)   611 (73,3) 22 (26,7)   344 (47,6) 379 (52,4)   

  

Betyg G Betyg IG 

 

Betyg G Betyg IG 

 

Betyg G Betyg IG 

 

  

n  (%) n ( %) X²  (p) n  (%) n ( %) X²  (p) n  (%) n ( %) X²  (p) 

Emotionella symtom Hög 229 (78,2) 64 (21,8) 8,703 (,003) 524 (81,4) 58 (18,6) 0,914 (,339) 247 (71,6) 98 (28,4) 3,298 (,069) 

 

Normal 777(85,5) 132 (14,5) 

 

627 (83,8) 121 (16,2) 

 

444 (76,9) 133 (23,1) 

 Uppförandeproblem Hög 46 (66,7) 23 (33,3) 15,551 (,000) 50 (71,4) 20 (28,6) 7,291 (,007) 26 (57,8) 19 (42,2) 7,340 (,007) 

 

Normal 960 (84,7) 173 (15,3) 

 

831 (83,9) 159 (16,1) 

 

665 (75,7) 213 (24,3) 

 Hyperaktivitet Hög 92 (67,6) 44 (32,4) 28,935 (,000) 93 (65) 50 (35) 38,492 (,000) 65 (47,8) 71 (52,2) 62,634 (,000) 

 

Normal 914 (85,7) 152 (14,3) 

 

788 (85,9) 129 (14,1) 

 

626 (79,6) 160 (20,4) 

 Kamratrealtionsproblem Hög 145 (82,1) 56 (27,9) 23,544 (,000) 150 (75,8) 48 (24,2) 9,386 (,002) 102 (65,8) 53 (34,2) 8,288 (,004) 

 

Normal 860 (86) 140 (14) 

 

731 (84,8) 131 (15,2) 

 

589 (76,8) 128 (23,2) 

 Prosocialtbeteende Hög 24 (55,8) 19 (44,2) 24,400 (,000) 26 (65) 14 (35) 9,717 (,002) 8 (47,1) 9 (52,9) 7,172 (,007) 

 

Normal 982 (84,7) 177 (15,3) 

 

855 (83,8) 165 (16,2) 

 

683 (75,5) 222 (24,5) 

 Total SDQ-Värde Hög 130 (65,7) 68 (34,3) 56,397 (,000) 157 (69,5) 69 (30,5) 38,100 (,000) 115 (57,8) 84 (42,2) 39,782 (,000) 

 

Normal 875 (87,2) 128 (12,8)   724 (86,8) 110 (13,2)   576 (79,7) 147 (20,3)   

  
Skola Skola 

 

Skola Skola 

 

Skola Skola 

 

  

viktig oviktig 

 

viktig oviktig   viktig oviktig   

  

n  (%) n ( %) X²  (p) n  (%) n ( %) X²  (p) n  (%) n ( %) X²  (p) 

Emotionella symtom Hög 278 (94,9) 15 (5,1) 4,836 (,028) 301 (96,5) 11 (3,5) 4,560 (,033) 338 (97,4) 9 (2,6) 0,804 (,370) 

 

Normal 885 (97,5) 23 (2,5) 

 

736 (98,5) 11 (1,5) 

 

568 (98,3) 10 (1,7) 

 Uppförandeproblem Hög 59 (86,8) 9 (13,2) 23,862 (,000) 61 (88,4) 8 (11,6) 32,861 (,000) 43 (95,6) 2 (4,4) 1,168 (,280) 

 

Normal 1104 (97,4) 29 (2,6) 

 

976 (98,6) 14 (1,4) 

 

863 (98) 18 (2) 

 Hyperaktivitet Hög 124 (91,2) 12 (8,8) 16,033 (,000) 134 (93,7) 9 (6,3) 14,423 (,000) 131 (95,6) 6 (4,4) 4,323 (,038) 

 

Normal 1039 (97,6) 26 (2,4) 

 

902 (98,6) 13 (1,4) 

 

775 (98,4) 13(1,6) 

 Kamratrealtionsproblem Hög 187 (93,5) 13 (6,5) 8,696 (,003) 186 (93,5) 13 (6,5) 23,872 (,000) 150 (97,4) 4 (2,6) 0,271  (,603) 

 

Normal 975 (97,5) 25 (2,5) 

 

850 (99) 9 (1) 

 

756 (98,1) 15 (1,9) 

 Prosocialtbeteende Hög 38 (88,4) 5 (11,6) 10,427 (,001) 38 (92,7) 3 (7,3) 5,747 (,017) 16 (94,1) 1 (5,9) 1,262 (,261) 

 

Normal 1125 (97,2) 33 (2,8) 

 

998 (98,1) 19 (1,9) 

 

890 (98) 18 (2) 

 Total SDQ-Värde Hög 183 (92,9) 14 (7,1) 11,932 (,001) 212 (93,8) 14 (6,2) 23,904 (,000) 192 (96,5) 7 (3,5) 2,699 (,100) 

 

Normal 979 (97,6) 24 (2,4) 

 

824 (99) 8 (1)  

 

714 (98,3) 12 (1,7) 

  

Signifikansnivån är satt till p < 0,01 

Icke signifikanta p-värden är markerade i fet stil 
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Tabell 6. Samband mellan SDQ-Sve trivsel i skolan, förekomst av skolk, underkända betyg samt uppfattning om skolans betydelse för 

framtiden hos pojkar i årskurs 7, 9 och årskurs 2 på gymnasiet. 

  
  Pojkar åk 7     Pojkar åk 9     Pojkar åk 2    

  
Trivs  Trivs ej 

 

Trivs Trivs ej 

 

Trivs  Trivs ej  

 SDQ-Sve 

 

i skolan i skolan    i skolan  i skolan   i skolan i skolan    

  
n  (%) n ( %) X²  (p)  n (%) n (%) X² (p)  n (%) n (%) X² (p) 

Emotinella symtom  Hög 44 (58,7) 31 (41,3) 52,151 (,000) 35 (56,5) 27 (43,5) 38,256 (,000) 59 (65,6) 31 (34,4) 32,989 (,000) 

 

Normal  949 (88,3) 126 (11,7) 

 

807 (86) 131 (14) 

 

738 (87,9) 102 (12,1) 

 Uppförandeproblem  Hög 55 (59,1) 38 (40,9) 63,540 (,000) 62 (58,5) 44 (41,5) 58,266 (,000) 60 (73,2) 22 (26,8) 11,517 (,001) 

 

Normal  938 (88,7) 119 (11,3) 

 

780 (87,2) 115 (12,8) 

 

737 (86,9) 111 (13,1) 

 Hyperaktivitet  Hög 94 (69,6) 41 (30,4) 36,265 (,000) 93 (71,5) 37 (28,5) 17,689 (,000) 88 (75,2) 29 (24,8) 12,006 (,001) 

 

Normal  899 (88,6) 116 (11,4) 

 

749 (86) 122 (14) 

 

709 (87,2) 104 (12,8) 

 Kamratrelationsproblem  Hög 109 (61,2) 69 (38,8) 112,657 (,000) 112 (61,9) 69 (38,1) 81,776 (,000) 152 (72,7) 57 (27,3) 37,755 (,000) 

 

Normal  884 (90,9) 88 (9,1) 

 

730 (89) 90 (11) 

 

645 (89,6) 75 (10,4) 

 Prosocialtbeteende Hög 61 (71,8) 24 (28,2) 16,596 (,000) 68 (73,9) 24 (26,1) 7,893 (,005) 35 (66) 18 (34) 17,727 (,000) 

 

Normal  933 (87,5) 133 (12,5) 

 

774 (85,1) 135 (14,9) 

 

762 (86,9) 115 (13,1) 

 Total SDQ- Värde  Hög 59 (51,8) 55 (48,2) 128,463 (,000) 67 (56,8) 51 (43,2) 75,612 (,000) 86 (66,7) 43 (33,3) 44,946 (,000) 

 

Normal  934 (90,2) 102 (9,8)   775 (87,9) 107 (12,1)   711 (88,9) 89 (11,1)   

  
Skolkar ej Skolkar   Skolkar ej Skolkar   Skolkar ej Skolkar    

  
n  (%) n ( %) X²  (p) n  (%) n ( %) X²  (p) n  (%) n ( %) X²  (p) 

Emotinella symtom  Hög  45 (58,4) 32 (41,6) 21,889 (,000) 34 (53,1) 30 (46,9) 9,280 (,002) 36 (40,4) 53 (59,6) 4,266 (,039) 

 

Normal 875 (80,8) 208 (19,2) 

 

671 (71,2) 272 (28,8) 

 

438 (52) 405 (48)  

 Uppförandeproblem  Hög  41 (43,2) 54 (56,8) 82,418 (,000) 48 (44,4) 60 (55,6) 37,763 (,000) 30 (36,1) 53 (63,9) 7,893 (,005) 

 

Normal  879 (82,5) 186 (17,5) 

 

658 (73,1) 242 (26,9) 

 

444 (52,3) 405 (47,7) 

 Hyperaktivitet  Hög  67 (48,9) 70 (51,1) 87,522 (,000) 67 (50,8) 65 (49,2) 26,912 (,000) 41 (34,7) 77 (65,3) 14,034 (,000) 

 

Normal  853 (83,4) 170 (16,6) 

 

639 (72,9) 237 (21,1) 

 

433 (53,2) 381 (46,8) 

 Kamratrelationsproblem  Hög  123 (66,8) 61 (33,2) 20,699 (,000) 110 (59,5) 75 (40,5) 12,087 (,001) 102 (49,3) 105 (50,7) ,286 (,593) 

 

Normal 797 (81,7) 179 (18,3) 

 

596 (72,49 227 (27,6) 

 

372 (51,4) 362 (48,6) 

 Prosocialtbeteende Hög  58 (66,7) 29 (33,3) 9,194 (,002) 61 (64,9) 33 (35,1) 1,308 (,253) 15 (28,8) 37 (71,2) 10,677 (,001) 

 

Normal  863 (80,4) 211 (19,6) 

 

645 (70,6) 269 (29,4) 

 

459 (52,2) 421 (47,8) 

 Total SDQ- Värde  Hög  56 (48,3) 60 (51,7) 75,652 (,000) 62 (50,8) 60 (49,2) 24,348 (,000) 49 (38) 80 (62) 10,015 (,002) 

 

Normal  864 (82,8) 180 (17,2)   643 (27,7) 424 (27,3)   425 (53) 377 (47)   

  
Betyg G Betyg IG   Betyg G Betyg IG   Betyg G Betyg IG   

  
n  (%) n ( %) X²  (p) n  (%) n ( %) X²  (p) n  (%) n ( %) X²  (p) 

Emotinella symtom  Hög  45 (60) 30 (40) 12,337 (,000) 46 (71,9) 18 (28,1) 1,881 (,170) 60 (67,4) 29 (32,6) ,652  (,419) 

 

Normal 839 (77,8) 240 (22,2) 

 

747 (79,1) 197 (20,9) 

 

602 (71,5) 240 (28,5) 

 Uppförandeproblem  Hög  48 (51,6) 45 (48,4) 35,246 (,000) 62 (57,9) 45 (42,1) 30,333 (,000) 44 (53,7) 38 (46,3) 13,324 (,000) 

 

Normal  836 (78,8) 225 (21,2) 

 

731 (81) 171 (19) 

 

618 (72,8) 231 (27,2) 

 Hyperaktivitet  Hög  70 (51,5) 66 (48,5) 54,333 (,000) 80 (61,1) 51 (38,9) 27,478 (,000) 56 (47,9) 61 (52,1) 35,187 (,000) 

 

Normal  814 (80) 204 (20) 

 

713 (81,2) 165 (18,8) 

 

606 (74,4) 209 (25,6) 

 Kamratrelationsproblem  Hög  120 (64,9) 65 (35,1) 16,938 (,000) 119 (64,3) 66 (35,7) 27,412 (,000) 137 (65,6) 72 (34,4) 4,003 (,045) 

 

Normal 764 (78,8) 205 (21,2) 

 

674 (81,8) 150 (18,2) 

 

524 (72,7) 197 (27,3) 

 Prosocialtbeteende Hög  55 (63,2) 32 (36,8) 9,439 (,002) 60 (63,8) 34 (36,2) 13,428 (,000) 34 (65,4) 18 (34,6) ,878 (,349) 

 

Normal  830 (77,7) 238 (22,3) 

 

733 (80,1) 182 (19,9) 

 

628 (71,4) 251 (28,6) 

 Total SDQ- Värde  Hög  59 (50,9) 57 (49,1) 47,678 (,000) 70 (57,9) 51 (42,1) 35,520 (,000) 70 (54,7) 58 (45,3) 19,390 (,000) 

 

Normal  825 (79,5) 213 (20,5)   723 (81,5) 164 (18,5)   591 (73,7) 211 (26,3)   

  
Skola Skola 

 

Skola Skola 

 

Skola Skola 

 

  
viktig oviktig   viktig oviktig   viktig oviktig    

  
n  (%) n ( %) X²  (p) n  (%) n ( %) X²  (p) n  (%) n ( %) X²  (p) 

Emotinella symtom  Hög  74 (96,1) 3 (3,9) ,021 (,885) 53 (84,1) 10 (15,9) 11,330 (,001) 86 (95,6) 4 (4,4) ,375 (,540) 

 

Normal 1039 (95,8) 46 (4,2) 

 

891 (94,6) 51 (5,4) 

 

793 (94) 51 (6) 

 Uppförandeeproblem  Hög  78 (81,3) 18 (18,8) 54,722 (,000) 83 (77,6) 24 (22,4) 54,785 (,000) 65 (78,3) 18 (21,7) 41,025 (,000) 

 

Normal  1035 (97,1) 31 (2,9) 

 

861 (95,8) 38 (4,2) 

 

814 (95,7) 37 (4,3) 

 Hyperaktivitet  Hög  118 (85,5) 20 (14,5) 40,940 (,000) 113 (87,6) 16 (12,4) 9,963 (,002) 99 (83,9) 19 (16,1) 25,421 (,000) 

 

Normal  995 (97,2) 29 (2,8) 

 

831 (94,8) 46 (5,2) 

 

780 (95,6) 36 (4,4) 

 Kamratrelationsproblem  Hög  170 (92,7) 13 (7,1) 4,482 (,034) 158 (85,9) 26 (14,1) 24,718 (,000) 191 (91) 19 (9) 4,855 (,028) 

 

Normal 943 (96,3) 36 (3,7) 

 

786 (95,6) 36 (4,4) 

 

687 (95) 36 (5) 

 Prosocialtbeteende Hög  76 (86,4) 12 (13,6) 20,947 (,000) 78 (83,9) 15 (16,1) 17,599 (,000) 44 (83) 9 (17) 12,475 (,000) 

 

Normal  1038 (96,6) 37 (3,4) 

 

866 (94,9) 47 (5,1) 

 

835 (94,8) 46 (5,2) 

 Total SDQ- Värde  Hög  104 (88,9) 13 (11,1) 15,310 (,000) 98 (81,7) 22 (18,3) 35,948 (,000) 107 (82,3) 23 (17,7) 37,895 (,000) 

 

Normal  1009 (96,6) 36 (3,4) 

 

846 (95,6) 39 (4,4) 

 

771 (96) 32 (4) 

  

Signifikansnivån är satt till p < 0,01 

Icke signifikanta p-värden är markerade i fet stil 
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DISKUSSION 

Resultatet av föreliggande studie visade att flickor i Uppsala län i årskurs 7, 9 och 2 på 

gymnasiet upplevde en statistiskt signifikant sämre psykisk hälsa jämfört med pojkar i samma 

årskurser. Denna företeelse var tydligast för flickor i årskurs 9. Likaså fanns en procentuell 

försämring i flickor och pojkars psykiska hälsa med stigande årskurs.  

 

Ett betydande antal fler flickor än pojkar upplevde dessutom emotionella besvär, störst 

procentandel av dessa flickor gick i årskurs 2 på gymnasiet. Generellt framkom ett stort antal 

statistiskt signifikanta samband mellan sämre självskattad psykisk hälsa, mätt med SDQ-Sve, 

hos eleverna i studien och vantrivsel i skolan, ökad förekomst av skolk, underkända betyg 

samt uppfattning att skolan inte är betydelsefull för deras framtid.  

 

Resultatdiskussion 

Självskattad psykisk hälsa (SDQ-Sve) och skillnader mellan flickor, pojkar och årskurser 

Att flickor generellt sett mår psykisk sämre än pojkar är en sedan tidigare känd företeelse 

(Olsson & von Knorring, 1999). Det överensstämmer även väl med resultat som framkom i 

denna studie där flickor i årskurs 7, 9 och 2 på gymnasiet hade signifikant högre totalpoäng på 

SDQ än pojkarna. Det framkom även att det psykiska välmåendet hos eleverna försämrades 

med stigande årskurser. 

 

Ett betydande resultat i föreliggande studie var att flickor i alla berörda årskurser självskattade 

ett sämre emotionellt mående än pojkarna. Det överensstämmer med resultatet från en 

liknande finsk studie med ungdomar i årskurs 7 och 9 som också skattat sin psykiska hälsa 

med SDQ (Koskelainen, Sourander & Vauras, 2001). Störst skillnad fanns i föreliggande 

studie hos flickor och i årskurs 2 på gymnasiet där det var nästintill fyra gånger så vanligt att 

flickorna besvärades av emotionella symtom jämfört med pojkarna (37,5 % respektive 9,6 %). 

Pojkarna som ingick i LHU 2015 rapporterade i större utsträckning bristande prosocialt 

beteende än flickorna i alla årskurser. Störst skillnad sågs hos flickor och pojkar i årskurs 9 

(3,9 % respektive 9,2 %). Liknande resultat ses även i en svensk totalundersökning av 

Gustafsson och Modin (2012) som omfattar elever i årskurs 6 och 9.  

 

En förklaring till att flickorna som ingick i LHU 2015 i större utsträckning upplevde 

emotionella besvär än pojkarna kan vara att det är vanligare att flickor rapporterar 

internaliserande symtom såsom oro, depression, och ängslighet än pojkar. På motsvarande 
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sätt är det vanligare att pojkar visar externaliserande symtom och negativt beteende vilket 

innefattar hyperaktivitet, uppmärksamhet- och uppförandestörning (SOU 2010:79). Det 

överensstämmer väl med resultatet från föreliggande studie, där det framkom att pojkar i 

större utsträckning hade ett bristande prosocialt beteende än flickor. Det är rimligt att anta att 

en del av orsaken till att det är mer vanligt förekommande att flickor upplever emotionella 

symtom kan vara att de generellt har en tidigare pubertetsdebut än pojkar vilket innebär stor 

hormonell förändring. En annan aspekt som bör beaktas som möjlig orsak till att flickorna i 

årskurs 2 på gymnasiet är den grupp där flest självskattade emotionella besvär är att de kan 

uppleva högre krav relaterat till skolarbetet och de är på väg in i vuxenlivet, vilket även 

diskuteras i en studie av Leonard et al., (2015). Det framkom vidare i analysen att flickorna 

mår psykiskt sämre med stigande årskurser, en orsak till detta kan vara att när eleverna blir 

äldre ökar deras medvetenhet kring att hitta sin identitet vilket kan bidra till tillfälligt 

försämrat mående. 

 

Samband mellan psykisk hälsa (SDQ-Sve), upplevelse av skolan och skolprestation 

I studien sågs att den psykiska hälsan hade stor betydelse för hur ungdomar i Uppsala län 

upplever skolan och för deras skolprestation, dock gick det inte att uttala sig om vad som är 

orsak eller verkan. Ungdomar med nedsatt psykisk hälsa vantrivdes i skolan, skolkade i större 

utsträckning samt hade oftare underkända betyg jämfört med klasskamrater som upplevde ett 

bättre psykiskt välmående. Ett likande fynd presenteras även i en studie av Fröjd et al. (2008) 

där elever med psykisk ohälsa uppvisar svårigheter att koncentrera sig på skolarbetet och delta 

i skolundervisningen. 

 

Det fanns signifikanta samband mellan hur eleverna självskattade sin psykiska hälsa (SDQ-

Sve) och om eleven trivdes i skolan. Elever med hög totalpoäng på SDQ-Sve vantrivdes 

oftare i skolan, den största gruppen av dessa elever gick i årskurs 7. En möjlig bidragande 

förklaring till detta kan vara den stora omställningen det innebär för eleven att byta från 

mellanstadiet till högstadiet, vilket kan medföra nya lärare och flera nya skolämnen samt 

omgruppering av elevens vänskapskrets. En sådan förändring kan skapa otrygghet och 

därmed vantrivsel för eleven i skolan. Flickorna som rapporterade vantrivsel i skolan i LHU 

2015 skattade även högt på delskalan kamratrelationsproblem, vilket styrker ovanstående tes. 

Ett likande resultat påvisas även i (Rudolph, 2002), där tonårsflickor är mer stresskänsliga för 

kamratrelationsproblem vilket leder till en försämrad psykisk hälsa i form av oro, ångest och 

depression. Ett intressant fynd i föreliggande studie var att pojkar som upplevde emotionella 
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symtom vantrivdes i skolan i större utsträckning än flickor med samma symtom. Det här 

mönstret kan ses som ett könsatyspiskt beteende, liknande resultat framkommer och 

diskuteras i Gustafsson & Modin (2012).   

 

Elever i föreliggande studie med hög totalpoäng för SDQ-Sve rapporterade även i högre grad 

skolfrånvaro, störst andel rapporterade detta i årskurs 2 på gymnasiet. Tittar man däremot på 

elever i årskurs 7 och 9 med skolfrånvaro var det störst andel av dessa som hade 

uppförandeproblem. Det finns en risk att barn med uppförandeproblem i större utsträckning 

blir missförstådda i skolmiljön vilket i sin tur leder till att eleven väljer att inte delta i 

skolundervisningen i större utsträckning. Barn med psykisk ohälsa kan lättare hamna i 

konflikt med lärare och skolkamrater vilket kan leda till skolfrånvaro och bristfällig 

läxläsning (SOU 2010:79). Hos pojkar i årskurs 2 på gymnasiet fanns ett signifikant samband 

mellan skolfrånvaro och bristande prosocialt beteende. En rimlig förklaring till detta kan vara 

att elever med ett bristande prosocialt beteende i mindre utsträckning klarar av att fungera i 

skolmiljön, med de höga krav som ställs på gymnasieelever, vilket gör att de väljer att skolka.  

  

Det fanns ett signifikant samband mellan psykisk hälsa och underkända betyg hos eleverna 

som ingick i LHU 2015. Bland pojkar i årskurs 7 och flickor i årskurs 2 på gymnasiet fanns 

den största andelen av elever med höga totalpoäng på SDQ-Sve och icke-godkända betyg. I 

resultatet framkom vidare att pojkar i årskurs 7 med underkända betyg även var mer 

hyperaktiva, på motsvarande sätt sågs ett bristande prosocialt beteende hos flickorna i årskurs 

2 på gymnasiet. Precis som Krause (2011) beskriver är det av stor vikt att ha i åtanke att barn 

med psykisk ohälsa får adekvat stöd i skolan. Barn och ungdomar som är hyperaktiva eller har 

ett bristande prosocialt beteende behöver stöd och resurser från skolan för att få möjlighet att 

klara sina lärandemål. Som tidigare diskuterats kan eventuellt bytet från att vara 

mellanstadieelev till att bli högstadieelev medföra en ökad stress och en påfrestning för 

eleven. Att då även lida av hyperaktivitet försvårar troligtvis situationen ytterligare för barnet 

och kan därmed resultera i underkända betyg. Ett bristande prosocialt beteende kan även det 

påverka elevens förutsättningar att uppnå godkända betyg och därmed är den elevgruppen i 

stort behov av adekvata stödinsatser från skolan. 

 

Ett intressant fynd som framkom i föreliggande studie var att det fanns ett signifikant 

samband mellan att elever i alla inkluderade årskurser med hög SDQ-Sve poäng även 

upplevde att skolan var oviktig för deras framtid, förutom hos flickor i årskurs 2 på gymnasiet 
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där ingen signifikans sågs. Detta kan möjligen bero på att dessa flickor uppnått en viss 

mognad så att de trots psykisk ohälsa ändå inser vikten av skolans betydelse för att klara 

framtiden på ett bra sätt. Den största grupp elever som ansåg att skolan var oviktig för 

framtiden var flickor i årskurs 7 samt pojkar i årskurs 9. En gemensam nämnare för alla elever 

som upplevde att skolan var oviktig för framtiden var att de i högre grad hade 

uppförandeproblem. En teori kan vara att deras grundproblematik, det vill säga 

uppförandeproblemen, begränsar eleverna att förstå sambandet mellan skolgång och 

möjligheter att i framtiden etablera sig på arbetsmarknaden. Av alla elever som deltog i LHU 

2015 var det dock en minoritet som inte ansåg att skolan var viktig för framtiden. 

 

Utifrån resultatet där det tydligt framkommer att det är elever i årskurs 9 och i årskurs 2 på 

gymnasiet som är överrepresenterade avseende psykisk ohälsa är det lämpligt att överväga att 

se över elevhälsans hälsosamtal. I dagsläget hålls hälsosamtal för åldersspannet som ingår i 

LHU 2015 i årskurs 7 och 1 på gymnasiet. Utifrån föreliggande studies resultat är detta inte 

optimalt valda årskurser för hälsosamtalet för att kunna uppmärksamma och hjälpa elever som 

rapporterar psykisk ohälsa. Det skulle vara mer gynnsamt för elevernas psykiska hälsa att 

skolsköterskan håller hälsosamtal i både årskurs 7 och 9 om resurser inom elevhälsan tillåter 

det. Om sådan möjligheter inte finns är det utifrån resultatet i studien att föredra att 

hälsosamtalet är förlagt till årskurs 9 istället för årskurs 7. Dock är det i så fall av vikt att 

fortsätta kontrollera tillväxten av eleverna i årskurs 7 enligt dagens elevhälsoprogram.  

 

Teoretiskt ramverk 

Aron Antonovskys teori om känsla av sammanhang (KASAM), vilket innefattar begreppen 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, kan fungera som en modell för att förklarar 

barns och ungdomars psykiska hälsa. Eriksson och Lindström (2006) menar dessutom att 

KASAM är en viktig faktor för att utveckla och bevara hälsan hos människan. Om elever 

upplever en hög KASAM kan det bidra till att eleven har förmågan att hantera stress- och 

kravfyllda situationer, såsom skolväsendet ser ut i dag. I Moksnes et al. (2014) framkommer 

det ett samband hos främst flickor med låg KASAM och ångestproblematik samt att pojkar i 

tonåren skattar högre KASAM än jämnåriga flickor. Detta överensstämmer med resultatet 

från föreliggande studie där flickor upplevde större emotionella besvär än pojkarna och att 

pojkarna generellt hade en bättre självskattad psykisk hälsa, en rimlig tolkning är att pojkarna 

då även upplever högre KASAM. Antonovsky menar att för att en individ ska kunna känna 

hanterbarhet måste den ha förmåga att kunna använda de resurser som finns att tillgå för att 
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lösa en svår situation. Dessa kan innefatta både personliga men även omgivande resurser. 

Skolan med dess elevhälsa kan ses som en viktig omgivande resurs för att hjälpa eleven att 

uppnå bättre hälsa och därmed klara sin skolgång. Elever som enligt SDQ-Sve skalan har 

stora svårigheter skulle enligt Antonovskys teori ha låg KASAM då de inte har förmågan att 

tillämpa sina resurser till att lösa stress- och kravfyllda situationer.  

Att inte känna meningsfullhet kan enligt Antonovskys teori vara förknippat med att eleven är 

ovillig att investera energi och resurser på skolans krav och utmaningar. Detta resonemang 

kan kopplas ihop med föreliggande studies resultat avseende elever med höga totalpoäng på 

SDQ-Sve som skolkar samt har underkända betyg. Dessa elever upplever troligtvis låg 

KASAM och saknar tillräcklig förmåga och motivation för att lägga energi på skolarbetet. För 

elever som upplever låg KASAM är det rimligt att anta att skolan kan vara behjälplig genom 

att arbeta för att eleverna i större utsträckning ska känna sig sedda och delaktiga. På så sätt 

kan elevens motivation för sin skolsituation öka så att skolan upplevs mer begriplig, hanterbar 

och meningsfull. 

 

Metoddiskussion 

En av styrkorna i studien var att den omfattade ett stort urval vilket gör resultatet möjligt att 

generalisera. En ytterligare aspekt är att studiens population består av elever från hela Uppsala 

län som täcker ett stort åldersspann, från årskurs 7 till årskurs 2 på gymnasiet, vilket innefattar 

en stor del av tonårstiden. Det breda åldersspannet gör det dessutom möjligt att får en god 

överblick över ungdomars psykiska hälsa i Uppsala län utifrån ålder och kön. 

 

Att LHU 2015 genomfördes under skoltid och med hjälp av dator kan ha inneburit att 

bortfallet till föreliggande studie blev mindre än om enkäten skulle genomföras i hemmet i 

form av en pappersenkät.  

 

I denna studie undersöktes inte frågor från webenkäten såsom vilken skola eleven gick i, 

hemkommun eller hur elevens hemsituation och socioekonomiska status såg ut. Detta kan ses 

som en svaghet i studien då det är rimligt att anta att dessa faktorer påverkar elevens psykiska 

hälsa. Därav skulle det vara av stor vikt och intresse att göra en fördjupad undersökning och 

statistisk analys av datamaterialet från LHU 2015, för att kartlägga om den psykiska ohälsan 

framträder mer inom vissa grupper, kommundelar eller inom vissa bostadsområden.  
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Resultatet från föreliggande studie ger ett ökat kunskapsläge och förståelse för ungdomars 

psykiska hälsa. Då detta är en tvärsnittsstudie går det inte att uttala sig om vilka variabler som 

påverkar och orsakar resultatet. För att kunna uttala sig om orsakssamband behöver samma 

elever följas upp longitudinellt, detta kan anses som en begränsning med studiens design. 

Studien visar tydligt ålders- och könsskillnader hos elever som besväras av psykisk ohälsa 

samt tydliggör även vilka delområden utifrån SDQ-Sve som eleverna skattat mest problem. 

För att säkerställa att studien är etiskt motiverbar är det av vikt att respektive skola får ta del 

av sitt resultat från LHU 2015 och därefter agerar på de problemområden som resultatet har 

påvisat. Utfallet från studien gör det möjligt för varje enskild skolas elevvårdsteam att i ett 

tidigt skede kunna rikta uppmärksamhet och preventiva insatser mot rätt elevkategori. Att 

starta upp samtalsgrupper i elevhälsans regi för de elevkategorier som utmärkt sig i studien, 

till exempel för flickor i årskurs 9, skulle kunna vara en adekvat intervention för att främja 

ungdomarnas psykiska hälsa.  

 

För att mäta elevernas psykiska hälsa har SDQ-Sve tillämpats som mätinstrument vilket är 

den svenska översättningen av SDQ som är ett välbeprövat och tillförlitligt mätinstrument. 

Flera tidigare studier, bland annat Goodman, Meltzer och Bailey (1998) har påvisat att SDQ 

skalan har god validitet. Även SDQ-Sve bedöms ha god validitet då den ger möjlighet att 

identifiera ”rätt” barn som befinner sig i riskzon för psykisk ohälsa vid jämförelse av kliniskt 

material och kontroller (Malberg, Rydell & Smedje, 2002). Valet av SDQ-Sve som 

mätinstrument kan därmed betraktas ge föreliggande studie hög reliabilitet gällande mätning 

av den psykiska hälsan.  

 

Eftersom studiepopulationen var representativ för denna studie då syftet var att undersöka 

elevers psykiska hälsa betraktas den interna validiteten som trovärdig. Studiens stora material 

och att bortfallets storlek betraktas vara rimligt för denna typ av studie gör studien 

generaliserbar och den externa validiteten god. Bortfallet i LHU 2015 beräknades till 39 

procent, man bör dock beakta att de elever som ingår i bortfallet kan vara i riskzon för ohälsa. 

Det är därför av vikt att inför nästkommande LHU undersökning studera bakomliggande 

orsaker till bortfallet. 

 

LHU har genomförts vid sex tillfällen, enkäten revideras årligen genom att frågor läggs till 

eller tas bort, varpå enkäten kan anses vara väl genomarbetad. Frågematerialet i LHU är 

omfattande och ger en helhetsbild av elevens hälsa, frågorna i enkäten är konstruerade för att 



27 
 

passa de ålderskategorier som ingår. En pilotenkät lämnades ut till två klasser inför LHU 2015 

för att undersöka om information avseende genomförandet behövdes förtydligas ytterligare 

samt för att beräkna tidsåtgång. Sammantaget kan enkäten därmed anses ha god reliabilitet 

och validitet.  

 

Slutsats  

Studien visade att flickor i Uppsala län i årskurs 7, 9 och 2 på gymnasiet upplevde en sämre 

psykisk hälsa jämfört med pojkar i samma årskurser. Det framkom även ett tydligt samband 

mellan självskattad psykisk ohälsa hos eleverna i studien och vantrivsel i skolan, ökad 

förekomst av skolk, underkända betyg samt uppfattning att skolan inte var betydelsefull för 

deras framtid. Det är därför av stor vikt att elevhälsan fortsätter arbeta preventivt genom 

hälsosamtal, dock kan man utifrån studiens resultat diskutera om hälsosamtalen bör flyttas till 

de årskurserna med mer utbredd psykisk ohälsa. Riktade stödinsatser i form av 

samtalsgrupper för de elevkategorierna med uttalad psykisk ohälsa kan vara en adekvat 

intervention för att skapa optimala förutsättningar för att dessa elever ska förbättra sin hälsa 

och klara sin skolgång. Dessa insatser är viktiga då psykisk ohälsa hos ungdomar annars kan 

utgöra ett växande problem. Preventiva insatser för dessa elever kan anses vara viktiga både 

på individ- och samhällsnivå då de i förlängningen kan leda till minskad sjukfrånvaro, ökad 

produktivitet samt minskade sjukvårdskostnader för samhället. 
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