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Sammanfattning 

Allt fler skolungdomar drabbas av psykisk ohälsa på grund av orsaker som ett mer 

individualiserat samhälle, och kravet på att i tidig ålder fatta stora och livsavgörande beslut. 

Skolan är en stor livsarena för ungdomar, och således en viktig aktör i det dagliga arbetet kring 

psykisk ohälsa. Den föreliggande studiens syfte var att undersöka skolledares uppfattning kring 

det förebyggande arbetet gällande psykisk ohälsa, vid både kommunala och privata gymnasie- och 

grundskolor, i en medelstor svensk stad. 

Syftet med studien undersöktes via ett fenomenologiskt inspirerat arbete, där det empiriska 

materialet representerade intervjuteman som identifierats utifrån informanternas uppfattning av 

omvärlden. Kvalitativa intervjuer med halvstrukturerad form genomfördes med ett utgångsläge i 

intervjufrågor men även stort spelrum för informanten. 

Analysen av det empiriska materialet visade på en samstämmig syn hos informanterna angående 

elevhälsans viktiga roll i skolan, det svårdefinierade begreppet psykisk ohälsa, vikten i vad som står 

i skolans styrdokument, och den i det närmsta obefintliga utbildningen av skolpersonal inom 

psykisk ohälsa. 

Studiens diskussion utmynnade i identifierandet av två stora områden kring skolan och psykisk 

ohälsa. Det första området definierades som starka områden, där skolledarnas nöjdhet kring arbetet 

med skolans styrdokument och behörig personal i elevhälsoteam diskuterades. Det andra 

området definierades som förbättringsområden, där brister diskuterades angående dåligt utbildad 

lärarpersonal inom psykisk ohälsa. 

Konklusionen visade att de berörda skolorna har kommit långt i utvecklingen kring vissa 

områden gällande psykisk ohälsa i skolan, men även att de måste uppgradera arbetet i vissa 

områden. Skolledare och lärare är så pass viktiga aktörer i ungdomarnas liv att detta arbete inte 

kan förbises. 

 

Nyckelord: psykisk ohälsa, elevhälsan, skolledare, åtgärdsprogram, fenomenologi. 
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Inledning 
Området psykisk hälsa är ett forskningsområde som har ökat och gått framåt de senaste 

decennierna. Psykisk hälsa hos individer är direkt kopplat till prestationer och händelser inom 

olika livsarenor. Bra exempel på detta är att folk ser på individer som lider av psykisk ohälsa som 

farliga och väljer att inte interagera med dessa utan istället håller dem på en social distans. 

(Kalokerinou-Anagnostopoulou m.fl, 2014). Färska rapporter visar även på en ovilja att ha 

individer som uppvisar psykisk ohälsa som arbetskollegor eller till och med som grannar (Barry 

m.fl, 2015). 

Psykisk ohälsa i skolvärlden och hos skolungdomar är idag ett faktum, och det kan ha ödesdigra 

effekter på berörda individer. Skolresultat påverkas, sociala relationer rubbas, risken för 

mobbning ökar och risker för utveckling av extrema och självdestruktiva beteenden, som 

exempelvis självskade- och självmordsbeteende, får större magnitud. Skolan ska idag agera som 

agent för elevers psykiska hälsa. Skolmiljön skall kunna erbjuda trygghet och främja elevers 

lärande och utveckling, samt även kunna tillhandahålla en positiv hälsoutveckling för alla barn 

och ungdomar (Psynk, 2014). 

Därmed blir det intressant att studera hur skolledare ser på deras verksamheters arbete kring 

psykisk hälsa, och den utbildning och de dokument som föreligger och reglerar detta arbete. Den 

föreliggande studien undersöker således specifikt hur skolledare väljer att definiera psykisk ohälsa, 

vilken utbildning de har fått samt erbjuder sin personal, och även hur pass bra de anser sina 

verksamheter följa de styrdokument som föreligger i det förebyggande arbetet kring psykisk 

ohälsa (ex. skollagen, läroplanen för grundskolan samt läroplanen för gymnasiet). 
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Bakgrund 

Den psykiska ohälsans ökning 

Bakgrunden till detta arbete bottnar i den markanta ökningen av psykisk ohälsa i samhället och 

även i skolans värld. Det förefaller råda samstämmighet kring utvecklingen och utbredningen av 

psykisk ohälsa de senaste tio åren. En ökning i psykisk ohälsa har skett och ökningen fortsätter 

även från år till år. Översiktsstudier gjorda på stora delar av den forskning som sker inom 

området psykisk ohälsa ger klara resultat angående den enighet som råder kring ökningen. 

Rapporterna tenderar att peka åt samma håll; en ökning av psykisk ohälsa, även om den 

uppskattade omfattningen skiljer mellan de enskilda rapporterna (Westling-Allodi, 2010). 

Det finns de som hävdar att psykisk ohälsa hos barn och ungdomar har ökat markant, vilket bör 

ses som oroväckande (Bremberg m.fl., 2006). Ökningen av psykisk ohälsa har skett i princip 

inom alla ålderskategorier och psykiska problem har blivit allt mer vanligt i vårt samhälle. Denna 

negativa trend har pågått sedan slutet av andra världskriget, och det är till största del ungdomar 

som drabbas. I ungdomskategorin går det sedan även att se en distinkt skillnad mellan män och 

kvinnor där de senare nämnda uppvisar högst nivåer och rapporterar flest fal av psykisk ohälsa 

(Bremberg m.fl., 2006). 

Bremberg (m.fl., 2006) menar att de bakomliggande faktorerna till psykisk ohälsa och ökningen 

av den går att hitta i, och måste även analyseras utifrån en mängd olika livsarenor. En stor faktor 

är den förändring av ungdomars livsmiljö som har skett senaste fyrtio åren. Samhället har blivit 

allt mer individualiserat och dagens unga ställs inför fler tuffa och livsavgörande val idag än för 

tjugo, trettio eller fyrtio år sedan. Utsatta grupper är även det en faktor som påverkar, och det 

finns forskning som tyder på att ungdomar som är utlandsfödda löper större risk att utveckla 

psykisk ohälsa (ibid.). 

. 

Psykisk ohälsa och skolan 

Bremberg (m.fl., 2006) menar även att en av de större bakomliggande faktorerna till psykisk 

ohälsa hos ungdomar är skolan. Skolan är en bidragande faktor på grund av den press som ligger 

på elever från dess håll att prestera. Prestationsbaserad ångest blir allt mer vanligt hos elever, och 
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främst högpresterande elever. Skolresultat är direkt kopplade till möjligheten till fria val att leva 

det liv som önskas efter skoltiden. Dåliga resultat och prestationer kan innebära uteblivna 

möjligheter till topputbildningar på högskola och universitetet, vilket innebär en inneboende 

stress och press hos elever som kan leda till psykiska besvär som ohälsa (ibid.). 

Klart är det att elevers psykiska hälsa, enligt Bremberg m.fl. (2006), har försämrats de senaste 

åren. Inte helt osökt är det då lätt att börja fundera på skolans roll, som bidragande faktor, i 

försämringen, då ungdomarna tillbringar en stor del av sin dag där. Denna försämring av psykisk 

hälsa hos elever kan emellertid skapa frågor, då vi i Sverige som land uppvisar ett av de lägsta 

resultaten för fattigdom, och även har en av de bästa välfärden i världen. Dessutom är 

lärartätheten hög, och den elevvård Sverige kan uppvisa är svår att hitta någon annanstans i 

världen (ibid.). 

Enligt Von Knorring (2012), som också ser skolan som en stor bakomliggande faktor, samspelar 

den med olika ”mindre” riskfaktorer som exempelvis biologiska förklaringar som ärftlighet, och 

mer sociala förklaringar som för mycket negativ kritik, mobbning, vanvård från föräldrars sida, 

familjekonflikter lägger en fundamental grund för ungdomars psykiska ohälsa (Von Knorring, 

2012). 

Ovanstående information, där skolan pekas ut som en fundamental aktör, blir således paradoxal 

då en av dess främsta uppgifter, tillsammans med elevhälsan, är att skapa en trygghet för barn och 

ungdomar där de kan utvecklas och få så bra förutsättningar som möjligt. Skolsituationen ska 

gynna alla och alla elever är lika mycket värda med rättigheter till en lärorik och framgångsrik 

skolmiljö (Psynk, 2014). Forskning som då visar på att skolan i sig är en riskfaktor för utveckling 

av psykisk ohälsa skapar funderingar kring hur pass utvecklat det förebyggande arbetet verkligen 

är ute i skolverksamheterna, enligt skolledare. 

Därför är det, enligt Ahrén (2010) viktigt med utbildad personal med god pedagogisk grund för 

att skapa så bra förutsättningar som möjligt för eleverna. Dock är det inte bara skolprestationer 

och resultat som ligger som grund till psykisk ohälsa inom skolvärlden, utan även mobbning och 

utvecklingen av stress, som är en följd av upplevd känsla hos elever med avsaknad av arbetsro, 

ökar riskerna för utbredningen av psykisk ohälsa (ibid.). 
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Förebyggande arbete mot psykisk ohälsa 

Styrdokument, råd och riktlinjer 
De styrdokument, råd och riktlinjer som här kommer att presenteras är direkt kopplade till 

skolans värld. Bland annat finns det integrerat i läroplanerna att skola ska se till varje enskild elevs 

välbefinnande och möjlighet till utveckling. Elevhälsan ligger i skolorna som grund för att stödja 

och hjälpa barn och ungdomar i deras psykiska hälsa. Dessutom har det stiftats i skollagen att det 

skall finnas tillgång till diverse vårdpersonal för elever via en samlad elevhälsa. 

 

Läroplanen för gymnasiet 

I läroplanen för gymnasiet (Lgy 11) uttrycks skolans och all skolpersonals skyldigheter inför varje 

enskild elev. Läroplanen förmedlar den värdegrund, de normer, den förståelse och den 

medmänsklighet som ska genomsyra skolverksamheter. Dessa riktlinjer lägger den demokratiska 

och sunda grund som sedan skapar den trygga skolan som varje elev ska kunna finna ro i, 

utveckla studiemotivation i, och även kunna växa och utvecklas som personer i. 

Läroplanen uttrycker specifika mål som att ingen elev ska behöva känna sig kränkt eller 

diskriminerad på grund av etnicitet, religionsuppfattning, ålder, sexuell läggning, 

könsöverskridande identitet, eller funktionsnedsättning. Kränkningar, mobbning och 

diskriminering kan leda till symptom till psykisk ohälsa som exempelvis depression, vilket skapar 

en oerhörd relevans i att skolpersonal arbetar utifrån de riktlinjer som nämns i läroplanen, och 

inte heller desto mindre att verksamhetschefer se till att personalen och den specifika 

skolverksamheten efterföljer dessa riktlinjer (Lgy 11). Vidare ska skolverksamheter arbeta för 

människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, jämställdhet mellan kvinnor och 

män, människors lika värde, samt solidaritet mellan människor. Dessa riktlinjer ska gestaltas och 

förmedlas via skolverksamheter (ibid.). 

Skolhälsovården 
Skolhälsovården är, menar Ahrén (2010), en viktig aktör inom skolans värld när det handlar om 

det förebyggande arbetet kring psykisk ohälsa hos ungdomar. Inom skolhälsovården ingår 

skolledaren, skol- och distriktsläkare, skolsköterskor, tandläkare och vårdförbund. Dessa agenter 

för elevers hälsa skapar ett komplett elevhälsoteam på en skolenhet. Tyvärr visar rapporter kring 

skolhälsovården och dess funktion på att de ovan nämnda agenterna inte känner att de kan nå 
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upp till statens folkhälsomål. Detta på grund av att det brister i den samordning som krävs mellan 

dem för att säkerställa barn och ungas hälsa både i samhället men även ute i skolan. En trögt- 

eller icke-fungerande skolhälsovård banar tråkigt nog väg för större risker för elevers psykiska 

hälsa, och då specifikt elever från socioekonomiskt svaga hem (ibid.). 

 

Elevhälsan och skollagen 

Elevhälsans viktiga jobb i skolverksamheter är att främja elevers lärande, utveckling och hälsa 

genom att skapa miljöer som tillåter och möjliggör detta. Elevhälsan har utvecklats till att bli 

samlad vilket ställer krav på tillgång till professionell personal som skolläkare, skolsköterska, 

kurator, psykolog, samt pedagogisk personal med specialpedagogisk kompetens (Skolverket, 

2013). 

På grund av elevhälsans, och elevers enskilda psykiska hälsas, viktiga karaktär har det även 

lagstiftats om en gemensam och samlad elevhälsa i 2 kapitlet i skollagen. Lagstiftningen gäller 

elevhälsans omfattning. I den 25 § i skollagen går det att utläsa: 

För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan 

och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, 

psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och 

hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas (Skollagen). 

Med andra ord är det lagstiftat att skolan tillsammans med ansvarig sjuk- och vårdpersonal ska se 

till varje enskild elevs individuella behov gällande sjukdom och hälsa. 

Det är även lagstiftat om att elever skall erbjudas minst tre stycken hälsobesök som innefattar 

allmänna hälsokontroller. Hälsobesöken ska även vara jämt fördelade över skolgången och mellan 

undersökningarna ska eleverna erbjudas andra undersökningar som rör syn och hörsel. Skillnad 

blir det emellertid när det gäller gymnasial nivå. Eleverna på gymnasiet skall erbjudas en allmän 

hälsokontroll under gymnasietiden (Skollagen, 27 §). 

 

Den föreliggande studien 
Utifrån vad som står skrivet i bakgrunden angående psykisk ohälsa, dess ökning, samt de råd och 

riktlinjer som finns kommer den föreliggande studien att fokusera på hur skolledare väljer att 
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definiera psykisk ohälsa, utbildning kring psykisk ohälsa, hur de ser på det förebyggande arbetet 

kring detta, och även deras syn på råd och riktlinjer de har ute i skolorna 

Innan resultatet presenteras kommer en teoretisk grund att läggas utifrån vad tidigare forskning 

säger kring dessa områden. Först kommer begreppet psykisk ohälsa att behandlas grundligt med 

bland annat ett försök till definition av det, samt betydelsen av begreppet i det här arbetet. Sedan 

kommer forskning kring skolledare och deras roll som ytterst ansvariga i skolor kopplat till 

psykisk ohälsa presenteras. Även forskning kring samband mellan skola och psykisk ohälsa 

utifrån elevhälsoteams perspektiv kommer att presenteras och gås igenom på en överskådlig nivå. 

Innan syfte och frågeställningar presenteras åskådliggörs även forskning kring psykisk ohälsa i 

skolan och utbildning kring det. 

Forskningsöversikt 

Vad gäller tidigare gjorda studier, i stort, kring skolledare och deras syn på psykisk ohälsa i skolan 

kan det ses som ett tämligen outforskat forskningsområde. Vid sökningar kring ämnet i 

psykologiska databaser, som exempelvis PsycINFO, genereras endast en, till antalet, studie fram 

som härrör till ämnet. Detta skapar viss problematik till att beskriva en större forskningsöversikt, 

men skapar samtidigt även möjligheter till att utforska detta relativt obeträdda område.  

Den framtagna tidigare forskningen kring psykisk ohälsa och dess definition, skolledares roll och 

psykisk ohälsa, elevhälsans perspektiv på psykisk ohälsa, och utbildning kring psykisk ohälsa i 

skolor kommer att presenteras samt fördjupas i detta avsnitt. 

 

Definition av psykisk ohälsa 
Psykisk ohälsa är ett mångfacetterat begrepp och det föreligger en viss komplexitet när det gäller 

att beskriva och definiera det. Vid en sökning av begreppet i en databas för artiklar av 

psykologisk karaktär, PsycINFO, genererar det cirka 70 000 träffar. Psykisk ohälsa nämns ofta i 

samband med andra psykosomatiska besvär, hjälpprogram eller riskfaktorer som droger och 

alkohol. 

En definition av psykisk ohälsa väljer att betrakta psykisk ohälsa som symptom som är varaktiga, 

och som hindrar vederbörande att utvecklas och fungera optimalt i det vardagliga livet samt 
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orsakar smärta. Denna definition av begreppet är inriktat mot en diskurs angående symptom och 

behandling av dessa som ett arbete mot psykisk ohälsa (SBU, 19.05.2010). 

En definition som görs av den psykiska ohälsans motsvarighet, nämligen den psykiska hälsan, ger 

information om att det psykisk hälsa kan ses som ”förmågan att uppnå och behålla ett optimalt 

välbefinnande och sätt att fungera psykologiskt” (Westling-Allodi, 2010). 

I uppslagsverk som Nationalencyklopedin benämner de att psykisk hälsa är mer än en frihet från 

psykisk sjukdom, vilket leder till att en allmänt omfattad definition saknas. NE väljer emellertid 

att nämna World Federation of Mental Healths (WFMH) defintion som menar att psykisk hälsa 

är ett tillstånd som ”tillåter optimal fysisk, intellektuell och emotionell utveckling av individen så 

långt det är förenligt med hänsyn till andra individer” (14.04.2015). 

Det går med andra ord att urskilja och identifiera förmågan att fungera i den livssituation 

vederbörande befinner sig i som en grundpelare i definitionen av psykisk hälsa och ohälsa. 

Individen ska befinna sig i en sådan psykisk sinnesförfattning att det vardagliga livet inte fallerar 

utan fungerar i det närmsta felfritt, och där människor i nära anknytning inte påverkas eller tar 

skada. 

Psykisk ohälsa brukar även delas in i två olika delar gällande barn och ungdomar, nämligen 

internaliserade samt externaliserade. Med internaliserade problem avses symptom som ångest, 

depression, ätstörningar, självskade- och självmordsbeteende och övriga psykosomatiska besvär 

och uttryck. Med andra ord problembeteenden som påverkar den berörda individen själv, och där 

skadan sker just internt. Externaliserade problem är motparten i denna fråga och innebär 

svårigheter som ter sig mer externt och utåt snarare än inåt. Exempelvis räknas utagerande 

beteenden som trots, aggressivitet och impulsivitet till denna kategori. Här skadas således även 

personer i nära anknytning till den ohälsodrabbade individen. Viktigt att veta angående denna 

uppdelning av psykiska besvär är att det oftast inte är svart eller vitt, utan externaliserade och 

internaliserade problem samverkar med varandra vid beteendeskapande. Exempelvis utvecklar 

unga med utagerande problem även senare depressivt beteende där risken för självskadebeteende 

är stort (SBU, 2010). 
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Psykisk ohälsa och skolledares roll 
Gällande psykisk ohälsa och den roll skolledare spelar för hur ohälsan förebyggs i 

skolverksamheter har ett relativt lågt antal studier gjorts i området. En sådan studie behandlar 

skolledares roll som ytterst ansvariga för hur skolan ska hantera psykisk ohälsa hos eleverna. 

I studien, skriven av Whitley (2010), problematiserar författaren att forskning, från främst 

Kanada, gjord kring avsaknaden av rätt behandling mot en ökad psykisk ohälsa hos unga 

individer nästan enbart fokuserar på samhälleliga sektorer för den mentala hälsans roll. Istället 

borde mer forskning kring skolans, och främst skolledares, roll kopplat till ökningen av psykisk 

ohälsa hos unga fokuseras (ibid.). Whitley (2010) menar att skolledare har den yttersta rollen i hur 

skolverksamheten planerar, implementerar och bibehåller det arbete, tillsammans med andra 

hälsoinstanser, som verkar för förbättringen av elevers mentala hälsa.  

Studien av Whitley (2010) presenterar även fyra olika arbetssätt, viktiga faktorer, som är 

nödvändiga för att skapa verksamheter som arbetar förebyggande mot psykisk ohälsa. Den första 

faktorn innebär att establissera en infrastruktur, vilket i sin tur innebär att skapa en verksamhet där 

både skolledaren själv och personalen är insatta i förhållnings- och arbetssätt kring psykisk ohälsa. 

Den andra faktorn innebär att skapa kapacitet, vilket även den faktorn inriktar sig på personalen på 

skolan och mer specifikt deras utbildning inom psykisk ohälsa. Whitley (2010) menar här att det 

är en stor fördel att ha specifik personal, ex. elevhälsoteamet, som är specialinriktade mot psykisk 

ohälsa. Den tredje och fjärde faktorn behandlar samarbetet med andra samhälleliga instanser och 

dokumentation. Studiens författare menar att skolor inte har kapaciteten för att ensamma ta hand 

om alla fall psykisk ohälsa, utan måste ta hjälp av övriga instanser som är inriktade mot barn, 

ungdomar och psykologi. Dessutom måste skolledare och skolverksamheter dokumentera sina 

inkomna fall av psykisk ohälsa, och göra dessa lättillgängliga för de övriga instanserna (ibid.). 

 

Samband mellan skola och psykisk ohälsa utifrån elevhälsans, som 
förebyggande åtgärd, perspektiv 
En intervjustudie av Andersson och Slöjdare (2015) har gjorts när det gäller kopplingen mellan 

psykisk ohälsa och skolan. I studien intervjuas elevhälsoteam på olika skolor där de bland annat 

har fått ge sin bild på sambandet mellan skolan och psykisk ohälsa. Kopplat till den föreliggande 

studien anses skolhälsovården, med elevhälsoteam tillsammans med skolledare, vara ett led i det 
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förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa. Därför är det av intresse att presentera hur de nämnda 

agenterna ser på psykisk ohälsa och bakomliggande faktorer. 

I Anderssons och Slöjdares (2015) resultatdel går det bland annat att utläsa information om 

psykisk ohälsa utbredning på skolor, orsaker till psykisk ohälsa på skolor, och samband mellan 

pedagogers arbetssätt och psykisk ohälsa i skolan. 

Enligt de intervjuade elevhälsoteamen i Andersson och Slöjdares (2015) studie är det svårt att 

konstatera en ökning av psykisk ohälsa i skolan. Blandade åsikter råder angående ökningen, men 

däremot var de eniga i sina svar om att elever har blivit bättre på att prata om sitt mående. En 

bakomliggande faktor till den diskutabla ökningen av psykisk ohälsa är den senaste 

gymnasiereformen, som kan ses som en brytpunkt för elevers ökade ohälsa. Skolprestationer och 

psykisk ohälsa går hand i hand, och den nya gymnasiereformen, med det nya betygssystemet, 

ökade kraven för både låg- och högpresterande elever (ibid.). Dessutom finns det bakomliggande 

ekonomiska faktorer som påverkar nivåerna av den psykiska ohälsan i skolan. Det finns enligt 

elevhälsoteamen knapphändiga resurser, vilket leder till svårigheter att leva upp till de krav som 

finns i skollagen och läroplaner (ibid.). 

 

Samband mellan psykisk ohälsa och utbildning om det i skolan 
Elevhälsoteamen i Anderssons och Slöjdares studie (2015) menar även in sina intervjusvar att det 

finns ett direkt samband mellan pedagogers arbetssätt och elever psykiska hälsa. Pedagoger som 

uteslutande examinerar sina elever via skriftliga prov bidrar till elevers prestationsångest och 

därmed psykiska ohälsa. Elevhälsoteamen menar att det till övervägande del är okunskap som 

ligger till grund för dessa pedagogiska examinationsval (ibid.). 

Detta skapar, enligt studien, ett onödigt överflöd av ärenden för elevhälsoteamen, med fall av 

psykisk ohälsa hos elever, som skulle kunna åtgärdas med hjälp av utbildning inom området för 

den pedagogiska personalen. Exempelvis skulle skolan kunna kontakta föreläsare, eller låta 

elevhälsoteamet i sig utbilda den pedagogiska personalen. Elevhälsoteamen i studien upplever att 

det råder kompetensbrist hos den pedagogiska personalen, vilket tillsammans med de allt hårdare 

kunskapskraven från skolverket, som lärarna måste förhålla sig till i sin undervisning, ökar 

nivåerna av upplevd psykisk ohälsa hos elever (ibid.). 
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Teoretiska utgångspunkter 

När det gäller teoretiska utgångspunkter föll valet på att låta arbetet inspireras av ett allmän-

fenomenologiskt förhållningssätt. 

Enligt Larsson (2011) är fenomenologins huvudsakliga utgångspunkt beskrivningen av vår 

omvärld och verklighet. Verkligheten kan inte beskrivas helt fritt från premisser etc. Utan är 

direkt kopplad till individers subjektiva och personliga uppfattning, och endast utifrån dessa kan 

verkligheten beskrivas och även förstås. Fenomenologi vill således förstå verkligheten utifrån två 

olika nivåer. Det är den andra nivån, som kallas för andra ordningens perspektiv och är det perspektiv 

som genererar de subjektiva svar kvalitativa studier söker angående fenomen i vår omvärld, som 

ligger till grund för det teoretiska perspektivet på den insamlade empirin. Det handlar om att 

kartlägga en specifik individs uppfattning om något - hur det ter sig för just denne. En viktig 

distinktion mellan dessa två perspektiv är att det andra, subjektiva, perspektivet inte alls kanske är 

sant utifrån det första, fakta, perspektivets premisser. Det är den subjektiva upplevelsen som står 

i fokus, och den blir inte mindre sann även fast den ibland kan gå emot fakta (ibid.). Denna nivå 

kopplas ihop med den valda intervjumetoden. 

Ett fenomenologiskt förhållningssätt är empiriskt utpräglat. Det är empiriskt eftersom det utgår 

från, och beskriver, vad ett bestämt antal individer har för uppfattning, tankar och åsikter om 

specifika fenomen. Således blir det innebörder snarare än förklaringar, samband eller frekvenser 

som står i fokus för analysen. Det är med andra ord mer intressant att studera hur något framstår 

för vissa specifika individer som undersöks, istället för hur något egentligen är (Larsson, 2011). 

Således kommer detta arbete att finna inspiration i det allmän-fenomenologiska förhållningssättet 

då det är via kvalitativa metoder i form av intervjuer som ligger till grund för insamlingen av det 

empiriska material som sedan kommer att analyseras. Detta arbetes huvudsakliga mål är att 

undersöka subjektiva upplevelser om specifika individers omvärld, och riktar alltså inte in sig på 

en undersökning som har som ändamål att beskriva verkligheten som den är utifrån första 

ordningens perspektiv som är kopplat till fakta. 
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Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka skolledares uppfattning kring psykisk ohälsa, samt det 

förebyggande arbetet gällande psykisk ohälsa, vid både kommunala och privata gymnasieskolor, i 

en medelstor svensk stad.  

Ovanstående syfte kommer att undersökas via följande frågeställningar: 

Hur väljer skolledarna själva definiera psykisk ohälsa? 

Hur anser skolledarna det förebyggande arbetet kring psykisk ohälsa ser ut i deras 

verksamhet? 

Vilken roll, anser skolledarna, spelar styrdokument, råd och riktlinjer i det förebyggande 

arbetet kring elevers psykiska ohälsa? 

 

Metod 

Enligt ovanstående presentation av den föreliggande studiens syfte har en undersökningsmetod 

baserad på intervjumetodik använts för att få fram empiriskt material. Intervjumetodik kan ske på 

många olika sätt, och enligt vad Esaiasson skriver i Metodpraktikan (2012) kan en intervju vara 

antingen strukturerad, halvstrukturerad eller ostrukturerad. Bäst lämpad för denna studie är den 

halvstrukturerade intervjuformen, och har således använts. Denna intervjumetodik innebär en 

utgångspunkt från ett intervjumanus med tillhörande frågor, men där likväl informanten får ett 

generöst spelrum. Således kunde fördelas dras av detta, som exempelvis en större variation och 

djup på de svar informanten kom med. Då intervjuguiden inte efterföljdes till punkt och pricka 

gavs det en chans till intervjuaren att kunna komma med följdfrågor och på så sätt få möjlighet 

till att följa upp intressanta tankebanor etc. (Esaiasson, 2012). 

Även Stukát framhäver denna intervjumetodik i Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap 

(2011). Där framgår det att de mest strukturerade intervjumetoder och dess nackdelar i mångt 
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och mycket är bundna till intervjuguider och där frågorna är av sluten karaktär och där 

informanten oftast bara har ett alternativ till svar. I de mest ostrukturerade intervjumetoderna är 

intervjuaren medveten om teman och områden som måste täckas in under själva samtalet med 

informanten, men att frågorna kan komma i olika ordning utifrån hur situationen ser ut (Stukát, 

2011). Nackdelar som framhävs med dessa ostrukturerade intervjuer är att det krävs en del av 

intervjuaren för att få till samtalet till ett informativt sådant. Det krävs bland annat erfarenhet och 

goda psykologiska analytiska förmågor för att kunna läsa av situationen bra (Stukát, 2011). 

Utifrån Esaiassons (2012) förklaring av halvstrukturerade intervjuer och Stukáts (2011) 

presentation av nackdelar med de mest strukturerade, eller ostrukturerade, intervjumetoderna, 

tillsammans med att Stukát (2011) ger förklaringen att det finns mellanvarianter (jämför 

Esaiassons halvstrukturerade intervjumetoder) användes således en halvstrukturerad 

intervjumetod för att uppmuntra informanterna till delgivandet av så mycket information de 

besatt, men att samtidigt inte riskera att missa något viktigt övergripande tema. 

 

Urval 
Undersökningens huvudsyfte styrde urvalsprocessen. Detta arbete avsåg, som ovan nämnt, 

undersöka skolledningar i verksamma skolors uppfattning om hur de arbetar förebyggande kring 

psykisk ohälsa, samt vilka styrdokument de arbetar efter. Angående det Larsson (2011) skriver 

om det fenomenologiska förhållningssättet till en studie, väljs med fördel personer som ska vara 

med i undersökningen ut via deras insatthet i det specifika området, vilket i det här fallet blir 

anställda personer inom skolledning (Larsson, 2011). 

Själva urvalet skedde utifrån ett bekvämlighetsurval som, enligt Esaiasson (2012), är en metod 

som används när undersökaren vill få fram lättillgängliga personer som innehar relevanta 

kunskaper och information om den undersökning som görs. De kontaktade informanterna var 

alla personal anställd i skolledningar i verksamma gymnasie- och grundskolor, vilket innebar att 

dessa informanter besatt yrkesroller som bland annat rektor eller biträdande rektor. Således besatt 

informanterna kunskaper om skolledning på just deras specifika arbetsplatser, och då även vilka 

dokument som fanns för dem att arbeta efter samt hur deras förebyggande arbetssätt såg ut inför 

psykisk ohälsa. För att få en så bra spridning och syn på hur olika skolor i en medelstor svensk 

stad arbetar kring detta har förfrågan om intervju utgått till ett femtontal skolor inom kommunen. 
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Etiska aspekter  
Den föreliggande studiens etiska aspekter grundade sig på de forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning som har getts ut av Vetenskapsrådet (2011). Inför varje 

intervju fick informanten både via muntliga och skriftliga instruktioner och blev införstådd med 

arbetets syfte samt deras anonymitet i den. Vidare informerades de även om deras rätt till att 

avbryta intervjun vid vilket tillfälle som helst, och att den var frivillig att delta i. Således blev 

informanterna även försäkrade om att de när som helst efter att intervjun hade ägt rum kunde 

meddela om att få deras svar borttagna från undersökningen, i enlighet med vad 

Vetenskapsrådets riktlinjer säger (2011). Detta innebär att nyttjandekravet efterföljdes, där det står 

att den insamlade datan bara får användas i forskningssyfte. Även konfidentialitetskravet efterföljdes, 

vilket innebär att informanterna skyddades via att varken deras namn eller personuppgifter 

publicerades på något sätt (Vetenskapsrådet, 2011). Även det inspelade materialet kommer löd 

under konfidentialitetskravet och således skyddades mot nyttjande ur ett kommersiellt bruk, och 

förvarades oåtkomligt för allmänheten. 

 

Reliabilitet och validitet 
Intentionerna med en validitetsaspekt i en forskningsstudie är att studien ämnar mäta det den ska 

mäta. Detta innebär att studiens syfte bör vara formulerar på så sätt att det stämmer överens med 

det empiriska material som har samlats in (Esaiasson, 2012). 

Enligt vad Kvale & Brinkmann förmedlar i Den kvalitativa forskningsintervjun (2009) bör även 

validiteten behandla frågan om tillförlitlighet och kvalité i undersökningens metodval. För att 

säkerställa kvalitén i denna undersökning användes både en diktafon vid intervjutillfället, samt att 

anteckningar har fördes löpande under samtalets gång. Tillförlitligheten i en intervjustudie 

påverkas via att intervjuaren säkerställer denna via följdfrågor och på så sätt får en rättvisande 

uppfattning om vad informanterna ger för svar (Kvale & Brinkmann, 2009).  Vid analysen ligger 

det på intervjuaren att även tolka och ta hänsyn till ovidkommande variabler som kan ha påverkat 

de svar informanten har gett. Dessa faktorer kan exempelvis vara en medveten lögn för att inte 

behöva återge känslig information (Kvale & Brinkmann, 2009). 
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Reliabilitetsaspekten behandlade den föreliggande studiens metodiska val och innebar att 

mätinstrumentet borde uppvisa samma resultat, oberoende av exempelvis tidpunkt för själva 

undersökningarna. Reliabilitet innebar med andra ord uttryckt att studien kunde göras om vid ett 

flertal tillfällen utan avvikande resultat (Kvale & Brinkmann, 2009) 

I den föreliggande studien säkerställdes reliabiliteten via noggranna förberedelser och att, vid 

genomförandet av intervjun, ledande frågor har undveks. Således utformades intervjusituationen- 

och guiden för att möta dessa ändamål. Dessutom säkerställdes reliabiliteten via transkribering av 

det empiriska material som varje intervjutillfälle har samlade in. Detta skapar en frihet att finna 

teman och ämnen i de svar informanterna har gett (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Analys 
 

I resultat- och analysdelen representerar varje skolledare ett eget delkapitel där ovanstående 

intervjuteman representerar underkapitel.  Skolledarnas svar ska ses som egna variationer inom 

varje intervjutema. Efter att varje skolledares svar har presenterats som en egen variation inom 

temat, kommer dessa variationer i slutet av resultat- och analysdelen att vävas ihop, där relevanta 

reflektioner kring de aktuella temana skolledarna ger uttryck för kommer belysas. 

 

Analysmetod 

Det empiriska materialet, som analyserades inom ramen av de fyra olika intervjufrågorna, 

resulterade i fyra stora intervjuteman (se intervjuguide, bilaga 1). De olika intervjutemana 

representerar varsin dimension eller faktor sammankopplad med skolledares syn på fenomenet 

psykisk ohälsa i skolan. Tillsammans ger de en helhetsbild av det förebyggande arbetet kring just 

psykisk ohälsa i skolan, och det är viktigt att nämna att det inte råder någon hierarki mellan de 

olika intervjutemana. 

TE:1 Elevhälsan 

TE:2 Definition av psykisk ohälsa 
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TE:3 Utbildning gällande psykisk ohälsa 

TE:4 Styrdokument, råd och riktlinjer. 

Tema ett (TE:1) behandlar och beskriver elevhälsan och dess funktion på de olika skolorna. 

Tema två (TE:2) ger en bild av skolledarnas syn och definition av psykisk ohälsa. Tema tre (TE:3) 

berättar om de utbildningar som både skolledaren har fått genomgå kring psykisk ohälsa, men 

även om lärarna på den berörda skolan blir erbjudna samma sak. Det sista temat, fyra (TE:4), 

avser frågan kring vilka presumtiva styrdokument, råd och riktlinjer de olika skolorna arbetar 

efter enligt skolledarnas svar. 

 

Skolledare 1 

Elevhälsan (TE:1) 

Elevhälsan beskrivs som en viktig del i arbetet kring den psykiska ohälsan. Lärarna på skolan kan 

ses som en första, och den yttersta, utposten som eleverna kommer i kontakt med i skolan. 

Skolledaren brukar dock säga att: 

känner ni att ni inte kan kontrollera eller hantera ett problem med en elev så ta det direkt till 

skolhälsan. 

Således blir elevhälsan en viktig knytpunkt där även vidare kontakt tas med utomstående 

myndigheter och enheter som exempelvis BUP. 

Vad skolledaren beklagar sig en aning över bristen på personal i allmänhet, men främst inom 

elevhälsan där det bara går en sjuksköterska, en kurator, och tre specialpedagoger (fördelade på 

två heltidstjänster) på ca.750 elever. Det anses undermåligt och skapar ett stort tryck på 

elevhälsoteamet. Skulle dock en elev självmant gå till elevhälsan skulle denne prioriteras. 

Emellertid finns det en flaskhals: 

När kuratorerna måste bolla vidare vissa svåra fall till BUP och liknande andra enheter skapas det 

köer då väntetiderna är alldeles för långa. 
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Därför blir skolan det första och ibland även enda skyddsnätet för många unga som far illa 

psykiskt. Skolledaren anser att de ibland inte räcker till, och framför allt inte när det blir extra 

svårt och problematik av olika slag uppstår. 

 

Definition av psykisk ohälsa (TE:2) 

I detta tema förklaras psykisk ohälsa som ett samlingsnamn för många olika diagnoser. Psykisk 

ohälsa har ökat markant och det råder brist på vård i allmänhet. Samtidigt är det ett diffust 

begrepp eftersom: 

Hos ungdomar, 16-18 år, är det inte lika tydligt då det inte har hunnit gå så långt än då de inte är 

hemlösa eller har hamnat på gatan än. Då blir det även suddigare i skolan eftersom det blandas med 

andra diagnoser som är betydligt vanligare i dessa åldrar; som exempelvis ADHD och Asperger. 

Skolledaren konstaterar även att det är svårt ur ett rektorsperspektiv att uttala sig om begreppet 

psykisk ohälsa då det är en professionell term som inte innefattas i den utbildning skolledaren har 

gått, utan mer hör hemma i andra professioner. Dessutom: 

Det man hör om runt psykisk ohälsa är att det idag är mycket medicinering, och det är inget vi är 

primärt inblandade i. 

Medicinering är inget skolledaren känner sig trygg i och överlåter det alltid till utbildad personal. 

 

Utbildning gällande psykisk hälsa (TE:3) 

Skolledaren har inte fått genomgå någon utbildning gällande psykisk hälsa, utan under 

rektorsutbildningen gås det inte in i detalj på medicinering och dylikt. Dessutom får skolledaren 

ingen egen ”påfyllning” av utbildningar inom psykisk hälsa utan får söka upp sådana själva om 

intresse finns. Det finns inget utrymme för sådan utbildning utan: 

Jag måste nog vara en generalist och kunna lite om allt. Sen får jag har mina specialister som kan. De 

utbildningar jag får gå är generella och jag har ingen tid att lägga på så smala saker. 

Dock anser skolledaren att psykisk ohälsa är ett område som är ”lätt att känna igen” då det går att 

se på elever om de uppvisar diagnoser, och då via goda relationer kunna fånga upp dessa tidigt. 
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Sedan, när själva stadiet där hjälp ska delas ut kommer kan inte skolledaren göra något då det går 

över dennes profession. 

Lärarna på skolan får heller ingen organiserad utbildning inom psykisk hälsa då formerna för 

dessa utbildningar anses för bristande och att de inte ger något. Istället för skolledaren samtal 

med lärarna som i sin tur berättar att de lär sig mest om området psykisk ohälsa i mötet med 

kuratorer och sjuksköterskor där de diskuterar individuella elevfall. Utifrån de mötena lär sig 

lärarna bland annat hur de kan förebygga och hjälpa elever innan de slussas vidare till 

sjuksköterska eller kurator. 

En av anledningarna till den bristande utbildningen angående psykisk ohälsa är tidsaspekten. 

Skolledaren menar att det idag inte heller finns någon tid hos varken honom eller lärarna att 

genomgå sådana utbildningar då det redan ligger mycket på var och ens bord. 

 

Styrdokument, råd och riktlinjer (TE:4) 

Enligt skolledaren arbetar skolan inte efter några styrdokument. Likväl jobbar de med en mängd 

andra behandlingsplaner. Psykisk ohälsa anser skolledaren: 

Sorteras in under den viktigaste handlingsplanen vi har, nämligen när vi försöker hitta elever med behov 

av speciellt stöd. 

 

Med det arbetar de mycket och hårt både planmässigt men även för att implementera och se 

tecken, anmäla oro och sen sätta in åtgärder. Dock har, ur lärarsynpunkt, 

”åtgärdsprogramshistorian” lyfts bort, men det ligger större ansvar på lärarna att istället 

extraanpassa sin undervisning så att den ska passa alla individer i klassrummet, vilket har blivit en 

stor ”snackis” på skolor idag: 

Vad är det? Hur gör man det? Elever som exempelvis mår psykiskt dåligt är ju inte undervisningsbara. 

Vad ska det sättas in för extraanpassning då? Eleven måste komma på banan först.  Lärarna kan inte 

förväntas ha svar på allt heller. Det är en vacker tanke men de som mår psykiskt dåligt sitter bara av 

tiden i klassrummet eller dyker inte upp alls. 
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Dessutom arbetar skolan mycket med elevfrånvaron för att försöka förebygga och fånga upp 

elever som visar tecken på psykisk ohälsa. 

 

Skolledare 2 

Elevhälsan (TE:1) 

Skolledaren talar mycket om nyckeltal gällande elevhälsan. En god elevhälsa behöver inte 

innebära en bemanning med bara heltidstjänster, utan det handlar om hur många elever som går 

på en heltids- eller deltidstjänst. Skolledaren är nöjd med sin elevhälsa och menar att:  

Våra nyckeltal är väl tilltagna om vi kollar via vår riksorganisation. Vi ligger över och har inget att 

skämmas över, vi är en föregångsskola vilket känns jättekul för oss. Det avlastar oss i dessa ärenden. 

Bemanningssituationen på skolan ser, vid intervjutillfället, ut som följande; Skolsköterskan, 

skolkuratorn och specialpedagogen har alla en anställning på 75 %. Studie- och yrkesvägledaren 

har en anställning på 50 %. Skolledaren menar på att detta ligger som underlag för väldigt bra 

nyckeltal då elevantalet på skolan inte överskrider 250 elever. 

Elevhälsan är med andra ord komplett och klarar av att sköta sitt arbete bra utan större 

påfrestningar eller belastningar. Skolledaren anser att det snarare är från kommunens sida det tar 

lång tid att utreda vissa fall etc: 

Kommunen skapar långa väntetider och är mycket ansträngda. Socialtjänsten är en instans man kan 

anlita för att utreda psykisk ohälsa hos elever. Tyvärr kan man idag läsa mycket skriverier kring att det 

inkommer fler anmälda ärenden och att anslagen blir färre och mindre. 

Skolledaren menar dock att skolan i sig har som mål att vara en nationell förebild, vilket hen 

anser att skolan redan är med tanke på de goda nyckeltalen. 

 

Definition av psykisk ohälsa (TE:2) 

Psykisk ohälsa definieras utifrån skolans värdegrundsuppdrag. Skolledaren medger att många 

tankar dök upp i huvudet när intervjufrågorna delgavs innan intervjun, men det verkar ändå 
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föreligga en stark koppling mellan psykisk ohälsa och skolans värdegrundsuppdrag som 

innefattar: 

att främja människan och ansvarstagande, och även människans rättigheter och skyldigheter. Även 

människans okränkbarhet och unicitet. För mig ska människan känna sig trygg, ha studiero och må 

bra. Det är psykisk hälsa för mig. Detta finns även tydligt i skollagen, vilket innebär att det är ett 

lagkrav och inte bara riktlinjer.  

Skolledaren fortsätter med: 

en människa mår dåligt, både psykiskt och fysiskt. Mobbning, man vågar inte vara den man är, 

utfrysning, blickar och det själsliga. Ett exempel kan vara om du har en könsöverskridande identitet som 

du inte vågar gå komma ut med, då kan det te sig och utvecklas till psykisk ohälsa. 

Detta är definitionen av psykisk ohälsa enligt skolledaren. 

 

Utbildning gällande psykisk ohälsa (TE:3) 

Ingen specifik utbildning har genomgåtts kring psykisk hälsa och ohälsa. Däremot har skolledaren 

genomgått andra utbildningar, som exempelvis har inriktningen stress och stresshantering: 

Där gick jag en akademisk utbildning som ingick i min skolledarutbildning. Det är stress sett ur ett 

skolperspektiv och riktar sig väldigt mycket mot personal och medarbetare, men fungerar även mot elever. 

Den behandlar saker man inte ska ta för givet, som exempelvis delaktighet, inflytande och vikten av 

transparens och öppenhet. 

Utbildningen har även hjälpt skolledaren att tänka på den pedagogiska biten i uppdraget; att skapa 

en utbildning med inkludering och transparens. Det är viktigt att ge alla tydliga protokoll för att 

minska ohälsa. 

Just nu går skolan även en kurs för att bli HBTQ-certifierade: 

Vi är första gymnasieskolan i Sverige som får en RFSL-utbildning inom HBTQ-frågor. Detta är 

viktigt för oss eftersom det förebygger ohälsa. 

HBTQ-utbildningen handlar om de sju diskrimineringsgrunderna, som ex. kön och 

trosuppfattning. All personal får utbildningen för att skolan ska kunna bli certifierad, och den 
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pågår under ett kalenderår med fyra tillfällen där utbildningen sker. Det här är ett sätt att 

bibehålla och utveckla vårt arbete kring värdegrunden och hälsa. Det är viktigt att arbeta med 

detta och inkludering för att förebygga de vindar som går i Sverige och världen idag som vill 

skapa ett ”vi och dem”. 

Därför genomgår varken skolledaren eller personalen några utbildningar specifikt riktade mot 

psykisk ohälsa, utan de kurser skolledaren har nämnt knyter an till psykisk ohälsa på många olika 

sätt. Skulle de ”jaga” utbildningar om psykisk ohälsa skulle de till slut hamna på ett för snävt spår. 

De vill arbeta med alla aspekter om människan och hälsa, allt följer en röd tråd. 

 

Styrdokument, råd och riktlinjer (TE:4) 

Angående styrdokument, råd och riktlinjer kring psykisk ohälsa arbetar skolan utifrån en rad olika 

nationellt framtagna sådana: 

Vi arbetar med värdegrunden, skollagen och läroplansförordningen. De fyller olika funktioner i 

verksamheten. Sen har vi elevhälsan. Skolsköterskan sköter den fysiska biten, och även ibland den 

psykiska. Skolkuratorn lyfter frågor. Vi har även externa instanser som vi samarbetar med. 

Dessa externa instanser, berättar skolledaren, är BUP och psykiatriska mottagningar som 

exempelvis Spången och Trappan. Skolan besöker dem, och de besöker skolan. På så sätt får de 

ständigt fortbildning kring psykisk hälsa och ohälsa. Skolledaren anser att det är bra kontakt 

mellan skolan och de psykiatriska mottagningarna: 

Vi har en ömsesidig förståelse. Förra året hade vi en person här från Spången som föreläste och höll en 

utbildning om droger. Sen har vi även kört ”driver” för vår elevhälsopersonal specifikt kring 

funktionsnedsättningar och diagnoser. Sedan för vår elevhälsopersonal kunskapen vidare till resten av 

lärarkåren och personalen på skolan. Så på så sätt fungerar samarbetet väl. 

Skolledaren förstår att de nämnda instanserna inte kan vara på skolan varje dag, och att skolan 

inte kan besöka instanserna varje dag, men de måste ändå hålla en regelbunden kontakt för att 

kunna utvecklas. Ibland händer det även att elever får skickas till psykakutmottagningen för mer 

allvarliga besvär av akut karaktär. Skolan ska hela tiden kämpa för att agera så bra första instans 
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som möjligt för elever med besvär, men när ett ärende blir övermäktigt tar skolan hjälp av de 

externa aktörerna. 

 

Skolledare 3 

Elevhälsan (TE:1) 

Elevhälsan på skolan beskrivs som en väl fungerande instans där inga större komplikationer har 

stötts på ännu. Skolledaren anser att arbetsbördan är överkomlig för elevhälsan som även 

fungerar som en sluss vidare: 

Mycket slussar man ju vidare. Elever som kommer till elevhälsan hjälper man ju och slussar vidare så 

att de får professionell kontakt utanför skolan. Det finns olika ungdomsteam som ex. Spången och unga 

vuxna. Det beror på hur problembilden ser ut och så där. Sen har vi ju även socialttjänsten. 

Elevhälsan står just nu även för ett stort kartläggningsarbete där de kartlägger de olika fysiska och 

psykiska problem eleverna har, samt åtgärdsprogram och deras effektivitet. Skolan befinner sig, 

vid tillfället för intervjun, i en rekryteringsprocess av en skolsköterska. Vanligtvis brukar 

elevhälsoteamet annars bestå av en skolsköterska på 20 %, en skolkurator på 40 %, en 

specialpedagog på 50 %, samt skolläkare- och psykolog som tas in externt vid behov. Dock 

kommer läkaren på besök ca. en gång i månaden. Skolledaren menar också på att det är skillnad 

mellan kommunala och friskolor: 

Kommunen sköter sina egna läkare- och vårdpersonal samt psykolog. Vi friskolor på vårt sätt. Vi 

anlitar folk externt via ett vårdföretag. 

Skolledaren anser, som nämnt, att elevhälsoteamet klarar av bördan, vilket mycket beror på det 

låga antal elever på skolan som inte övergår 250 elever. Några andra resurspersoner finns inte, 

men däremot har skolan tagit hjälp av ett speciellt nystartat externt elevhälsoteam vid enstaka 

tillfällen. 
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Definition av psykisk ohälsa (TE:2) 

Skolledaren berättar att psykisk ohälsa för hen är när man inte mår bra på något sätt rent mentalt. 

Det kan ta sig i många olika symptom, men definitionen är att man inte mår bra eller har något 

obehag, eller inte är i balans. Skolledaren finner diskussionen kring psykisk ohälsa viktig: 

Definitionen av psykisk ohälsa är något man tar för givet, ibland kan det  vara bra att stanna upp och 

fundera kring vad det är, när det leder till sjukdomar på ett eller annat sätt. 

Skolledaren nämner även att psykisk ohälsa är när den drabbade blir oförmögen att använda sin 

normala kapacitet i vardagen på ett eller annat sätt. Psykisk ohälsa kan även komma i symptom av 

något annat, som exempelvis ätstörningar eller prestationsbaserad stress och ångest.  

Även psykiska problem inom familjen kan skapa psykisk ohälsa hos elever, och familjesituationen 

påverkar mer än vad man tror. Dessutom kan stor sjukfrånvaro i längden vara ett symptom för 

psykisk ohälsa. 

 

Utbildning gällande psykisk ohälsa (TE:3) 

Skolledaren har inte gått någon utbildning kring psykisk ohälsa specifikt. Emellertid är 

skolledaren utbildad idrottslärare i grunden och har då fått mycket utbildning på den andra delen 

av spektret; psykisk hälsa och hur det kan ta sig i olika uttrycksform. Dock har skolledaren fått 

lära sig mycket: 

on the job training i vardagen med elevhälsoteamet. Teamet har mer utbildning i detta än vad jag har och 

det är en skolsköterska, skolkurator och specialpedagog etc. 

Övriga personalen på skolan har heller inte fått någon utbildning specifikt kring psykisk ohälsa, 

utan där handlar det mycket om rutiner och vetskapen om vilket ansvar var och en i 

personalstaben har, som exempelvis anmälningsskyldighet om en elev far illa etc. Dock som sagt 

inga separata utbildningar kring hur man arbetar förebyggande för psykisk ohälsa. Skolledaren 

berättar att de likväl har: 

haft ett utbildningspass kring socialtjänstlagen och att polisen har kommit och föreläst om droger etc. 
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Dessutom har elever på skolan ibland via gymnasiearbeteskursen undersökt psykisk ohälsa och 

även föreläst inför andra elever och personal på skolan. Det brukar finnas ett stort intresse hos 

eleverna kring psykisk ohälsa. Sen kommer även externa aktörer som BUP och Spången och 

träffar och utbildar elevhälsan på skolan. Skolan nyttjar dessutom ett utvecklat 

likabehandlingsarbete där psykisk hälsa indirekt främjas via småtrivselaktiviteter etc. 

 

Styrdokument, råd och riktlinjer (TE:4) 

I denna kategori menar skolledaren att skolan jobbar mycket med ett stort likabehandlingsarbete, 

som nämnts, som är väldigt brett och innefattar många aspekter. Dessutom tar skolan mycket 

information som de utvärderar från en liv- och hälsorapport som genomförs i årskurs 2 på 

gymnasieskolan: 

Det är en enkät som kommunen står för och utformar. I och med enkäten får man reda på hur eleverna 

mår och deras vanor och så där. 

Dessutom är en viktig riktlinje på skolan att följa och följa upp sjukfrånvaro hos elever och inte 

bara vanlig frånvaro. De elever som uppvisar stor sjukfrånvaro har skolan ett system för att fånga 

upp och sätta lite press på, samt stötta för att de ska kunna söka vård. Förutom detta, nämner 

skolledaren, arbetar skolan självfallet under skollagen. 

 

Skolledare 4 

Elevhälsan (TE:1) 

Skolhälsan beskrivs som intakt av skolledaren med en skolsköterska, kurator, specialpedagog och 

studie- och yrkesvägledare med olika anställningsprocent. Elevhälsoteamet blev nyligen komplett 

och har ännu inte utsatts för några större prövningar, vilket dock inte kommer att bli något 

problem enligt skolledaren: 

Trots det nyligen bildade elevhälsoteamet har jag fullt förtroende för att de kommer att klara alla 

prövningar på ett korrekt sätt. 
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Dessutom ingår skolledningen med rektor och programrektor i elevhälsan. Alla aktörer håller en 

god och nära kontakt med varandra inom teamet där de träffas för exempelvis regelbundna 

möten. Kurator, sköterska och specialpedagog träffar även övrig personal, resten av lärarna, för 

uppdateringar och eventuella insatser. 

 

Definition av psykisk ohälsa (TE:2) 

Psykisk ohälsa definieras av skolledaren som: 

När en person är i obalans psykiskt och lever under förhållanden som gör att personen inte fungerar 

vanligt. 

Skolledaren ger exempel som problem med sömn, koncentrationssvårigheter och även psykiska 

sjukdomar som psykisk ohälsa. 

  

Utbildning gällande psykisk ohälsa (TE:3) 

När det gäller utbildning kring psykisk ohälsa refererar skolledaren kring egna erfarenheter där 

utbildning kring ämnet har genomgåtts inom den privata sfären på grund av familjesituationer 

som har krävt det. Skolledaren beskriver det som: 

När jag på Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen med min son. Jag genomgick en utbildning 

kring Aspergers syndrom omfattande sju tillfällen. 

Gällande övrig personal på skolan skolledaren arbetar på utbildas de inte regelbundet angående 

psykisk ohälsa hos skolungdomar. Här hänvisar skolledaren återigen till de möten som kurator, 

sköterska och specialpedagog kan initiera till angående elever i och med behov av extra stöd 

tillsammans med resten av lärarna på arbetsplatsen. 

Styrdokument, råd och riktlinjer (TE:4) 

Skollagen, gymnasieförordningen, likabehandlingsplanen och lokala arbetsplanen arbetar skolan 

specifikt utefter och tillsammans menar skolledaren skapar dessa styrdokument, råd och riktlinjer 

en stabil och fundamental grund kring arbetet med och mot psykisk ohälsa hos skolungdomarna.  
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Skollagen säger att man aktivt ska jobba för att eleverna ska må bra och känna sig trygga på skolan. 

Dessutom ger likabehandlingsplanen och den lokala arbetsplanen fungerande riktlinjer för hur vi ska 

jobba kring ämnet. 

Även en nydanande satsning har gjorts kring uppföljning av sjukfrånvaro där elever med hög 

sådan ska fokuseras på och där nya regler kring det hela har skapats och blivit hårdare med bland 

annat sjukintyg från läkare. 

Sammanställning av analysresultat 

För att återigen sammanfatta Larssons ord i Kvalitativ analys - exemplet fenomenografi (2011) är 

fenomenologins huvudsakliga utgångspunkt att beskriva individers subjektiva uppfattning kring 

verkligheten. Skolledarnas personliga uppfattningar skapar ett empiriskt material för den 

föreliggande studien då det beskriver  vad ett bestämt antal individer har för uppfattning, tankar 

och åsikter om elevers psykiska hälsa och ohälsa i skolan. Utifrån dessa kunskaper kring 

fenomenologiska inspirerade ansatser är nedan stående sammanställningar av de identifierade 

intervjutemana baserade på variationen av respondenternas sätt att formulera sig kring den 

föreliggande studiens forskningsfrågor. På så sätt har de subjektiva upplevelserna identifierats och 

sammanvävts till resultat av den tematiska analysen. 

 

Elevhälsans viktiga roll i skolan (TE:1) 

Det går att urskilja vissa huvuddrag gällande kommentarer kring elevhälsan på varje specifik 

skola. Alla skolor förutom en har ett komplett elevhälsoteam, och alla, inklusive skolan utan ett 

komplett team, känner full tilltro sköterskan, kuratorn, specialpedagogen och studie- och 

yrkesvägledaren. 

En del oro kan dock härledas till externa aktörer som också agerar inom elevhälsosfären. Oftast 

är det psykologmottagningar av olika slag eller kommunala aktörer som anses arbeta långsamt 

och bristfälligt med ärenden. Detta skapar väntetider som i slutändan slår tillbaka mot skolorna i 

sig som måste ta hand om de elever som inte hinner få hjälp i tid. Skolledarnas svar verkar dock 

till synes vara eniga där skolledarna menar att de förstår situationen med underbemanning och 

högt tryck med ärenden hos de externa aktörerna. 
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Dessutom är alla skolledare inne på samma resonemang där de inser vikten av ett komplett 

elevhälsoteam för en fungerande verksamhet. Skolledarnas svar förmedlar även en enighet kring 

just elevhälsoteamets uppdrag att slussa vidare elever med problematik som måste utvärderas av 

instanser med spetskompetens och större ekonomiska möjligheter. 

 

Många olika symptom på psykisk ohälsa (TE:2) 

Skolledarna definierar psykisk ohälsa på olika sätt men verkar vara eniga i vissa delar av de svar de 

har gett. Psykisk ohälsa anser de alla innebära att den drabbade individen inte förmår agera 

normalt utan finner vissa hinder för att kunna få ihop en fungerande vardag. 

Dessutom menar skolledarna att psykisk ohälsa kan te sig i olika symptom som exempelvis 

trötthet och koncentrationssvårigheter. Även diagnoser som ADHD och Aspergers syndrom kan 

ligga som grund till psykisk ohälsa menar en skolledare. 

Gällande skillnader i svaren kring definitionen av psykisk ohälsa anser en av skolledarna att den 

går att finna i värdegrundsarbetet. Skolan ska arbeta med, och bör vara medveten om, den 

psykiska ohälsan och hur den kan te sig och även hur den kan påverkas. En annan skolledare 

anser däremot att det är svårt att greppa psykisk ohälsa som begrepp och menar att skolan och 

dess personal heller inte behöver kunna göra det då det inte tillhör den professionen. 

 

Den uteblivna utbildningen om psykisk ohälsa (TE:3) 

Angående skolledarnas utbildning kring psykisk ohälsa är den varierad både kvalitéts- och 

kvantitetsmässigt. En skolledare har fått utbildning via sitt privata liv utanför arbetet och en 

annan skolledare via sitt val av ämne inom sin grundutbildning som lärare. Det som kan utläsas i 

alla skolledares svar angående utbildning kring psykisk ohälsa är att de inte ha fått någon formell 

utbildning kring ämnet under sina utbildningar till just skolledare. Istället har exempelvis en av de 

intervjuade skolledarna gått en kurs inom stress och stresshantering. 

Skolledarna har fått lära sig om psykisk ohälsa under tiden de har arbetat och förvärvat sig 

kunskaper inom området via regelbundna möten med elevhälsoteamet de ingår i. Via verkliga 

händelser och incidenter har de ökat sin förståelse kring fenomenet. 
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Dessutom menar alla skolledare via sina svar att den övriga personalen på skolan inte heller får 

formella utbildningar, kurser eller workshops kring psykisk ohälsa hos skolungdomar. Även den 

resterande personalen på skolan får förvärva sina kunskaper via möten med elevhälsoteamet 

angående specifika elevers situationer. 

 

Styrdokument, råd och riktlinjer – verktyg för att förebygga psykisk ohälsa 

(TE:4) 

Något alla skolledare och skolor verkar ha gemensamt är att de arbetar efter något, eller några, 

styrdokument, råd och riktlinjer i respektive verksamhet. Skollagen, likabehandlingsplaner och 

arbete med värdegrunden är alla dokument och råd som används inom skolorna för att arbeta 

förebyggande mot psykisk ohälsa hos skolungdomarna. 

Även uppföljning och ett genomgående arbete kring hantering av hög sjukfrånvaro är av väsentlig 

karaktär på två av skolorna av att döma på de svar skolledarna gav vid intervjuerna. Dessa 

omarbetade riktlinjer har blivit strängare och där mer giltiga bevis behövs läggas fram från 

elevernas och vårdnadshavarnas sida för att kunna bekräfta sjukfrånvaron som godkänd. Detta i 

sig är ett steg för att dels kunna finna elever som försöker utnyttja systemet, men även, som 

viktigare är, för att kunna identifiera elever som har en stor och genomgående sjukdomshistoria. I 

vissa fall kan det även vara så att de elever som utnyttjar systemet gör det av en giltig anledning 

som ex. negativa tankar om skolan, mobbning, eller för höga krav som inte går att leva upp till.  

Flertalet av de berörda skolorna och skolledarna i denna studie vill även nämna aktörer som 

elevhälsoteamet, tillsammans med externa aktörer som ungdomspsykologer, som ansvariga till att 

upprätthålla, och även skapa, råd och riktlinjer angående förebyggande arbete mot psykisk ohälsa 

hos skolungdomarna. 

En av skolledarna nämner ett arbetssätt som enligt skolledaren själv ”verkar vara i ropet” just nu. 

Det handlar om att klassrumsundervisningen ska anpassas och utvecklas så pass bra av den 

genomförande pedagogen att de flesta elevernas behov och inlärningsspektra täcks upp. Självklart 

är det svårt, menar skolledaren, att skapa en undervisning för alla, men samtliga anställda parter 

på skolorna måste hjälpas åt idag för att kunna täcka upp för detta. 
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Diskussion 

Av resultatet går det att urskilja två större intervjuteman, vilka är intressanta för studiens ämne. 

De två temana kan, utifrån skolledarnas sammanvävda intervjusvar, benämnas som starka områden 

samt förbättringsområden, som grundar sig i skolornas förhållningssätt till psykisk ohälsa. Starka 

områden är områden där skolledarna och skolorna beskriver en välutvecklad verksamhet i 

förhållande till vad den presenterade tidigare forskningen säger om psykisk ohälsa. 

Förbättringsområden är områden som har uppstått ur den diskrepans som har visat sig existera 

mellan skolledarnas intervjusvar och den tidigare forskningen.  

 

Starka områden 
Starka områden identifieras och definieras som områden när det gäller arbete kring psykisk ohälsa 

där skolledarna anser deras verksamheter ha kommit långt organisationsmässigt. 

Ett sådant område som har identifierats är ”utbildad och behörig personal”, där de intervjuade 

skolledarna alla uttryckte en nöjdhet och måluppfyllelse. De berörda skolorna har, enligt 

skolledarna, en god stab av behörig personal som ingår i vartdera elevhälsoteamet som arbetar 

mycket med psykisk ohälsa hos elever. Ett väl fungerande elevhälsoteam är en, som tidigare 

nämnt i bakgrunden och forskningsöversikten, viktig grundstomme i varje skolas arbete kring 

psykisk ohälsa (Ahrén, 2010: Whitley, 2010). Detta skapar, enligt skolledarna, fördelar och 

förutsättningar i processerna mot förebyggandet av psykisk ohälsa, där identifierandet av och 

arbetet med elever i riskzonen är väsentligt. Dessutom är det intressant för den föreliggande 

studien att se de utvalda skolledarnas goda känsla gentemot den arbetsbelastning som uppstår 

kring elevhälsoteamen. Skolledarna anser att arbetsbelastningen och arbetsinsatserna matchar 

varandra på ett bra plan, vilket är positivt då den allmänna uppfattningen, enligt Ahrén (2010), 

hos skolor i landet är att de ärenden som inkommer till elevhälsoteamen inte mäktas med. 

Mer specifikt kan slutsatsen dras att de intervjuade skolledarnas verksamheter kan räknas som 

föregångare inom det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa när det gäller elevhälsoteamen, 

när det ställs mot resultat i tidigare forskning. De, enligt skolledarnas intervjusvar, nämnda 
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förutsättningar som skapas ger möjligheter till att förebygga de risker som uppstår, och som, 

enligt Ahrén (2010), kan leda vidare till värre konsekvenser som exempelvis självskade- och 

självmordsbeteende. I och med detta finns det möjlighet till att dra slutsatser där skolledarnas 

verksamheter fångar upp elever från socioekonomiskt svaga hem, som, enligt Ahrén (2010) löper 

störst risk för utvecklandet av psykisk ohälsa. 

Ytterligare ett område vilket ses som starkt är arbetet med och kring styrdokument. Enligt 

styrdokument som läroplanen för gymnasieskolan (Lgy11) ska skolan erbjuda en trygg plats för 

varje individ. Dessutom ska skolan ständigt aktivt jobba med frågor rörande de grunder för 

kränkning som existerar i dag (ibid.). Således är det intressant för studien att i skolledarnas 

intervjusvar kunna utläsa deras vilja och förståelse för hur viktigt arbetet med styrdokument är 

för förebyggandet av psykisk ohälsa. Skolledarna förmedlade att de ständigt tänker på läroplaner 

och skollagen när de utformar sitt dagliga arbete i skolverksamheten. 

Skolledarnas medvetenhet kring styrdokument som skollagen och läroplanens värdegrund påvisar 

kunskaper om innehållet i dessa styrdokument. Intressant för studien är om detta relateras till den 

forskning som visar på att den psykiska ohälsan har ökat för ungdomar i Sverige de senaste åren 

(Bremberg m.fl. 2006). Vetskapen om att dessa ungdomar tillbringar den större delen av varje 

vardag i skolan skapar en diskrepans mellan den föreliggande studiens resultat, och det resultat 

som presenteras i forskningsöversikten. Detta diskutera mer i förbättringsområden nedan i studien.  

Skolverksamheterna innehar således, enligt läroplanen för gymnasiet (Lgy11), viktiga roller att 

skapa en hållbar skoltid för alla elever, där den psykiska ohälsan bör förebyggas och motarbetas. 

Skolledarna vill mena, utifrån deras intervjusvar, att deras medvetenhet kring styrmedel är god, 

vilket skapar frågor kring varför den psykiska ohälsan har ökat den senaste tiden. Ett mer 

utvecklat resonemang kring detta kan läsas i studiens konklusion (se s. 47-48 nedan). 

 

Förbättringsområden 
Förbättringsområden, till skillnad från starka områden, är områden där vissa riskfaktorer har 

identifierats som kan ha direkt inverkan och påverkan på den psykiska ohälsan hos elever. Dessa 

förbättringsområden har identifierats via den diskrepans som har uppstått mellan vad forskning 

påvisar och de svar skolledarna har gett. 
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Det stora området, utifrån ovan nämnda premisser, som har identifierats med stor 

utvecklingspotential är ”utbildning för övrig personal”. Elever tillbringar stora delar av sin vardag 

i skolans sfär, vilket skapar en skyldighet hos skolan att kunna tillhandahålla en trygg studiemiljö 

(Bremberg m.fl. 2006). Detta kan, enligt skolledarnas intervjusvar, inte alltid ses som en verklighet 

i många skolor, vilket är direkt kopplat till regler och riktlinjer på varje enskild enhet, men även 

till personal och att den håller en viss lägstanivå gällande arbete och kunskap kring psykisk ohälsa. 

En utbildad personal inom psykisk ohälsa på skolor där allt från lärare till skolledare innefattas 

kan, enligt skolledarna själva, göra skillnad. 

Detta skapar en diskrepans, ett förbättringsområde, då skolledarna säger emot sig själva i sina 

intervjusvar. Skolledarna menar att utbildning kan skapa möjligheter för det förebyggande arbetet 

mot psykisk ohälsa, men redovisar även, paradoxalt nog, i sina intervjusvar att de inte erbjuder 

någon utbildning till all skolpersonal. Kopplat till tidigare gjord forskning, Whitley (2010), skapar 

detta en problematik då en utbildad personal är en viktig faktor i det förebyggande arbetet mot 

psykisk ohälsa. Det går även att koppla den obefintliga utbildningen av den pedagogiska 

personalen till Andersson och Slöjdares studie (2015), där elevhälsoteam upplever detta vara en 

stor bakomliggande faktor för psykisk ohälsa hos elever på grund av missgynnande pedagogiska 

val. 

Istället sker en viss utbildning när isolerade samtal om enskilda elever uppstår mellan specifika 

lärare och elevhälsoteamet. Detta kan ses som problematiskt då skolan har en stor och betydande 

roll för utvecklingen av psykisk ohälsa hos elever. I hela avsnittet Psykisk ohälsa och skolan (s. 20-22 

ovan) presenteras forskning från Ahrén (2010) där det bland annat kunde utläsas att 

elevhälsopersonalen på skolor i allmänhet inte anser sig kunna leva upp till statens folkhälsomål 

för psykisk hälsa. Orsaken till detta kan vara att elevhälsopersonalen, precis som skolledarna säger 

i sina intervjusvar och trots deras belåtenhet med sina elevhälsoteam, anser sig få ta på sig för 

många och stora uppdrag, där för få resurser och tid (jämför med Andersson och Slöjdare, 2015) 

skapar en problematik i att kunna slutföra, eller ta sig an, uppdragen. Skulle istället tid, pengar och 

resurser från skolans sida läggas ned på resterande personalen på skolan i form av utbildning 

kring psykisk ohälsa och dess olika symptom och dimensioner, kunde elevhälsopersonalen kunna 

avlastas från mindre komplexa uppdrag. 
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Vad gäller utbildningen av övrig skolpersonal, som ett förbättringsområde, på skolledarnas enheter, 

skulle den förslagsvis mer specifikt kunna bestå av grundläggande information kring de olika 

symptom som nämns av Von Knorring (2012) i forskningsöversiktkapitlet. Främst skulle det då 

kunna handla om att förse skolpersonalen med information kring de olika uttrycken elever 

använder sig av när det gäller psykisk ohälsa. Barn och unga som agerar utåt ger uttryck för 

objektiva symptom, och de som å andra sidan vänder allt inåt ger uttryck för subjektiva symptom 

(ibid.). 

Sammanfattat skulle en utbildad personal veta hur verksamheten och främst undervisningen bör 

drivas framåt för att förhindra psykisk ohälsa i så stor mån det går. För att göra resonemanget än 

mer konkret går detta att hänvisa till en klassrumssituation där elever ställs inför muntliga 

prestationer som ska genomföras. En utbildad personal skulle veta att muntliga framträdanden 

har en direkt koppling till social fobi, prestationsångest, dålig självkänsla och till slut psykisk 

ohälsa (Von Knorring, 2012: Ahrén, 2010).  

Ytterligare en diskrepans, eller förbättringsområde, som uppstår mellan studiens resultat och resultat 

från tidigare forskning är den som nämns ovan i studiens starka områden. Denna diskrepans 

uppstår mer specifikt i den glipa som skapas där, enligt skolledarnas intervjusvar, 

läroplansmedvetna skolverksamheter som anpassar verksamheten och skapar förutsättningar för 

förebyggande arbete mot psykisk ohälsa, och där eleverna befinner stora delar av vardagen, ställs 

mot den upplevda psykiska ohälsan hos samma ungdomar, som enligt tidigare forskning som 

Bremberg m.fl. (2006) har ökat de senaste åren. Detta skapar ett förbättringsområde som är av en 

större och mer extern karaktär i förhållande till den föreliggande studien. Med detta menas att 

skolledarnas goda arbete, enligt deras intervjusvar, med styrdokument i deras verksamheter inte 

enskilt kan stå till svars inför den, enligt Bremberg m.fl. (2006), ökade psykiska ohälsan hos 

ungdomar. Slutsatser kring detta dras i studiens konklusion (se s. 37). 

För att kommentera den diskrepans som har uppstått mellan skolledarnas egenupplevda 

medvetenhet kring styrdokument och den, enligt Bremberg m.fl. (2006), ökade psykiska ohälsan 

hos ungdomar de senaste åren i Sverige, skapar det frågetecken som skulle kunna rätas ut via 

vidare forskning. 

En fråga som skulle kunna studeras vidare är om Sveriges gymnasieskolor efterlever de krav som 

finns på att följa skollagen och läroplaner, eller om brister det någonstans i ledet? Även om den 
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föreliggande studiens resultat visar på att skolledarna arbetar aktivt kring dessa styrdokument 

ligger det inget större empiriskt material till grund för detta. Det är skolledarnas ansvar att se till 

att verksamheten följer dessa styrdokument, men vari kan den potentiella bristen ligga i 

förmedlandet av dem? Eventuella och möjliga vidare studier inom området kan resultera i 

undersökningar kring vari fallerandet sker? Är det trots allt skolledarna som generellt brister i 

förmedlingen av arbetsuppdraget för personal på skolan? Eller är det personalen i verksamheten 

som brister i att förmedla arbetsuppdraget till skolans elever? 

 

Konklusion 

Den slutsats som kan dras utifrån denna studie är att arbetet kring psykisk ohälsa i de utvalda 

skolorna, i den medelstora svenska staden, har kommit långt inom vissa arenor med behöver 

förbättras inom andra. Enligt skolledarna som har intervjuats finns det en kännedom om psykisk 

ohälsa och även en vilja att ständigt motarbeta den. När det gäller viktiga kuggar som 

elevhälsoteam och utformning av verksamheter utefter styrdokument som skollagen och 

läroplaner ligger de berörda enheterna i framkant. Elevhälsoteamen är kompletta och 

verksamheterna genomsyras av råd och riktlinjerna. Dessvärre ligger inte skolorna lika mycket i 

framkant när det gäller utbildningen och fortbildningen av den befintliga personalen. Inga 

utbildningar eller workshops erbjuds där fokus ligger på psykisk ohälsa, utan det åligger varje 

enskild individ i personalgruppen att öka sin kunskap inom detta område via antingen kontakt 

med elevhälsoteamet eller via externa kurser. 

Således går det att uttrycka både en lättnad, men samtidigt höja ett varningens finger, gällande 

arbetet i skolorna kring den allt mer växande psykiska ohälsan hos ungdomar idag. Skolor ska 

fortsätta arbeta med värdegrund, men samtidigt bli bättre på att uppdatera sig och sin personal i 

den takt som psykisk ohälsa förändrar sig. Blir detta en verklighet kommer skolor bli ännu bättre 

på att identifiera och fånga upp elever som ligger i riskzonen eller redan är där gällande psykisk 

ohälsa. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1: Intervjuguide 
 

Informera om:  

• Anonymitet, (inget skall kopplas till intervjupersonen - arbetsplats, orter osv.).  

• Sammanställning av intervjun till intervjupersonen?  

• Är det ok att spela in intervjun?  

• Informanten får hoppa över frågor eller avsluta intervjun när denne så önskar.  

 

Innan de frågor som berör ämnet påbörjas skall intervjuaren uppge sin ålder, namn, yrke, 

arbetsplats samt hur lång arbetslivserfarenhet inom yrkeskategorin. 

 

INTERVJUFRÅGOR: 

 

1. Vad betyder psykisk ohälsa för dig? 

a. Vilken definition skulle du ge begreppet? 

b. Eventuella  

 

2. Har du fått någon utbildning angående psykisk hälsa generellt? 

a. När skedde detta? 

b. Vilka var det som utbildade? 

c. Personal- och fortbildningar? 

 

3. Vilka råd och riktlinjer går ni efter på denna skola 

a. Vilka styrdokument arbetar ni efter, både lokala och centrala? 

 

4. Hur arbetar ni förebyggande rent praktiskt mot psykisk ohälsa? 

a. Hur integrerar ni arbetet mot psykisk ohälsa i den dagliga verksamheten? 

b. Integrerar lärarna arbetet mot psykisk ohälsa i sin undervisning? 

c. Har ni någon skolhälsa (sköterska, kurator etc)? 

d. Brukar ni anordna workshops etc. på ex. APT-tider? 

e. Efterföljer ni något specifikt program framtaget för att förebygga psykisk ohälsa? 


