
 

 

 

 

 

 

Släck lampan och slappna av i hjärtat 

– En fenomenologisk analys av elevers mentala 

hälsa 

 

 

 

Aylin Dagdelen 

 

 

 

 

 

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN 

Självständigt arbete på avancerad nivå 119:2013 

Lärarprogrammet 2004-2007, 2012-2014 

Handledare: Åsa Bäckström 

Examinator för lärarprogrammet: Bengt Larsson 
 



 

 

 

 

 

 

 

Turn of the light and relax within the 

heart 

– A phenomenological analysis of students 

mental health  

 

 

 

Aylin Dagdelen 

 

 

 

 

THE SWEDISH SCHOOL OF SPORT 

AND HEALTH SCIENCES 

Master degree project 119:2013  
Teacher Education Program: 2004-2007, 2012-2014 

Supervisor: Åsa Bäckström 

Examiner: Bengt Larsson 



 

 

Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att analysera hur elever i årskurs nio upplever sin egen mentala hälsa 

och ohälsa med utgångspunkt i ett specifikt lektionstillfälle i mental hälsa. Studien ger en bild 

av vilka faktorer som påverkar elevers mentala hälsa i positiv och negativ riktning. I 

förlängningen bidrar studien sålunda med att ge blivande och färdigutbildade lärare kunskap 

om vad elever idag upplever påverkar deras mentala hälsa.  

 

- Vilka faktorer påverkar elevers mentala hälsa positivt? 

- Vilka faktorer påverkar elevers mentala hälsa negativt? 

 

Metod 

Studien vilar dels på en kvalitativ forskningsmetod bestående av fyra djupintervjuer med 

semistrukturerad form och en kvantitativ analysform bestående av 36 elevers svar på vad som 

får dem att må bra och vad som får dem att må dåligt. Metoden är således triangulerad för att 

innehållsligt skapa både en bredd och ett djup. Studien baseras utifrån ett specifikt 

lektionstillfälle i mental hälsa. Analysen har skett utifrån en meningskoncentrerad och 

reflexiv form med ett fenomenologiskt perspektiv på slutresultatet. 

  

Resultat 

Metodtrianguleringen bekräftar båda metoderna och visar samma resultat. Majoriteten har 

svarat att skolan påverkar elevernas mentala hälsa negativt då den bl.a. framkallar 

stresskänslor och ångest. Vänner lyfts fram som det mest positiva för eleverna och anges 

också vara det främsta sociala stödet. Idrott och träning förknippas som övervägande något 

positivt men som också uttalas som en stressfaktor då det är tidskrävande och ibland 

framkallar prestationsångest. Familjen utgör både ett positivt och negativt stöd och skapar för 

någon trygghet och för en annan rädsla. Andra svar att beakta är ”Pappa är värre än vanligt”, 

”Att jag inte alltid är så snäll mot mig själv” och ”Döden”. Avslappning, mer idrott och 

samtal om livet är svar som framkommer på frågan vad skolan kan göra för att främja 

elevernas hälsa.   

 

Slutsats  

Att uppleva hälsa innebär att må bra både psykiskt, fysiskt och socialt.  I denna studie har ord 

som social närmiljö i form av vänner, familj och skola varit central. För att må bra mentalt 

behövs vänner. Med en närmare inblick av temat vänner angav samtliga respondenter tillit 

och förtroende som viktiga egenskaper. Ur ett fenomenologiskt perspektiv ses tillit, 

förtroende och empatisk förmåga som nycklar in till en människas upplevelsevärld. För att 

skolan ska kunna arbeta med mental hälsa behövs lärare med empatisk förmåga, flexibilitet 

och mod. Alla lärare har inte dessa egenskaper varför utbildning, om mental hälsa dess 

betydelse och konsekvenser för våra elever, bör utgöra en betydligt större del i 

lärarutbildningen än vad den gör idag. 



 

 

Abstract 

Aim 

The purpose of the study is to analyze how ninth grade students perceive themselves 

regarding mental health and illness based on a specific lesson time in mental health as a 

starting point. The study can therefore provide a picture of what factors affect students’ 

mental health in positive and negative direction. Thus in the long run, the study will 

contribute to give prospective and graduated teachers alike the knowledge of what students 

today experiencing affect their mental health. 

- What factors affect students’ mental health positively? 

- What factors affect students’ mental health negatively? 

Method 

The study is based partly on a qualitative research method consisting of four in depth 

interviews with semi-structured format and one quantitative analytic method consisting of 36 

students’ answers to what makes them feel good and what makes them feel bad. The method 

is thus triangulated to create the content of both width and depth. The study was based on a 

specific lesson time in mental health. The analysis was based on the concentration of 

highlighting the point and a reflexive form both with a phenomenological perspective on the 

end result. 

Results 

The triangulated method confirms both methods and shows the same results. The majority 

responded that the school affects students’ mental health negatively, mainly because it 

induces feelings of stress and anxiety. Friends are emphasized as the most positive for the 

students and are also stated as the primary social support. Sports and training are associated 

predominantly as something positive but are also stated as a reason for stress because it’s time 

consuming and sometimes induces performance anxiety. Family represent both a positive and 

negative support that for someone creates security but for another fear. Other answers to 

consider are “Daddy is worse than usual”, “That I’m not always kind to myself” and “Death”. 

Relaxation, more sports and conversation about life are answers that emerge the question of 

what can school do to promote student health. 

Conclusion 

To experience health entails feeling good mentally, physically and socially. In this study, 

words as social close environment in the form of friends, family and school have been central. 

Friends are needed to feel well mentally. Taking a closer look of the theme friends, all 

respondents named trust as important characteristics. From a phenomenological perspective 

trust and the capacity for empathy are seen as the keys into a person’s world of experience.  

For the school to be able to work with mental health, teachers with empathic abilities, 

flexibility and courage are required. All teachers does not possess these characteristics 

therefore education, about mental health and its importance and consequences for our 

students, should form a significantly larger part of teacher education than it does today.  
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1 Inledning 

”Döden”, ”prestationsångest”, ”gymnasievalet”, ”pappa är värre än vanligt” är några ord bland 

många som skrevs på lappar av elever i årskurs nio vid ett specifikt undervisningstillfälle hösten 2013. 

Ovanstående ord är formulerade av elever som fritt har fått svara på vad som får dem att må bra och 

vad som får dem att må dåligt. Dessa elever har turen att ha en empatisk, flexibel och professionell 

lärare i ämnet idrott och hälsa. Läraren var på väg från sin ena lektion till den andra när han i 

korridoren möttes av elever han upplevde såg nedstämda och stressade ut. Han snappade upp några 

ord ur deras diskussion när han svepte förbi de elever han morgonen därpå skulle möta i sin idrottssal. 

Morgondagen kom, han och jag möttes utanför lärarrummet, i planeringen stod: löpträning. Läraren 

frångick sin planering och utförde en lektion vars syfte var att främja den mentala hälsan. Vad läraren 

gjorde, hur och varför kommer presenteras längre fram i denna studie. Nämnvärt redan här är dock att 

de berörda eleverna går sista året på högstadiet, de har idrott som specialinriktning, vilket innebär mer 

idrott och hälsa än en klass utan denna inriktning. Skolan de går i har ett ansenligt rykte och ligger i en 

ekonomiskt välmående kommun med ett centralt geografiskt läge i Stockholms län. Dessa 

förutsättningar kan göra att det både kan verka och se bra ut på ytan men av de inledande orden att 

döma finns det omständligheter som avslöjar att mer information och kunskap behövs inom området. 

2 Bakgrund 

Betydelsen av familj, vänner, socialt stöd, skolgång, kost, fysisk aktivitet är några faktorer som spelar 

in för att uppleva hälsa (Socialstyrelsen 2013, s. 11). Begreppet hälsa är flerdimensionellt och det 

finns många faktorer som avgör vad som får en människa att uppleva mental hälsa och ohälsa 

(Socialstyrelsen 2012, s. 128). I föreliggande studie kommer fyra ungdomars syn på mental hälsa och 

ohälsa med utgångspunkt ur ett specifikt undervisningstillfälle att analyseras. Existerande forskning, 

som presenteras under nästföljande rubrik, pekar på att dagens unga generellt sett har en försämrad 

hälsa och livsstil vilket gör att de mår sämre både fysiskt och mentalt. Sättet att se på hälsa har 

förändrats över tid och skiljer sig kultur och miljö emellan. I dagens skola får alla elever undervisning 

i idrott och hälsa men enligt en kvalitetsgranskning av skolinspektionen ser tidsfördelningen av de 

olika momenten olika ut. Hälsa och livsstil utgör enligt granskningen fem procent av 

idrottsundervisningen varav en halv procent inom dessa ägnas ord, begrepp och samtal om 

upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer samt levnadsvanor, kroppsuppfattning och 

självbild. (Skolinspektionen 2012, s. 40) Thedin Jakobsson Britta sammanfattar olika lärares 

resonemang kring begreppet hälsa och det visar sig att det råder osäkerheten kring hälsodelen och att 

den förknippas med något som ska ske teoretiskt i form av diskussioner, prov och läxor. (2007, s. 179)  
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Ovanstående signalerar att det finns betydande anledning att ställa den mentala hälsan i rampljuset 

och undersöka hur elever idag ser på mental hälsa och ohälsa med utgångspunkt ur ett specifikt 

lektionstillfälle inom området. Genom att analysera 36 olika elevers formulerade ord, som beskriver 

vad som får dem att må bra och vad som får dem att må dåligt i kombination med fyra djupintervjuer, 

kommer resultaten av denna studie bidra till mer kunskap inom ett outforskat och sällan prioriterat 

ämne inom ramen för skolämnet idrott och hälsa.  

2.1 Tidigare forskning 

I Polen genomgick skolan en reform år 2009 vilket innebar en ny syn på ämnet idrott och hälsa där 

hälsodelen fick en mer central roll (Wolny Barbara 2010, s. 82). Syftet var att eleverna skulle lära sig 

att ta hand om sig för att skapa en mer hälsosam livsstil och miljö på flera plan. Till skillnad från deras 

tidigare läroplan, då varje enskild lärare hade som uppgift att bedriva hälsoundervisning som 

resulterade i att ingen tog ansvar, höjdes nu statusen för idrottsläraren då han eller hon med den nya 

reformen blev ensam om att ansvara för hälsoundervisningen. Idrottsämnet skulle nu innebära 

undervisning i att främja hälsan på tre plan; fysiskt, mentalt och socialt. Läraren gick från att vara den 

”allvetande experten” till att bli en lärare mer likt en guide eller rådgivare. (Ibid, s. 82 ff.) Nyckeln till 

en idrottslärares framgång tordes vara dennes trovärdighet. För att skapa trovärdighet hos eleverna 

behöver läraren och skolan förutom att enbart undervisa i hälsa också ”vara” hälsa. (Wolny 2010, s. 

86; Pettersson 1998, s. 154)   

 

Socialt stöd i form av familj, vänner och skola är några exempel som lyfts fram som avgörande 

faktorer för ungdomars hälsotillstånd (Socialstyrelsen 2013, s. 7). Socialstyrelsens nationella 

granskning som är utförd på drygt 172000 elever i årskurs sex och nio visar att psykisk ohälsa bland 

barn kan kopplas samman med vad som sker i hem- och skolmiljön. Granskningen har bl.a. visat att 

ett missgynnsamt föräldraskap kan balanseras upp med hjälp av en god klassrumsmiljö när det gäller 

barns utveckling av uppförandeproblem. På samma sätt har det visat sig att ett gott föräldraskap kan 

minska riskerna för en problematisk skolsituation. (Socialstyrelsen 2012, s. 85) Med andra ord kan 

sägas att den ena miljön kan kompensera för brister i den andra.  

 

En internationell studie som också visat på avgörande samband mellan hemmiljö och upplevd hälsa är 

”Health-related lifestyle, physical and mental health in children of alchoholic parents”. Forskningen 

baseras på en interventionsstudie på barn och ungdomar i åldrarna 12-18 där ena gruppen är barn till 

minst en alkoholiserad förälder och den andra gruppen uppvuxen med föräldrar utan alkoholrelaterade 

problem. Barnen till de alkoholiserade föräldrarna visade sämre skolresultat, mindre hälsosamma 
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matvanor, de var mindre fysiskt aktiva och visade en sämre rapport på uppförande och emotionella 

symptom. Deras självmordsbenägenhet visade sig också vara högre än de barnen med föräldrar utan 

alkoholproblem. (Serec, Svab, Kolsek, Svab, Moesgen & Klein, 2012, s. 864 f.) Att ta livet av sig och 

begå självmord är enligt Socialstyrelsens årsrapport 2013 för folkhälsan i Sverige vanligare bland män 

än hos kvinnor och har varit en vanligare företeelse bland äldre än hos yngre fram till 1990-talet. 

Andelen personer som begår självmord har sedan dess visat på en minskning dock gäller detta inte 

unga. Bland antalet unga som tar livet av sig har siffrorna istället ökat. Till unga räknas åldersgruppen 

15-24 år. (2013, s. 46) Socialstyrelsens granskning visar också att risken för psykisk ohälsa är högre 

bland de ungdomarna med separerade föräldrar än de med sammanboende. Samma granskning visar 

att barn som inte bor med sina föräldrar oftare är utsatta för mobbning och har högre förekomst av 

psykisk ohälsa än barn som bor med föräldrar. För ungdomar i årskurs nio som inte bor med sina 

föräldrar var risken att utsättas för mobbning ca fyra gånger så hög i jämförelse med de ungdomar 

som bodde med båda föräldrarna. De hade också genomgående högre förekomst av psykisk ohälsa 

vilket visade sig vara vanligare hos flickor än hos pojkar. Ett starkt stöd hemifrån kan enligt samma 

studie ses som ett skydd mot mobbing eftersom det ökar chansen för ett agerande mot mobbing, vilket 

i sin tur leder till att minimera riskerna för psykisk ohälsa. (Socialstyrelsen 2012, s. 83 ff., 96) Med 

psykisk ohälsa menas i rapporten nedsatt sinnesstämning, psykosomatiska besvär och 

beteendeproblem (Ibid, s. 87). 

 

En turkisk studie visar att barns livskvalité upplevs som bättre för de barn som regelbundet utövar 

fysisk aktivitet, i synnerhet pojkar. Med livskvalité menas enligt forskarna sociala relationer och 

fysisk hälsa. (Gülsah, Can & Gözaydin 2011, s. 70, 73) Fysisk aktivitet är något som framhävs av 

flera studier som en positiv faktor för den mentala hälsan. En amerikans studie baserad på 

gymnasieelever visade att ökad fysisk aktivitet associerades med mindre ångest, bättre humör och 

självkänsla. Bland vuxna visade sig den fysiska aktiviteten minska stress, ångest och depression. 

(Nicole, VanKim, MPH; Toben, Nelson & ScD 2012, s. 12) Självkänsla visar i studien ”Fysisk 

aktivitet, matvanor, övervikt och självkänsla bland ungdomar” vara sämre hos de barn som bor med 

en förälder jämfört med de barn som bor med sammanboende föräldrar (2004, s. 78 f.). Liksom 

Socialstyrelsens rapport, d.v.s. att fler flickor har större förekomst av psykisk ohälsa, visar denna 

studie att självkänslan upplevs vara sämre bland flickor än bland pojkar som bor med en förälder 

(Rasmussen, Eriksson, Bokedal, & Schäfer Elinder, 2004, s. 74). Ovanstående presenterad forskning 

indikerar på att ungdomar bör banas in och vänjas vid fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet kan således 

användas för att stärka ungdomars fysiska förmåga och samtidigt användas som medel för att främja 

deras mentala hälsa och därmed även livskvalité. 
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Betydelsen av familj, skola, och fysisk aktivitet har den forskning som redogjorts för visat ha en 

avgörande roll för barn och ungdomars psykiska hälsa. Bl.a. har missanpassade familjer, avsaknad av 

vänner och mobbing visat sig vara faktorer som påverkar barn och ungdomars hälsa negativt. Studien, 

”Vigorous physical activity, mental health, perceived stress, and socializing among college students”, 

visar att de ungdomar som hade en mindre vänskapskrets/lågt umgänge också hade lägre fysisk 

aktivitet och sämre mental hälsa (Nicole et. al 2012, s. 12). En studie som tituleras ”Samband mellan 

vissa livsvillkor och psykisk ohälsa (lågt välbefinnande, depressivitet och låg funktionsnivå)” visar att 

det även för vuxna finns samband mellan ett mindre socialt nätverk och lågt välbefinnande (Bergman, 

Stoetzer, Forsell, Lundberg, 2004, s. 15). Avsaknad av kamratskap har med andra ord visat sig 

påverka både barn, ungdomar och vuxnas hälsa i negativ riktning. Rydqvist och Winroth anger 

mobbing, social oordning och tidspress som några faktorer som kan utlösa stress (2002, s. 140). Stress 

är fysiologiskt och mentalt ogynnsam för människan. Stress påverkar både organ och immunförsvar 

negativt vilket i sin tur kan få allvarliga följer då det kan leda till sämre logisk förmåga, sämre 

nervmuskelfunktion och skapa känslor av olust och hjälplöshet. Känslor som hopplöshet och 

hjälplöshet kan få förödande konsekvenser för vår hälsostatus. (Rydqvist & Winroth 2002, s. 139, 

141). För att minimera riskerna att uppleva ohälsa anges stresshantering som medel, vilket innebär att 

muskulärt och mentalt slappna av. Vår syn på oss själva d.v.s. vår självbild lyfts också fram som en 

avgörande faktor för vår hälsa, i synnerhet den mentala hälsan. Tankens kraft, stresshantering och 

avslappningsövningar anges som verktyg för att stärka självbilden och den mentala hälsan. (Ibid, s. 53 

f., 143)     

 

”Meaning in life: Is It a Protective factor for Adolescents’ Psychological Health?” är en studie med 

syfte att undersöka hur mening i livet ger sig i uttryck i hälsa. Den är baserad på 1977 rumänska 

ungdomar som fick svara på frågor som berörde sju olika hälsoriskbeteenden. Resultaten visade att 

mening i livet är starkt relaterat till psykosomatiska symptom, psykiskt välbefinnande och livskvalité. 

(Brassai, Bettina & Steger, 2011, s. 47 f.)  

2.2 Synen på idrott och hälsa - då och nu 

Gymnastik som ämnet från början hette fanns med som ett obligatoriskt ämne inom Folkskolan redan 

år 1820 (Larsson 2007, s. 43). Gymnastiken användes som medborgarfostran med utgångspunkt i 

sjukgymnastik, militär- respektive pedagogisk- och estetisk gymnastik. (Annerstedt, Peitersen & 

Rönholt, 2001, s. 79, 84) Idrott som var ett senare namn för ämnet kom med den då nya läroplanen år 

1994 att tillskrivas ett nytt namn; ”Idrott och hälsa” vilket också är beteckningen för ämnet idag 

(Annerstedt et al. 2001, s. 90; Utbildningsdepartementet 1994). Ett byte av ämnets beteckning avslöjar 

att en reform har skett, ämnet har inte enbart tillskrivits ett ord extra, det har i samband med det 
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innehållsligt blivit både bredare och djupare. Förutom att utbudet av olika idrotter blivit större har 

strukturens form förändrats med färre antal timmar idrott i skolan. Idrottsämnet kom även att bli icke 

obligatoriskt för gymnasieskolan i samband med läroplanen 1994.  

 

Det har genom historien skett förändringar och för att veta hur lärare idag ska arbeta med hälsa är det 

viktigt att man som lärare, oavsett nyutbildad eller tillhör den grupp som utövat sin profession utifrån 

tidigare läroplaner, bör problematisera vad begreppet hälsa innebär på både ett personligt och 

professionellt plan (Thedin Jakobsson 2007, s. 178). Thedin Jakobsson menar att ämnet kräver 

reflektion då dagens styrdokument ger ytterst lite vägledning och lämnar stort utrymme för egen 

tolkning. Hon menar att det är upp till varje idrottslärare att ge alla elever förutsättningar till att förstå 

vad begreppet hälsa innebär; hur en lärare gör är upp till den själv. Eftersom ämnet idrott och hälsa 

inte konkretiseras i styrdokumenten är osäkerheten bland idrottslärare kring begreppet hälsa inte 

oväntad. Det har visat sig att hälsa ses som något teoretiskt man läser och diskuterar kring och 

associeras således med klassrumsundervisning. (Ibid, s. 179) Vidare resonerar Thedin Jakobsson kring 

medel och mål där att uppnå hälsa kan ses som huvudmålet och medlet som resan dit. Inom skolan 

skulle idrotten alltså kunna vara resan och medlet till att nå målet: hälsa (Ibid, s. 178). Det finns 

många åsikter om hur skolan bör arbeta med hälsa men fler är överens om att mer behöver göras på 

området. En av förespråkarna till förändring av ämnet är Pettersson Bosse. ”Ingen blir mätt av att höra 

någon, gång på gång, säga korv.” skriver han i antologin ”Är Pippi Långstrump en hälsoupplysare 

eller hälsorisk? (1998, s. 154). Han menar att hälsa i skolan är för mycket predikan om vad som är 

farligt och anser istället att skolan bör ägna sig åt att ”vara” hälsa och att ”göra” hälsa. Det finns flera 

metoder presenterade för hur skolan skulle kunna arbeta med hälsa i form av temadagar och 

föreläsningar. Enligt Pettersson är dock temadagar och predikan inte tillräckligt. Han menar att det 

som lyfts fram under specifika temadagar är något som dagligen bör genomsyra skolans verksamhet. 

(Ibid, s. 154) Begreppet hälsa och dess innebörd bör med andra ord behandlas som något levande och 

diskuteras öppet med såväl lärare som med elever. 

 

Ett sätt att konkretisera begreppet och ge ytterligare en dimension skulle kunna vara, i enlighet med 

psykologen Torbiörnsson, att dra paralleller mellan det verbala uttrycket för hälsa (att säga hej) och 

hälsa i form av allmänt välbefinnande både fysiskt, psykiskt och socialt (1998, s. 43). Torbiörnsson 

menar att hälsa verbalt – säga hej initialt kan vara ett sätt att skapa kontakt och relation till en annan 

människa och vad beträffar studien utförd av Nicole et al. resultat är denna infallsvinkel betydelsefull 

att diskutera. Studien har visat att kontakt och relationer främjar hälsan likaså påvisar Socialstyrelsens 

resultat att kamratskap i synnerhet har en avgörande betydelse för flickors och pojkars välbefinnande. 

(2012, s. 97) Särskilt betydelsefullt kan det vara att diskutera detta i skolan för att uppmärksamma 
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elever på vad begreppet i sig betyder. Diskussionen kring ”att säga hej” som till synes kan verka som 

en liten företeelse i själva verket kan leda till något stort d.v.s. öka någon annans mentala hälsa och 

välbefinnande. 

2.3 Skolans uppdrag idag 

”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i 

samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.” (Skolverket 2011, s. 7) Föregående citat 

återfinns på första sidan för grundskolans värdegrund och uppdrag. Annorlunda uttryckt betyder det 

att skolans uppgift förutom att utbilda elever i olika ämnen också handlar om att stödja elevers 

utveckling av sig själva och sin självbild för att i framtiden kunna leva i samhället på bästa möjliga 

vis. Förutom att främja elevers egenvärde ska elever också utveckla sin förmåga att respektera andra 

och den gemensamma miljön.  

Hur ser skolan på idrott och hälsa idag? ”Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande 

för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har 

stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet.” (Skolverket 2011, s. 51) Med andra ord kan 

en hälsosam livsstil ses som en fundamental förutsättning för att må bra och mår en person bra kan 

hon vara en tillgång både för sig själv och för samhället i stort. En elev ska inom ramen för ämnet 

idrott och hälsa utbildas i att utveckla goda levnadsvanor och få en förståelse för hur fysisk aktivitet 

förhåller sig till fysiskt välbefinnande (Ibid, s. 51). Föregående kan ses som några argument bland 

många varför svensk skola erbjuder elever idrott och hälsa.  

2.4 Teoretiskt utgångspunkt – ett fenomenologiskt perspektiv 

Psykologen Carl Rogers, född 1902 i USA är en utav personerna bakom fenomenologisk teori. Rogers 

utvecklade under sin tid en pedagogisk filosofi med en bas hämtad ur hans egen mycket omfattande 

klientcentrerade terapi som han i ett senare skede kom att överföra till undervisningssituationer. 

(Fhanér 1985, s. 95 f.) Grundsynen för teorin kan beskrivas på följande sätt. Människans subjektiva 

föreställningar anses vara en betydande del som är avgörande för hur människan samspelar med sin 

omgivning. Det vi tolkar i vår omgivning är beroende av vad vi upplever inom oss. När vi kan sätta 

oss in i en annan människas upplevelsevärld kan vi också skapa oss en förståelse för en annan persons 

beteenden. (Ibid, s. 96) Bjurwill Christer använder istället begreppet livsvärld för att beskriva det 

humanistiska synsättet som beskrivning för människans förhållande till det förflutna (1995, s. 37). 

Ovanstående resonemang lyfts av Fhanér fram som en generell tankegång hos psykologer som utger 

sig för att vara fenomenologiska, existentialistiska eller humanistiska (1985, s. 96). I fenomenologisk 
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teori är förutom begreppet upplevelsevärld även självet, idealsjälvet kongruens, inkongruens och 

organismisk värderingsprocess centrala begrepp som i följande avsnitt kommer att beskrivas närmare. 

 

Drivkraft kan beskrivas som nyckeln till utveckling där drivkraften kan ses som medlet till strävan 

efter att uppnå målet av förverkligande av människans resurser. Ett förverkligande av resurser i två 

olika former, bristbehov och behov av tillväxt. Under vägens gång utvecklas människans 

självförtroende med hjälp av den drivkraft som anses vara medfödd. Drivkraften som också kan ses 

som den organismiska värderingsprocessen är bestående av kontinuerliga värderingar av känslor en 

människa känner. Enligt teorin styrs människan mot de upplevelser som ger en positiv känsla och 

undviker det som har en negativ effekt på känslorna och därmed även upplevelserna. (Fhanér 1985, s. 

97, 106) Hos ett litet barn är värderingsprocessen en avgörande del då den ses som en vägledare för 

beteendet. Parallellt med tanken om att utveckling sker med hjälp av vår inre drivkraft har även den 

sociala miljön en betydande roll. Enligt en fenomenologisk hållning tar ett barn över värderingar från i 

synnerhet sin sociala närmiljö vilket följaktligen betyder att det är av stor vikt att barnet får positiv 

uppskattning av sin närmiljö så den utvecklas i positiv riktning. Enligt teorin har ett barn behov av att 

vara både älskat och accepterat. Den organismiska värderingsprocessen fungerar enligt Fhanér som en 

”inre röst” eller kompass som genom att tala om vad som känns rätt och fel, gott och ont vägleder oss 

mot ett förverkligande. (Ibid, 97, 106 f.) Människan har alltså en valfrihet att följa eller inte följa den 

inre kompassen. Enligt Rogers teori är valfriheten avgörande för hur en människa upplever sin 

livsvärld. Han menar att valfriheten är ett sätt nå tillfredsställande livsformer (Ibid, s. 97).  

 

Självet kan ses som en subjektiv bild vi har om oss själva som säger oss vilka vi är. Den bygger på 

vilka uppfattningar och värderingar vi har om oss själva och våra relationer till omvärlden. Självet kan 

ses som den organiserade strukturen, en länk till medvetandet. I ett samtal med någon refererar vi till 

självet när vi exempelvis uttrycker vad vi känner, tänker, kan och vill. ”Jag känner att…” (Ibid, s. 98) 

Förutom självet finns även ett idealsjälv. Idealsjälvet innehåller de egenskaper som självet önskar sig 

ha och kan ses som en vision för hur en person vill vara men som den inte är. Hos den fungerande 

människan överensstämmer självet och idealsjälvet relativt väl. Skulle det inte stämma överens och 

finnas stora avvikelser tyder det enligt teorin på en bristande psykologisk anpassning och skulle leda 

till att de försvarsmekanismer som finns inom oss i form av förvrängning eller förnekande inte 

kommer vara tillräckliga för att skydda självet. Detta i sin tur leder till att individen får en känsla av 

att bära på en falsk uppfattning om sig själv vilket framkallar ångestkänslor. (Ibid, s. 100) När denna 

psykologiska missanpassning sker behöver individen, enligt Rogers, en trygg psykologisk situation 

som underlättar arbetet med förändring av självet. Enligt teorin har självet en autonom roll som har en 

förmåga att styra vårt beteende. I ett samtal skulle det enligt Fhanér kunna låta som följande: ”Jag 
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gjorde det, för att jag kände för det” (Ibid, s. 101). Föregående är ett exempel som indikerar ett 

självstyre och bestämmande av beteendet.  

 

Kongruens uppstår när självet och idealsjälvet stämmer överens och är i harmoni. Inkongruens uppstår 

när en persons uppfattning om sig själv och idealsjälvet har ett så pass stort glapp att en bristande 

psykologisk anpassning uppstår. För att minska glappet och få självet och idealsjälvet att närma sig 

varandra d.v.s. ta sig ur ett inkongruenstillstånd behöver personen exempelvis inta en mer realistisk 

syn på idealsjälvet och sänka sin ambitionsnivå. Samtal och en trygg miljö skulle fungera som stöd i 

processen. Ett annat alternativ är att se idealsjälvet som ett mål för självet att utvecklas till. (Ibid, s. 

103) För en väl fungerande person skulle det senare alternativet enligt teorin fungera som en motor till 

fortsatt utveckling. Som tidigare nämnt påverkas enligt fenomenologiskt perspektiv en människa av 

sin inre kompass och yttre faktorer som social miljö. Inkongruens kan således även uppstå om den 

information en person får från sin omvärld kolliderar med den information som förmedlas av den egna 

kroppen. Eftersom en människa övertar uppfattningar och värderingar från sin omvärld och som inte 

är baserade på egna upplevelser kan det leda till att personen får en förvrängd självuppfattning. Ett 

exempel som Fhanér lyfter fram är en mamma som inför sin dotter talar illa om dotterns pappa som 

övergivit dem. Dottern upplevde obehag inför många av pappans beteenden men upptäckte under 

terapisamtal att hon också fann sidor hos sin far som hon ansåg vara fina. Hon insåg att hon ärvt 

mammans hat för pappan och kunde med hjälp av den nya bilden av sin far korrigera sin uppfattning 

om honom så att den passade självet bättre. (Ibid, s. 104 f.) Positiv uppskattning har som tidigare 

nämnts en avgörande roll för ett barn i processen mot förverkligande. I teorin betonas att ett barn på 

samma sätt som den ska få känna glädje och skratt även har rätt att få sina känslor i form av vrede och 

sorg accepterade. För att förtydliga föregående betyder det följaktligen att ett barns beteende inte 

behöver uppskattas i alla lägen men att barnet i sig ska uppskattas och respekteras, d.v.s. man gör 

skillnad på personen och beteendet (Ibid, s. 108). När ett barn erhåller villkorslös positiv uppskattning 

från sin sociala närmiljö kommer personen att utvecklas till en fullständigt fungerande individ (Ibid, 

s.109). Föregående utlåtande framhävs som ett hypotetiskt idealtillstånd som i praktiken inte går att 

förverkliga fullt ut men som under attraktiva former går att närma sig. En attraktiv eller gynnsam 

miljö skulle kunna beskrivas som en miljö där en människa får röra sig fritt i sin upplevelsevärld och 

få utrymme till att samtala om sina upplevelser i ett forum likt det terapeutiska. Får en människa 

möjlighet till det kommer hon, enligt det fenomenologiska synsättet, åtminstone att närma sig 

idealtillståndet d.v.s. ett steg i rätt riktning för att bli den fullständiga människan. (Ibid, s. 109) Nedan 

återges i korthet en terapeutisk situation med element som anses vara nödvändiga för att starta en 

gynnsam utvecklingsprocess.  

1. Terapeuten och klienten har en psykologisk kontakt.  
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2. Klienten upplever inkongruens därmed sårbarhet och ångest. 

3. Terapeuten är kongruent, den stabila personen, i förhållande till klienten. 

4. Klienten får villkorslös uppskattning av terapeuten. 

5. Terapeuten har en empatisk förmåga och kan sätta sig in i klientens upplevelsevärld. 

6. Klienten är i viss mån mottaglig för uppskattningen och förståelsen terapeuten ger. (Ibid, s. 

111) 

Terapeutens roll är att sammanfatta och återspegla det klienten säger. En till synes passiv roll men 

genom att skapa en trygg situation för klienten och ge denne positiv uppskattning hyser terapeuten en 

stark tilltro till klientens egen förmåga att lösa sina problem. Terapeutens syfte är att förmedla en 

empatisk förståelse snarare än att vara någon allvetande expert. Denna terapeutiska teknik kallas 

klientcentrerad terapi och bygger på att sätta klienten i centrum. (Ibid, s. 113) Jag återkommer till 

ovanstående nämnda förutsättningar på en gynnsam process i min diskussionsdel där terapeutens 

uppgifter kommer att sättas in i ett vidare perspektiv och ställas i likhet med lärarens roll.  

 

Förutom den klientcentrerade terapiformen hade Rogers under sin tid utvecklat ett intresse för 

pedagogiska tillämpningar och på liknande vis som han hyste tilltro till klienten hyser hans teori tilltro 

till eleven. Rogers elevcentrerade pedagogik har beprövats och resultaten pekar på att hans 

pedagogiska form är mest gynnsam och uppskattad ju högre upp i utbildningsväsendet man kommer. 

Pedagogiken grundar sig initialt på tillit till eleven. Läraren bör enligt teorin ge eleven stor frihet i sin 

utbildningssituation för att främja elevens kunskaps- och personlighetsmässiga utveckling. (Ibid, s. 

114 f.) Villkorslös positiv uppskattning ska likväl som i den terapeutiska situationen som i den 

pedagogiska vara i fokus för att utveckla elever och bidra till att göra deras upplevelsevärld positiv. 

Andra likheter situationerna emellan är fokus på samspel och gemenskapshållning präglad av en 

empatisk förståelse för att möjliggöra utveckling av de individuella resurserna med dialogen som 

medel. (Fhanér, s. 117 f.; Bjurwill, s. 129)   

2.5 Definition av begrepp 

2.5.1. Hälsa 

Som tidigare nämnt är hälsa ett begrepp som innefattar många dimensioner. Hälsobegreppet 

definierades förr likt ett tillstånd med avsaknad sjukdom. Enligt Thedin Jakobsson ställs hälsa och 

ohälsa ofta mot varandra likaså sjuk och frisk. Sjuk i medicinsk benämning som innebär att botemedel 

eller lindring av sjukdomen eftersträvas. Idag har begreppets utvecklats och faktum är att en människa 

kan vara frisk fysiskt och mentalt sjuk samtidigt. Det innebär att en sjukdom inte nödvändigtvis 

behöver betyda att en person inte upplever hälsa. (Thedin Jakobsson 2007, s. 177) Hälsa i form av 
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social trygghet är också en aspekt som ingår i begreppet enligt Thedin Jakobsson. Idag innefattar 

hälsobegreppet med andra ord såväl fysiska som psykiska och sociala perspektiv. Hälsa är ett begrepp 

vars innehåll förändras över tid och beroende på kultur och som enligt Nationalencyklopedin beskrivs 

på följande sätt: ”Hälsa är ett tillstånd då en människa upplever att hon mår bra fysiskt, psykiskt och 

socialt. Det innebär alltså inte bara frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning utan att man är frisk 

och mår bra på alla sätt. Denna syn på hälsa, som bygger på WHO:s (World Health Organization) 

tolkning, tar hänsyn till hela människans situation.” (Nationalencyklopedin, hälsa).  

 

Utifrån ett fenomenologiskt perspektiv kan man säga att hälsa infinner sig när en person upplever 

kongruens d.v.s. när självet och idealsjälvet ligger nära varandra och en person känner sig tillfreds. 

Utförligare redogörelse för begreppet finns under ”Teoretisk utgångspunkt” (rubrik 2.4). 

2.5.2 Mental och psykisk ohälsa 

Som diskuterats ovan är begreppet hälsa i sig flerdimensionellt vilket gör det svårt att finna 

fullständiga definitioner av begreppet psykisk och mental ohälsa. En sökning på psykisk ohälsa på 

google.se ger 1 960 000 träffar, vidare ger en sökning på ordet mental ohälsa 2 090 000 sammantaget 

över fyra miljoner träffar. Detta kan vara en förklaring till varför en fullständig begreppsdefinition av 

orden inte ges av t.ex. Nationalencyklopedin. För att ändå ge en förståelse för vad begreppen 

inrymmer i den här studien följer nedanstående skildring.  

 

Riksförbundet för social och mental hälsa arbetar för att människor som upplever psykisk och mental 

ohälsa ska återfinna balans i tillvaron och känna sig tillfreds bl. a. genom att ta kontroll på sin vardag 

och sitt liv. (RSMH, Riksförbundet för social och mental hälsa) Föregående tyder på att de människor 

som upplever att de inte har balans i livet, saknar kontroll över sin vardag eller inte känner sig tillfreds 

med livet lider av någon form av mental eller psykisk ohälsa. Det kan handla om stress, ångest och 

depression som man kan drabbas av vid olika tillfällen i livets olika skeden. (Bergman et al. 2004, s. 2 

f.) Utifrån ett fenomenologiskt perspektiv skulle man kunna beskriva psykisk hälsa i enlighet med 

begreppet hälsa, att det infinner sig när en person upplever kongruens, d.v.s. när idealsjälvet och 

självet inte kolliderar med varandra. Här kan också tilläggas att för att kongruens ska upplevas 

behöver, förutom balans mellan idealsjälvet och självet, även ett samspel med omgivningen vara 

fungerande. Liksom det fenomenologiska perspektivet kan psykisk ohälsa beskrivas som något som 

stör det psykiska välbefinnandet och som påverkar och går ut över en människas vardagliga liv. 

(Fhanér 1985, s. 98 ff.)  
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I föreliggande studie finns svar på vad 36 elever anser är faktorer som får dem att må dåligt. De mest 

förekommande svaren innehåller ord som stress, press och ångest vilket gör dem relevanta att beakta 

när mental och psykisk ohälsa i fortsättningen omnämns.  

2.5.3 Social närmiljö 

Den sociala närmiljön beskrivs utifrån det fenomenologiska perspektivet som en avgörande del för hur 

en människa upplever sin livsvärd. Till den sociala närmiljön räknas enligt teorin de närmaste sociala 

relationer en människa har med tillit som grund. Ett resultat av den sociala närmiljön är att så länge 

den är kärleksfull leder den en persons utveckling i positiv riktning och kan således betraktas som 

viktig. (Fhanér 1985, s. 106) Socialt nätverk och socialt kapital är begrepp som ligger nära tillhands 

när social närmiljö skildras. Carlson Per, som skrivit en rapport vars titel lyder ”Socialt kapital och 

psykisk ohälsa”, menar att en individs sociala relationer utgör begreppet socialt nätverk och som 

inrymmer familj, vänner och eller bekanta. Vidare menar han att socialt nätverk i sin tur kan leda till 

ett socialt kapital. (2007, s. 5) Även under denna begreppsdefinition finns det skäl att nämna de 36 

elevernas svar på vad de anser får dem att må bra och dåligt. Bland de mest frekventa svaren är som 

tidigare nämnts ord som stress, press och ångest. Det som också kan tilläggas är att dessa ord 

förekommer som mest i relation till missanpassade sociala nätverk och social närmiljö i form av 

familj, vänner och skola. Detta gör att familj, vänner och skola följaktligen kan ses som komponenter 

när social närmiljö, nätverk och socialt stöd diskuteras. 

3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att analysera hur elever i årskurs nio upplever sin egen mentala hälsa och 

ohälsa med utgångspunkt i ett specifikt lektionstillfälle i mental hälsa. Studien kan därmed skapa en 

bild av vilka faktorer som påverkar elevers mentala hälsa i positiv och negativ riktning. I 

förlängningen bidrar studien sålunda med att ge blivande och färdigutbildade lärare kunskap om vad 

elever idag upplever påverkar deras mentala hälsa.  

 

- Vilka faktorer påverkar elevers mentala hälsa positivt? 

- Vilka faktorer påverkar elevers mentala hälsa negativt? 

4 Metod 

Studien vilar på kvalitativa metoder för att undersöka hur elever i årskurs nio upplever sin mentala 

hälsa. För att synliggöra och kartlägga de faktorer som är avgörande för elevers mentala hälsa får 36 

elever svara på vad som får dem att må bra och vad som får dem att må dåligt. Elevernas utsagor 

sammanställs och analyseras innehållsmässigt för att tillföra studien en bredd. För att få en djupare 
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förståelse för såväl upplevelsen av mental hälsa och ohälsa, vad som påverkar dessa tillstånd, samt 

upplevelsen av det specifika undervisningstillfället utförs även fyra djupintervjuer. Beteckningen för 

användandet av flera metoder är triangulering (Hjerm & Lindgren 2010, s. 138). En triangulering som 

metod skapar följande: bekräftelse, utveckling, komplettering och motsägelser.  Bekräftelse, för att 

den kombinerade analysen kan leda till att samma resultat lyfts fram ur såväl den kvalitativa som den 

kvantitativa så att resultaten bekräftar varandra. Utveckling, eftersom den kan leda till att den ena eller 

den andra analysformen utvecklas genom att resultaten av dem båda kan relateras till varandra. 

Komplettering och motsägelser med motivet att en den kombinerade metoden kan leda till olika 

resultat och därmed ge betydelsefulla insikter som annars inte hade synliggjorts. Sammantaget lyfts 

användning av triangulering som metod fram som en fördel för en studie eftersom ämnet som ska 

studeras angrips från flera och olika håll. Metoden ger på så sätt en mångfacetterad bild av objektet; i 

det här fallet elevers upplevda mentala hälsa. (Ibid, s. 142) 

 

Studien baseras sålunda dels på en kvalitativ undersökning med intervjuer som forskningsmetod för 

att skapa en nyanserad bild av fyra elevers syn och upplevelse kring mental hälsa men också en 

kvantitativ form utifrån 36 elevers anonymt formulerade hälsotillstånd för att få en bredd. Utifrån de 

vetenskapsteoretiska perspektiv och de frågeställningar som är valda för studien kommer ett 

semistrukturerat- och reflexivt förhållningssätt ligga till grund för intervjuerna. Detta innebär en 

modell med i förväg bestämda teman med underliggande frågor (Dalen 2008, s. 31). Det kan vara 

både öppna och fasta svarsalternativ och följdfrågor för att få en djupare inblick i ämnet. Dalen menar 

att en kvalitativ metod är att föredra när syftet är att skapa en djupare förståelse för människors 

föreställningar kring ett ämne. Anledningen är att intervjuaren genom sina frågor får en inblick i 

informantens sociala verklighet eftersom utrymme för informantens egna erfarenheter, tankar och 

känslor ges. (Ibid, s. 9, 11) Enligt Dalen frambringar metoden information som skapar en djupare 

insikt om hur en person anpassar sig till sin livssituation vilket är en av anledningarna till att jag 

tillskriver de intervjuer som utförs för djupintervju. Det är ett flertal metodböcker, där den kvalitativa 

forskningen står i centrum, som använder begreppet ”livsvärld” för att beskriva informantens relation 

till sin livssituation. (Dalen 2008, s. 11; Kvale 2009, s. 44) Upplevelsevärld är ett begrepp som 

används i ett fenomenologiskt perspektiv varför båda begreppen kommer att tillämpas synonymt i 

denna studie. Analysen och tolkningen av intervjuerna kommer att göras utifrån en reflexiv form. En 

reflexiv analys innebär att reflektion är en ständigt pågående process såväl under intervjutillfället som 

efteråt. En reflexiv analys är ett verktyg som används för att söka insikt och förståelse kring hur olika 

omständigheter påverkar det som sker. (Thomsson 2002, s. 38)  
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Förutom fyra djupintervjuer ligger som tidigare nämnt 36 olika elevers skriftligt formulerade 

hälsotillstånd till grund för studien. Dessa används för att skapa en generell bild av vilka ämnen som 

framträder när elever anonymt uttrycker tre saker som får dem att få bra och tre saker som får dem att 

må dåligt. De fyra eleverna som intervjuades är även inkluderade i ovanstående uppgift. Detta med en 

ambition om att intervjuerna får skapa djup i de ämnen som, av lapparna att döma, är avgörande 

faktorer för elevers hälsa. En kartläggning över faktorerna kommer att delges i resultatet.  

 

Alla formulerade hälsotillstånd finns nedskrivna på lappar som har sparats och som i denna studie 

sammanställs och analyseras. För att ingenting ska utelämnas av det som uttryckts verbalt under 

intervjuerna har en diktafon använts som hjälpmedel vid samtliga möten. Det empiriska materialet har 

därefter transkriberats. För att säkerställa teknisk utrustning och stärka validiteten av studien har en 

pilotintervju utförts. 

4.1 Urval  

Då en kvalitativ studie innebär att få en inblick i en persons livsvärld är en god miljö mellan den som 

intervjuar och respondenten en grundförutsättning (Dalen 2008, s. 46). Dalen menar att det är 

intervjuarens ansvar att skapa balans mellan närhet och distans och för att skapa dessa förutsättningar 

för denna kvalitativa studie valdes därför en skola som för mig är känd sedan tidigare. Skolan ligger i 

sydöstra Stockholm där delar av min verksamhetsförlagda utbildning (vfu) har spenderats. Urvalet av 

elever/respondenter består av 36 elever i årskurs nio från två klasser med idrott och hälsa som 

specialinriktning. Dessa två klasser blev utvalda för lektionstillfället av deras idrottslärare för att 

förebygga och minimera risken för mental ohälsa. Av de 36 eleverna valdes fyra av dem slumpvis ut 

av deras idrottslärare för att delta i enskilda intervjuer. För att inte riskera att påverka lärarens val av 

elever har samtliga intervjufrågor uteslutits från honom. Läraren har dock erhållit ett missivbrev 

innehållande information om samtycke som sändes till elevernas vårdnadshavare (bilaga 1). Jag har 

träffat eleverna ett fåtal gånger före intervjuerna bl.a. under det specifika lektionstillfället som 

forskningen vilar på.  

4.2 Beskrivning av det specifika lektionstillfället  

I inledningen återges en kort beskrivning av ett specifikt lektionstillfälle och eftersom den både är 

idén till och utgör grunden för detta examensarbete ges nedan en detaljerad inblick. 

 

Dagen före lektionstillfället uppmärksammade idrottsläraren några av sina elevers diskussioner kring 

gymnasieval och betyg när han passerade en korridor. Han upplevde att stämningen var dålig, att 

eleverna var stressade och att det fanns något i luften som berörde deras mentala hälsa. Dagen därpå 



 

  14  

 

valde han att frångå sin planering för att istället fokusera på elevernas mentala hälsa. Eleverna ställdes 

upp i rad och fick information om vad som skulle ske. De skulle få svara på tre saker som får dem att 

må dåligt och tre saker som får dem att må bra. Han upprepade informationen och var tydlig med att 

säga att det får handla om precis vad som helst. Eleverna tilldelades pennor och papper och fick 

anonymt på valfri plats skriva ner sitt mentala tillstånd, kortfattat och summariskt, för att sedan lämna 

in sin i hopvikta lapp en papperslåda. Därefter gick de ut och sprang i ungefär 15 minuter antingen på 

egen hand eller tillsammans med en annan lärare som fanns tillgänglig och som var införstådd med 

vad som pågick. Jag som också var där och hade min vfu vid tillfället hade en handfull gånger tidigare 

träffat de berörda eleverna. Idrottsläraren och jag stannade kvar inne för att gå igenom lapparna, en 

efter en. Vi punktade upp alla teman som lapparna innehöll och skrev ner de svar som var mest 

förekommande. De återkommande temana rörde vänner, betyg, familj, olika former av ångest, stress 

och press. När eleverna var tillbaka samlade idrottsläraren dem i en sal med mjukt underlag, eleverna 

ombads lägga sig ner med minst en meter mellan sig och den närmaste personen, lampan släcktes, det 

blev mörkt och knäpptyst. Även jag befann mig i salen, liggandes på golvet, aktivt lyssnandes. Det 

enda som kom att höras de närmaste 20 minuterna var idrottslärarens röst. Han började med att prata 

utifrån sig själv, i sin hand höll han sammanställningen. Genom att utgå från sig själv skapades en 

direktkontakt mellan eleverna och honom. Han var personlig utan att vara privat. Han tog upp och 

pratade om de olika teman som fanns med på lapparna med syfte att ge eleverna nycklar att använda 

på vägen för att uppleva en känsla av att de inte är ensamma och att det kommer gå bra. Teman som 

han lyfte fram och pratade om var betyg, gymnasieval, stress och press av olika slag, vänskap, kärlek, 

träning, utseendefixering och exempel på hur livet kan vara när man är på väg att gå från barn, 

ungdom till vuxen och livet i allmänhet. Han gav tips på hur man kan finna ett inre lugn såsom att ta 

ett bad, ta en promenad, läsa en bok, andas. Han påminde om var man kan vända sig om man mår 

dåligt, uppmana till att prata med någon som kan vara en bra början på något. Han talade om vikten att 

våga vara sig själv och påminde dem om att alla har ett val och att mycket är möjligt om viljans kraft 

finns. Avslutningsvis poängterade han vikten om att fylla på med energi och bad eleverna fundera 

över vad som får dem att må bra och varifrån de hämtar sin energi. Energi som kan fungera som 

bränsle för att underlätta i deras vardag och liv.  

4.3 Utformning av intervju 

Som tidigare nämnt har intervjuerna en semistrukturerad- och reflexiv struktur vilket betyder att det 

finns i förväg bestämda teman och frågor med utrymme för underliggande följdfrågor. Detta med 

anledning av att ett djup söks för att få en större inblick inom området. (Dalen 2008, s. 31) Inför 

formuleringen av intervjufrågor har tidigare studier inom samma ämnesområde undersökts och 

metodböcker använts. Litteratur som berört utformningen av intervjun är ”Den kvalitativa 
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forskningsintervjun” av Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009), ”Intervju som metod” av 

Monica Dalen (2008), ”Reflexiva intervjuer” av Heléne Thomsson (2002) och ”Idrottsvetenskapliga 

forskningsmetoder” av Nathalie och Peter Hassmén (2008).  

4.4 Genomförande  

Eftersom idén till detta examensarbete föddes efter att ha deltagit under ett specifikt 

undervisningstillfälle i mental hälsa tog jag inledningsvis kontakt med den lärare som är skaparen av 

lektionen för ett godkännande att använda den i min forskning. Vidare avtalades ett möte för att 

stämma av syftet och utförandet av lektionen vilket gjordes genom en gemensam tillbakablick i ett 

rum beläget i den aktuella skolan. Efter avstämningen samlades alla redan färdigskrivna lappar in och 

intervjuer med fyra elever bokades. Utifrån en schematisk aspekt bokades alla intervjuer in under en 

och samma dag följande vecka. Läraren fick ett missivbrev (se bilaga 1) av mig som 

vidarebefordrades till elevernas målsman och var formulerat enligt Vetenskapsrådets rådande etiska 

principer för samtycke (2009, s.49).   

 

De första två kvalitativa intervjuerna skedde före lunchtid i ett klassrum i skolan där eleverna går och 

de två senare ägde rum i ett personligt inrett lärarrum efter lunch. Gemensamt för samtliga intervjuer 

var att rummen var förbestämda men att valet av plats i rummen gjordes av eleverna själva efter min 

uppmaning till det. Syftet med uppmaningen var att skapa en avslappnad miljö och en god 

kontaktetablering, vilket är i enlighet med det fenomenologiska perspektivet. Enligt både Dalen och 

Thomsson kan en avslappnad miljö och god kontaktetablering också ha en positivt bidragande effekt 

för intervjun. (2008, s. 46; 2002, s. 88, 95) Här kan tilläggas att tre av eleverna valde olika specifika 

platser varav den ena valde att under intervjuns gång byta till en plats bredvid mig istället för mitt 

emot för att personen upplevde det som mer bekvämt. En av de fyra eleverna valde den plats som 

avslöjade var den tidigare respondenten suttit då stolen hade lämnats utdragen. Under samtliga 

intervjuer täcktes diktafonen över med ett papper för att på bästa sätt osynliggöra den och därav 

minska risken för distraktion och obehagskänsla som kan uppstå hos den som blir inspelad (Thomsson 

2002, s. 89). Nedan återfinns starttider och varaktighet för samtliga intervjuer.   

 Intervju 1 kl.11:38, varade i 23min 23sek 

 Intervju 2 kl. 12:10, varade i 34min 30sek 

 Intervju 3 kl. 14:43, varade i 31min 57sek 

 Intervju 4 kl. 15:21, varade i 1h 3min 14sek 
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Initialt fick respondenterna en kortare presentation av mig, upplysning kring intervjuns innehåll och 

struktur samt information om deras fullständiga anonymitet och rätten till tillgång av materialet. Efter 

avslutad intervju tackades eleverna för deras medverkan och information om mina kontaktuppgifter 

gavs för frågor som eventuellt skulle kunna ge sig tillkänna i efterhand.  

 

En pilotintervju utfördes för att säkerställa material, teknisk utrustning, få en tidsuppfattning och öka 

validiteten. Pilotintervjun utfördes utifrån den oredigerade versionen av intervjustruktur för att i 

efterhand redigeras till en förbättring.  

4.5 Databearbetning 

Transkriberingsarbetet, d.v.s. det muntliga språket överförs till skriftspråk, skedde dagen efter de 

slutförda intervjuerna. Transkribering kan ske på olika nivåer. Kvale liknar intervjuforskning vid ett 

hantverk och menar att de intervjuer som utförs och hanteras väl kan bli konst (2009, s. 32). För att 

materialet ska kunna tolkas, behandlas och analyseras så rättvist som möjligt och kunna bli ett gediget 

hantverk valde jag att överföra alla former av pauser, avbrutna meningar, tvekljud som ”eehm”, 

bekräftande ljud som mmh, allt skratt, fniss och suckande i min transkribering. Även störande ljud 

som en smällande dörr och störande moment som att någon kom in i rummet eller när jag kollar i 

pappren finns noterade. Detta för att inte utesluta något utan snarare för att bidra till att skapa en 

helhetsbild med en detaljrikedom som gör det möjligt att följa vad som skedde under samtalen vid 

analysarbetet. De allra flesta tvekljud och ovanstående nämnda inslag i intervjuerna har tagits bort i 

slutanalysen eftersom de gör citaten svårlästa och därmed riskerar att störa läsaren (Hjerm & Lindgren 

2010, s. 132). En timmes intervju ger enligt Kvale ca 20-25 datorskrivna sidor vilket är ett mått som 

överensstämmer med mina transkriptioner (2009, s. 196).  

4.6 Etiska aspekter 

Då studien bygger på djupintervjuer och skriftligt formulerade lappar som avspeglar elevers mentala 

hälsa tas särskilda försiktighetsåtgärder in. Forskningen vilar på etiska överväganden och med hänsyn 

till vetenskapsrådets forskningsprinciper såsom informations-, samtycke- konfidentialitets- och 

nyttjandekravet. (Vetenskapsrådet) Nedan anges de principer som beaktats för den aktuella studien. 

 

Hänsyn till informationskravet har tagits genom att de medverkande informerats om forskningens 

syfte, bakgrund och delgetts inslag av studiens innehåll. Villkor som gör sig gällande vid deltagandet 

gavs av mig som forskare. T.ex. gavs information om att deltagandet var frivilligt och när som helst 

fick avbrytas utan några konsekvenser. (Vetenskapsrådet, s. 7) Samtyckekravet innebär ett 

godkännande av den medverkande. I de fall där den medverkande är under 15 år eller om ämnet för 
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studien är av känslig karaktär inhämtas samtycke även från vårdnadshavare. Samtliga respondenter för 

denna studie är över 15 år varför informationsbrevet till målsman för samtycke, enligt 

vetenskapsrådets principer, inte är nödvändig. Trots föregående skickades ett missivbrev (se bilaga 1) 

ut till vårdnadshavare för att försäkra mig om ett samtycke med hänsyn till ämnets känslighet. 

(Vetenskapsrådet, s. 9 f.) Konfidentialitetskravet betyder att deltagarens uppgifter i form av 

personuppgifter ska uteslutas eller ersättas med fingerade namn till den grad att identifikation inte kan 

ske, vilket också har gjorts i denna studie. En närmare presentation av eleverna med fingerade namn 

har medvetet uteslutits och benämningen hen har använts med särskild hänsyn för att identifikation 

inte ska kunna ske. Konfidentialitetskravet innebär även att de uppgifter som den medverkande delger 

ska bevaras så att obehöriga inte får tillgång till det. (Vetenskapsrådet, s. 11) Gällande denna 

forskning krävs lösenord för att få tillgång till det inspelade empiriska materialet. Lapparna som 

skrivits anonymt av eleverna finns i en försluten låda som bevaras i ett låst rum. Med nyttjandekrav 

menas att de uppgifterna som finns insamlade enbart får användas i forskningssyfte och att deltagarna har 

rätt att ta del av materialet. Föregående är en av anledningarna till att respondenterna och den berörda 

läraren har fått mina kontaktuppgifter. (Vetenskapsrådet, s. 14)  

4.6.1 Validitet  

Då en kvalitativ intervju bygger på ett mänskligt samspel och består av ett samtal mellan minst två 

personer krävs både förförståelse och förståelse av båda parter eftersom utrymme för tolkning skapas. 

Att tolka och lyssna är för intervjuaren en skapande process. (Dalen 2008, s. 13) Den som intervjuar 

är ägare till frågor som den som blir intervjuad förväntas svara på. Intervjuaren, i detta fall densamma 

som forskaren, behöver använda ord och begrepp som ligger så nära informatörens upplevelser som 

möjligt så att en gemensam plattform skapas. Enligt Dalen kallas detta ”intersubjektivitet” – som 

ordagrant betyder ”mellan subjekt” vilket anses vara en bidragande faktor till att stärka validiteten i en 

kvalitativ intervju. (Ibid s. 116) För att skapa en gemensam plattform, mellan respondenterna och mig 

som både intervjuare och forskare, samt för att kunna mäta det som var avsikten att mäta citerade jag 

Nationalencyklopedins begreppsdefinition av ordet ”hälsa” under samtliga intervjuer. Därefter 

säkerställdes begreppsdefinitionen genom att sammanfatta min tolkning av deras utlåtande högt inför 

dem. Det kunde låta såhär: ”Om jag förstår dig rätt”… ”Jag tolkar det som om”… ”Skulle man 

kunna säga såhär”… Detta tillvägagångssätt beskrivs av Kvale som ett sätt att sända tillbaka 

tolkningen och kan leda till att nå den enda möjliga tolkningen. (2009, s. 212) Som tidigare nämnts 

har en semistrukturerad intervjuform använts för att nå det djup i ämnet som eftersöks. Till studien 

finns även skriftligt formulerade lappar som grund för intervjuerna vilket ger studien, förutom en 

kompletterande bredd inom ämnet, även tydligt nedskrivna svar på forskningens 

huvudfrågeställningar. Kombinationen av mina metoder benämns enligt Hassmén & Hassmén för 
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metodtriangulering (2008, s. 156). (En närmare redogörelse för metodtriangulering har tidigare gjorts 

och finnes under rubrik 4 Metod.)   

 

Andra aspekter att beakta i en kvalitativ studie är maktrelationen som spelar roll i ett samspel mellan 

två individer. I föreliggande studie utförs intervjun av mig som lärarkandidat med elever som 

informatörer vilket enligt Hägg och Kuoppa gör att maktrelationen individerna emellan kan skapa 

obalans som i sin tur kan påverka resultaten. Intervjuaren, jag, som i detta fall också är forskaren har 

tolkningsföreträde samtidigt som den som intervjuar medvetet kan välja att undanhålla information 

s.k. ”motkontroll” (Hägg & Kuoppa 2007; Kvale 2009, s. 49). Med ovanstående klartext existerar 

bevisligen en förförståelse och en objektiv syn på problematiken vilket gör att intervjuaren har bättre 

förutsättningar till att hålla sig neutral och som därmed leder till förstärkt validitet (Bergström & 

Boréus 2005, s. 35). Dalen diskuterar komplexiteten med intervjuformen och poängterar intervjuarens 

ansvar för att skapa balans mellan närhet, distans, respekt och solidaritet. Särskilt viktigt är det i en 

kvalitativ studie med ett ämne som kan väcka oro och ouppklarade känslor hos den som blir 

intervjuad. Detta gäller likväl den som intervjuar som kan bli berörd av den informationen som 

framkommer. (2008, s. 17) För att styrka validiteten bör forskaren enligt Dalen klargöra sin egen 

ställning till det fenomen som ska studeras (Ibid, s. 115). Hassmén & Hassmén kallar det 

forskartrovärdighet (2008, s. 158). För att ytterligare styrka validiteten framhäver jag därför min roll 

som forskare och forskartrovärdighet genom att delge min syn på ämnet och tidigare erfarenheter. Jag 

har bl.a. erfarenhet av personliga utvecklingssamtal med unga vuxna som precis lämnat skolan och 

kommit ut i arbetslivet och även med vuxna som varit arbetsamma under en lägre tid. Vid 

utvecklingssamtalen har jag ansvarat för att så mycket som möjligt ska ges utrymme för ventilation 

både gällande personen i frågas förflutna och framtid i privat- och arbetsliv, positiva och negativa 

erfarenheter. Detta har gjort att jag har fått handskats med ämnen av känsligare karaktär vilket har 

bidragit till att jag utvecklat en förförståelse och känsla för mänskliga möten. Vad beträffar 

föreliggande studies ämne d.v.s. mental hälsa finns också erfarenhet i det då jag under flera år 

intresserat mig för terapeutiska samtal av olika slag, litteratur som rört olika typer av relationer och 

metod- och självhjälpsböcker. Att jag i förväg har intresserat mig och lärt mig om ämnet betyder 

enligt Bergström och Boréus att jag har ökat förståelsen för min förförståelse som i sin tur bidrar till 

en god validitet (2005, s. 35).   

4.6.2 Reliabilitet 

Under validitet gavs en beskrivning av forskarens förförståelse, tidigare erfarenheter och vikten av 

samspelet mellan informant och intervjuare. Under befintlig rubrik kommer hanteringen av insamlad 

data och teknisk utrustning att belysas. Den tekniska utrustningen valdes efter att ha testats vid en 
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pilotintervju som gav bra resultat i form av ljudupptagning och kvalité. Efter avslutad intervju 

kontrollerades inspelningen inför nästkommande. Starttid och längd noterades. Att beakta är att första 

intervjun varade i 23 minuter och 23 sekunder och den sista i 1 timme, 2 minuter och 14 sekunder det 

skedde alltså mer än en fördubbling av tiden. Det kan bero på att jag som intervjuare blev mer 

komfortabel med frågorna och att jag fann ett sätt att få den sista respondenten att känna större 

förtroende för mig. (Dalen 2008, s. 46) 

 

Transkriberingen genomfördes med precision och säkerhet då ljudupptagningen var tydlig och tiden 

inte fick begränsa transkriberingens kvalité. Däremot utgör tidsaspekten och antalet sidor ett hinder 

till att nå slutgiltiga tolkningar på samtliga svar som framkom av intervjuerna. Jag har därför valt att 

göra en meningstolkning och meningskoncentrering, vilket innebär en helhetstolkning av allt material 

för att därefter välja ut delar som förekommer ofta eller med hög relevans för studien för att analysera 

dessa fullständigt. När de är analyserade skapar forskaren, i detta fall jag, kortare formuleringar som 

sammanfattar det intervjupersonen sagt. (Kvale 2009, s. 218, 221) 

5 Resultat 

Då studien utgör en triangulering och baseras på både en kvantitativ och en kvalitativ metod kommer 

resultaten presenteras var för sig för att senare i resultatanalysen och diskussionen mötas och flätas 

samman. För att förtydliga detta kommer lapparna och intervjuerna att presenteras under separata 

rubriker. Lapparna kommer att presenteras med hjälp av två figurer och intervjuerna synliggöras 

genom kodning och tematisering av citat och kortare sammanfattningar utifrån generella och specifika 

respondentsvar. Följaktligen kommer dessa att summeras och diskuteras i resultatanalysen. 

5.1 Presentation av 36 elevers svarslappar 

Det skriftliga empiriska materialet består av 36 lappar skrivna av 36 elever som fritt har fått svara på 

vad som får dem att må bra och vad som får dem att må dåligt. De öppna frågorna har gett varierande 

svar med formuleringar innehållande information i olika utsträckning. För att synliggöra de 

innehållsliga variationerna sammanställs elevsvaren i två olika figurer. Den första figuren (figur 1) 

visar de mest förekommande svaren innehållande mindre detaljer och som nämnts som både något 

positivt och negativt av eleverna. Föregående är motiv till varför följande teman har skapats: familj, 

vänner, skola och idrott och träning. Elevsvar där t.ex. farmor nämns räknas således in som familj. 

Kompisar, bra vänner, nära vän inrymmer tema vänner och elevsvar som betyg och prov kategoriseras 

som skola. Idrott och träning är ett tema som innefattar gym, hockey, fotboll, gymnastik, dans, 

skidåkning och annat som innebär träning som har nämnts av eleverna (se figur 1).  
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Den andra figuren (figur 2) visar svar med större detaljrikedom eller som avviker från mängden 

alternativt något som enbart har angetts som positivt eller negativt. Svar i figur 2 kan likväl beröra 

teman som återfinns i figur 1 men har separerats för att redogöra avvikande svar. Exempelvis återfinns 

tema familj i båda figurerna och kan förklaras på följande sätt. I första figuren räknas svar utan vidare 

detaljer in som t.ex. ”farmor”, ”familjen”, ”min pappa” o.s.v. medan figur 2 synliggör tema familj på 

ett avvikande sätt t.ex. ”Pappa är värre än vanligt”. ”Pappa är värre än vanligt” är ett svar med större 

detaljrikedom varför svaret har separerats från tema familj i figur 1 och erhållit en egen punkt i figur 

2. Partner är något som har nämnts flera gånger men enbart som någonting positivt. Partner har i 

samtliga elevsvar hållits isär från vänner och skrivits som ”flickvän”, ”pojkvän”, ”min kille”. För att 

återspegla elevsvaren har därför partner fått utgöra en egen punkt i figur 2. Förekomsten av ord som 

stress, press och ångest är anmärkningsvärd då de förekommer många gånger och enbart ur negativ 

aspekt och erhåller därför en egen punkt i figur 2. Döden och kyrkan nämns enbart en gång vardera 

och är avvikande på så vis varför även de erhåller egna punkter i figur 2. (Lapparna i sin helhet finns 

citerade och bifogade under rubrik 10.)  

 

Att beakta i nedanstående figur är att eleverna har fått svara helt fritt utan några i förväg bestämda 

svarsalternativ och utan begränsning. Föregående gör att ett och samma tema har nämnts av vissa som 

både något positivt och negativt likaså finns teman som inte har berörts av alla elever. Beskrivning på 

hur stapeln ska förstås ser ut som följande. Exempel: Skola: 94 procent av eleverna svarade att skolan 

får dem att må dåligt och 8 procent svarade att skolan får dem att må bra. Sammantaget har skola 

angivits fler gånger än antalet elever vilket betyder att det finns elever som har skrivit skola som både 

något negativt och positivt för dem.  

 

Figur 1. Faktorer som får eleverna att må bra respektive dåligt. Procent. N=36 
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Figur 1 visar att skola är något som nämnts av flest elever. 94 procent har angett skola som en faktor 

som får dem att må dåligt och åtta procent som något bra. Vänner, 69 procent, är det tema som 

förekommer mest frekvent som en faktor som får dem att må bra följt av idrott och träning som anges 

av 61 procent. Vänner och idrott och träning är teman som av åtta procent vardera nämnts som något 

negativt för dem. 33 procent av eleverna har angett att familjen har en positiv inverkan på deras 

mentala hälsa medan nästan lika stor andel, 31 procent, har skrivit att familjen påverkar deras mentala 

hälsa negativt. 

 

Figuren nedan (figur 2) visar avvikande svar och svar som enbart angetts som någonting positivt eller 

negativt för den mentala hälsan varför egna punkter för dessa har skapats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Faktorer som får eleverna att må bra respektive dåligt. Procent. N=36 

Förekomsten av ord som stress, press och ångest utgör 81 procent av elevsvaren. 17 procent av 

eleverna har svarat att en partner får dem att må bra. 14 procent av eleverna har svarat att de mår 

dåligt över en vän, varav en uttryckligen skrivit ”Min bästa vän skär sig” (se fullständig tabell under 

rubrik 10 för ytterligare specificeringar). Lika många har angivit att musik får dem att må bra. 

Utseende och att det är mörkt ute har angetts som något negativt av sex procent vardera. Sex procent 

har skrivit att läsa får dem att må bra och tre procent har angett kyrkan som en positiv faktor för den 

mentala hälsan. Tre procent har svarat att pappa är värre än vanligt, lika många har angett döden, 

skada och att man inte alltid är snäll mot sig själv som något som får dem att må dåligt.  

5.2 Presentation av den kvalitativa studien - fyra djupintervjuer 

I följande avsnitt kommer en tematisering av det empiriska materialet som utgör de mest centrala 

delarna för samtliga intervjuer att delges. De teman som kommer att belysas är: hälsa, hälsa i skolan, 
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upplevelser av det specifika lektionstillfället, socialt stöd i form av familj, vänner och skola. Frågor 

och svar kommer att presenteras under tillhörande tema i sammanfattad form kombinerat med direkta 

citat. De ord och meningar som är fetmarkerade är en kodning som jag bedömt som nyckelord d.v.s. 

de mest centrala för sammanhanget. Avgörandet har gått till genom att jag uppmärksammat att eleven 

betonat ordet, meningen vid uttalandet eller att jag via kroppsspråk noterat att det är av vikt. Även ord 

som varit återkommande har markeras med fet stil och ord som tillför studien något utöver det andra. 

(Hjerm & Lindgren 2010, s. 97) Citaten skrivs med kursiverad stil för att förtydliga att det är ett direkt 

utlåtande av respondenterna. Motivet till att det empiriska materialet presenteras med märkt kodning 

är för att synliggöra för läsaren hur resultatet har vuxit fram (Ibid, s. 125).  

5.2.1 Tema: hälsa 

Mat är något som nämns av samtliga respondenter varav tallriksmodellen uttrycks specifikt av två av 

dem. Tre av fyra nämner förutom mat även sömn och återhämtning som något väsentligt för hälsan. 

Två av fyra nämner den mentala hälsan varav den ena beskriver den mentala biten mer djupgående. 

Nedan följer tre utvalda citat på frågan: 

  Vad tänker du när du hör ordet hälsa? 

”Hälsa - ja alltså det första som kommer upp när man säger hälsa är mat. Jag är ständigt hungrig (!) 

och sen efter det så är det väl mental hälsa vilket jag har haft lite problem med förut så jag har läst 

ganska mycket böcker och så om det.”     /Elev 1  

 

”Det är ju också sömn och att typ vara snäll mot sin kropp, att man ger sin kropp näring och äter 

rätt så man inte mår dåligt och sover tillräckligt.”   /Elev 3 

 

”Den fysiska hälsan spelar jättemycket in på den mentala. Sen kan man ju ha världens bästa fysiska 

hälsa och må piss inuti. Så hälsa är ju att man mår bra och egentligen känner jag så att mår man 

bra men inte är jättevältränad så kan ju det vara okej men att man äter bra och får lite motion så är 

ju det okej. Man behöver inte vara hur fysisk bra som helst men bara så man känner att man mår bra 

så är ju det hälsa.”     /Elev 4 

Eleverna tar upp olika faktorer som påverkar hälsan såväl fysiska som mentala. Att vara snäll mot sig 

själv, äta, sova och träna är komponenter som lyfts fram. Elev fyra skildrar fysisk och mental hälsa 

och lyfter fram att en god fysisk hälsa inte per automatik betyder att en person mår bra mentalt.   

 Hur märks det på dig när du mår dåligt? 
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”Alltså när jag mår sämre då blir jag mycket segare i huvudet och jag tänker inte lika snabbt. Jag är 

tystare också.”     /Elev 1 

 

”Alltså jag kan ju känna om jag mår dåligt kan jag liksom få ont i magen, man går liksom runt och 

bär på något [...]”     /Elev 2 

”Om jag missar frukosten en dag då går det mycket trögare att gå i skolan då. Ja man får ont i 

huvudet och det är jobbigt och det blir svårare att tänka liksom.”   /Elev 3 

”Jo, att man blir tystare, att man inte pratar lika mycket för man tänker väl mer eller för man orkar 

inte för att man kanske mår dåligt och att man inte orkar göra lika mycket - det blir jobbigt att 

plugga, umgås och så.”     /Elev 3 

”[…] Det är ganska svårt att få mig att må dåligt genom att säga något till mig. Jag vet inte varför 

med det är som om någon bara stängt av den knappen inom mig.” /Elev 4 

 

”Förut hade jag jättemycket problem med panikångestattacker jag var ganska skör men jag var 

liksom jättehård på utsidan och jätteskör inuti […]”   /Elev 4 

Tystnad, huvudvärk, magont, svårare att tänka och panikångestattacker är några konkreta exempel 

som respondenterna tar upp. De abstraktare svaren ”[…] det är som om någon bara stäng av den 

knappen inom mig.” ger en inblick i något som inte är lika definierbart. Vidare ger samma elev 

exempel på hur dåligt mående kan yttra sig genom att berätta att hen tidigare varit hård på utsidan 

men skör inuti.    

 Upplevde du hälsa vid den tidpunkten som lektionen gavs? 

  

”Mm alltså jag var faktiskt ganska orolig under den lektionen faktiskt för min partner gick igenom en 

ganska tuff period då och hade det jävligt jobbigt”   /Elev 1 

      

”Nej jag mådde nog inte bra psykiskt då. Jag var så himla himla stressad över det provet alltså jag 

tror att jag t o m grät efter det provet för jag ville verkligen att det skulle gå bra men jag hann liksom 

inte skriva klart och jag hade liksom förväntat mig ett bra betyg.”  /Elev 2 

 

”Alltså jag kan verkligen känna superduper – jättemycket empati och må jättedåligt för någon som 

verkligen mår dåligt[…] Men när vi skrev lapparna så var det liksom, jag kan inte säga att jag hade 

bra mental hälsa då eftersom en annan mådde dåligt.”  /Elev 4 
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Elevernas svar vittnar om olika upplevda känslolägen under det specifika lektionstillfället som 

berodde på antingen egen upplevd stress eller p.g.a. oro för någon annans hälsa. 

 

 Hur och vad gör du för att må bra? 

 

”Jag spelar fotboll – det är liksom en av de absolut bästa sakerna med fotboll. Alltså när jag går ut 

på planen så försinner allting annat och det är bara det som gäller.” /Elev 1 

 

”Alltså när jag är ledsen då brukar jag typ träffa en kompis och prata om det och typ göra något kul 

för då kanske man glömmer bort det lite.”   /Elev 2 

 

”Det var liksom därför jag åkte iväg på den där resan och det liksom kände jag att jag typ behövde 

göra och det är helt sjukt jag känner mig så himla mycket bättre nu.” /Elev 4 

 

Respondenterna vänder sig till vänner, pratar och tränar för att må bra. Träningen, vänner och samtal 

får respondentera att må bättre. Elev 4 beskriver ett tillfälle då hen pratat med sin väns mamma om 

problem och om eventuella lösningar. Att prata med vännens mamma gav eleven modet att åka iväg 

på en både fysiskt och mentalt utmanande resa som hen annars tvekat inför. 

5.2.2 Tema: hälsa i skolan och upplevelser av lektionen 

 

 Hur upplevde du lektionen? Minns du något som du upplevlede särskilt starkt? 

 

Respondent 1 nämner att läraren hade pratat om att det kan vara tufft att vara ung och förknippade det 

med självmord vilket blev extra jobbigt då respondenten själv kände till flera vänner som försökt ta 

livet av sig. Respondenten upplevde lektionen som tuff. 

 

”[…] Jag kände liksom bara att jag kände igen mig eftersom jag har flera kompisar som har 

försökt.”      /Elev 1 

 

”Ja alltså jag kommer precis ihåg när vi skulle skriva lapparna att vi hade ett jättestort NO-prov så 

jag typ var jätte-såhär… alltså jag kommer ihåg att jag skrev prestationsångest som en dålig grej. 

För jag hade verkligen jättemycket ångest […]”   /Elev 2 
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”Mm jo alltså vi var några tjejer i min klass som pratade om den efteråt på lunchen och alla tyckte ju 

typ att det var bra och så och att det var bra att få bort det lite grann. Skönt att höra liksom att det är 

fler och så som känner så.”    /Elev 2 

 

”Ja alltså det var bra att få en stund att bara tänka igenom det själv liksom. Alltså det gör man ju 

inte så ofta, det är inte ofta man ger sig själv det så det var bra […]” /Elev 3 

 

”Ja, jag kommer ihåg att det var så himla skönt. Att bara ligga och slappna av lite, ligga och lyssna 

på X och bara höra honom prata. Alltså jag tycker verkligen att det var jättejättebra och att man 

borde ha det oftare – inte för ofta så det tappar värde men med jämna mellanrum.” 

      /Elev 4 

 

”Eller vänta jo-jo-jo att han sa ta ett bad! Det kände jag var ju jättesmart (!) så det reagerade jag på 

det tycker jag var ett jättebra tips.” (Eleven minns fler saker som togs upp och som gjorde intryck.) 

”Alltså jo-men att han sa - alla här inne kan bli vad ni vill om ni vill det tillräckligt mycket så kan ni 

komma dit. Det var ganska skönt att höra att han sa det.”  /Elev 4 

 

På frågan vad eleverna mindes särskilt starkt och hur det kändes att delta på lektionen lyftes 

sammanfattningsvis följande fram: Prestationsångest, synen på livet när det känns tufft och 

påminnelsen om att man inte är ensam om sina tankar. Tipsen på vad och hur man kan göra för att må 

bra var också något som lyftes fram som positivt.   

5.2.3 Tema: socialt stöd, familj 

 

 Vem vänder du dig till om du behöver stöd? Har du ett socialt stöd hemifrån? Vem vänder du 

dig till om du vill prata? Kan du prata med dina föräldrar? 

 

”[…] Även fast mina föräldrar gärna vill att jag ska kunna berätta allting för dem så är de 

fortfarande föräldrar och jag vill jag inte berätta allting för dem.”  /Elev 1 

       

”Ja och alltså jag har det ganska stressigt och så och mycket press speciellt från hemma.” 

      /Elev 1 
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”Ja alltså det är väl kompisar. Det är inte så att jag någonsin har pratat med någon vuxen för det är 

väl ofta det man pratar med sina kompisar om som man vill dölja för sina föräldrar, för att det 

kanske har med dem att göra eller så. Så då är det svårt att prata med dem.” /Elev 3 

”Men jag vet ju det också att om jag skulle berätta något så skulle de ju stötta mig och så men jag är 

verkligen jätterädd för det för jag känner liksom såhär att berätta något för dem, alltså jag skulle 

inte kunna tänka mig det.”    /Elev 4 

”Och jag känner att jag är väldigt rädd för att berätta saker för dem, ju mer jag berättar för dem så 

har de mer att vända emot mig, typ i en argumentation. Alltså min mamma kan verkligen använda 

det emot mig och säga du sa så till mig förut hon är lite så där, lite knäpp min mamma – men jag har 

mina bästa kompisar och det känns bra.” 

      /Elev 4 

Samtliga respondenter säger att de har stöd hemifrån men att de i första hand pratar med vänner eller 

att de berättar olika saker för sina föräldrar och sina vänner. Vänner anses vara det främsta sociala 

stödet. Det sista citatet från elev fyra sticker ut från mängden varför jag återkommer till det under 

rubrik 6 Resultatanalys och diskussion.      

5.2.4 Tema: socialt stöd, vänner 

 

 Vad är en bra vän för dig? 

”Det är lite svårt att säga men en bra vän är liksom en vän som alltid finns där även fast man inte ser 

dem hela tiden.”      /Elev 1 

”Alltså en vän som man kan berätta saker för, alltså någon som bryr sig och som t.ex. om jag är 

ledsen som frågar vad som hänt men som liksom inte en sån som frågar bara för att den vill veta utan 

för att den frågar för att den liksom bryr sig typ. Alltså en som stöttar en och så […]” 

      /Elev 2 

”Att den kan läsa mig och se hur jag känner mig och den vet hur den ska bete sig runt mig t.ex. när 

jag mår på ett visst sätt och att jag vet att den här personen inte säger det jag säger vidare.” 

      /Elev 3  

”Jag har verkligen tagit mig friheten i mitt egna liv att bara umgås med folk som jag mår bra av att 

umgås med som vi kanske inte tycker lika om allting men som ger mig någonting och det är ju en 

bra vän. Det är ju liksom viktigt att den är ärlig med en och ger en konstruktiv kritik och som man 
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kan diskutera med och som är varm och snäll, givmild att man verkligen känner att man kan vara sig 

själv med personen och sådär.”    /Elev 4 

 

”De här fyra, fem som jag har som är så väldigt nära har jag tänkt är lite som ett substitut för att jag 

inte har den relationen till mina föräldrar. Min relation till mina föräldrar är väldigt kamratlig 

eftersom de är lite yngre och det är liksom inte så att jag berättar för dem om jag något jag mår 

dåligt över och så där utan vi pratar liksom med varandra men inte, jag berättar liksom aldrig om 

något speciellt.”     /Elev 4 

 

Samtliga respondenter upplever att de har mycket bra stöd från minst två vänner som de anger som 

bra eller nära vänner. Gemensamt för dem är att var och en uttrycker att det är bättre att ha några få 

riktigt bra, nära vänner än många som inte står dem lika nära. Elev fyra uttrycker en stark relation till 

sina närmaste vänner. Hen anger fyra, fem personer som ett substitut för sina egna föräldrar.   

5.2.5 Tema: socialt stöd, skolan och andra stöd som uttalas av respondenterna 

 Vet du vem du skulle vända dig till i skolan om du kände behov för att prata? 

 

”Ja alltså man kan väl gå till skolpsykologen men jag vet inte ens vem det är. Ja alltså fast vi vet ju 

var hon sitter om man vill gå dit - men sen har jag hört att det som sägs där har läckt ut till 

föräldrarna så många blir ju otrygga och kanske inte vill prata med X. Fast för många är säkert 

skolpsykologen jättebra. Fast även vår mentor kan man prata med och det är ju liksom bra och så är 

det så att alla hittar sin favoritlärare. Så även lärarna kan man prata med och de brukar vara 

duktiga.”      /Elev 3 

 

”Och alla borde egentligen gå regelbundet till kuratorn och så. Man borde prata om att inte stressa 

upp sig så mycket - alltså min klass stressar ju upp sig för allt och jag önskar bara att alla kunde 

liksom få bort det – alltså jag har ju typ upplevt eller uppnått det, Nirvana nästan. Att jag ärligt talat 

inte bryr mig, att jag liksom klär mig som jag vill, alltså det är så himla skönt att ha uppnått det, att 

det liksom inte rör mig i ryggen om någon tycker att det här inte ser bra ut – det är liksom jaha 

okej[…]”      /Elev 4 

 

”Jag har varit jätteanti förut men så vände ju det. Jag var ju där och så var det en kvinnlig präst där 

och hon var så himla cool och verkligen hur bra som helst och så där men sen så har jag också min 
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kompis mamma som jag har jättebra relation med så jag har liksom min lilla substitutfamilj.  

      /Elev 4 

 

”Jag har gått från att ha varit det hårdaste skalet någonsin. Jag berättade ingeningeningenting 

liksom men med henne så har hon liksom mer och mer lirkat ur mig saker så jag nu vet hur jag ska 

göra för att liksom kunna berätta någonting. Jag tycker fortfarande att det är svårt men det har 

blivit bättre än innan jag lärde känna dem och liksom fylldes med panikångestattackerna. För när 

jag kan berätta lite så liksom töms ju det där istället för att spricka.”  

      /Elev 4 

Gemensamt för samtliga respondenter är att de under intervjun nämner den lärare som ledde det 

specifika lektionstillfället, som studien utgår ifrån, som en person de skulle kunna vända sig till om de 

behövde. Var och en av dem uttryckte någonting positivt om läraren trots att ingen specifik fråga om 

honom ställdes. Respondenterna beskriver läraren på olika sätt och som gemensamt kan sammanfattas 

som positivt med egenskaper som pålitlig, engagerad och hjälpvillig. Ytterligare en lärare nämns av 

två av de fyra respondenterna varav den lärarens lektionstillfälle återges och beskrivs som givande. 

Den lektionen hade haft samtalet i fokus med enbart flickorna i klassen. Det centrala i samtalet var 

livet som berörde både stora och små frågor. Förutom ovan nämnda lärare uttalas utan inbördes 

ordning skolpsykolog, kurator, ungdomsmottagning och kyrkan. Utav en elev nämns en väns familj 

speciellt beskrivs vännens mamma som ett stort stöd och som substitut för sin egen familj.  

6 Resultatanalys och diskussion 

Syftet med studien var att ta reda på vad som påverkar elever positivt och vad som påverkar dem 

negativt. Den trianguleringsmetod som använts i studien har gett en bas att utgå från vad gäller 

faktorer som påverkar elevers mentala hälsa och intervjuerna har gett det djup som eftersökts; 

tillsammans har metoden gett en mångfacitterad bild av ämnet. I detta avsnitt kommer de 

sammanlagda resultaten från lapparna med elevernas utsagor tillsammans med resultaten av de fyra 

djupintervjuerna att flätas samman. Analysen kommer ske genom en diskussion utifrån tidigare 

forskning, egna erfarenheter och utifrån det fenomenologiska perspektivet.   

 

Resultaten visar att när elever själva får svara på vad som får dem att må dåligt har den största andelen 

svarat skolan. Med en innehållslig analys av lapparna framkommer betyg, prov, läxor och 

gymnasieval inom ramen för skolan. De ord som beskrivit faktorerna är stress, press och ångest inför 

dem. Studien ”Vigorous physical activity, mental Health, perceived stress, and socializing among 

college students” resultat visar att stress och psykisk ohälsa korrelerar (Nicole A. et al. 2012, s. 12). I 
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föreliggande studie har 94 procent av eleverna angett skolan som faktor för vad som får dem att må 

dåligt och 81 procent har skrivit ord som stress, press och ångest. Att känna stress kan få allvariga 

konsekvenser för hälsan då det kan framkalla känslan av hopplöshet och hjälplöshet (Rydqvist & 

Winroth 2002, s 137). Föreliggande studies resultat indikerar därför att elevernas svar bör tas på 

allvar, lyftas fram och göras något åt. Av intervjuerna att döma stärker respondenterna de svar som 

framkommit av lapparna och ger en djupare inblick i vilka känslor som förekom vid det tillfället då 

det specifika lektionstillfället gavs. Följande utlåtande är svar på frågan om eleven upplevde hälsa vid 

det tillfälle då lektionens gavs. 

 

”Nej jag mådde nog inte bra psykiskt då. Jag var så himla himla stressad över det provet alltså jag 

tror att jag t o m grät efter det provet för jag ville verkligen att det skulle gå bra men jag hann liksom 

inte skriva klart och jag hade liksom förväntat mig ett bra betyg.  /Elev 2 

 

Elevens utlåtande går i linje med ovan nämnd forskning. Att eleven blivit negativt påverkad av något 

som faller inom ramen för skola är uppenbar då utlåtandet synliggör elevens känsla av stress och 

förväntningar inför provet och betyget. Stress kan enligt Rydqvist och Winroth framkalla en känsla av 

utmaning om den är positiv och hjälplöshet som i resultatet ovan (2002, s. 137). Ur ett 

fenomenologiskt perspektiv är elevens utlåtande ett exempel på när idealbilden och självet är för långt 

ifrån varandra så att inkongruens uppstår. Elevens förväntningar besannades inte vilket ledde till en 

känsla av sårbarhet och gråt, vilket kan ses som ett svar på både hjälplöshet och inkongruens. Eleven 

kunde för det specifika lektionstillfället inte heller säga att hen mådde psykiskt bra och poängterar 

stresskänslorna som framkallades inför och under ett prov.  

 

På frågan hur det märks på eleven att hon eller han mår dåligt uppgav två av fyra elever att de blir 

tystare och inte pratar lika mycket som när de mår bra. Magont, känslan av att bära på något och 

huvudvärk var också något som nämndes.  

 

”Alltså när jag mår sämre då blir jag mycket segare i huvudet och jag tänker inte lika snabbt. Jag är 

tystare också.”      /Elev 1 

       

”Alltså jag kan ju känna om jag mår dåligt kan jag liksom få ont i magen, man går liksom runt och 

bär på något [...]”     /Elev 2 

Att elever uppger att de blir mer tystlåtna när de upplever ohälsa är således att beakta för en lärare 

som en indikation på att något inte är som det sig bör. För att uppmärksamma och ta itu med dessa 
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signaler behöver, enligt den fenomenologiska teorin, den som ska vägleda och guida eleven till att 

uppleva kongruens själv vara i ett stabilt tillstånd; i detta fall läraren. Andra egenskaper som teorin 

anser vara av vikt utifrån en klientcentrerad form är en empatisk förmåga och förmågan att sätta sig in 

i den andres upplevelsevärld. Enligt eleverna som jag intervjuat är förtroende av stor vikt. På frågan 

vem de vänder sig till när de behöver prata väljer samtliga vänner som första alternativ. Resultatet av 

lapparna visar också att vänner är den kategori som flest har angivit som faktor som får dem att må 

bra vilket går i linje med bl.a. socialstyrelsens rapport som visar att god kamratskap har en positiv 

inverkan på vår mentala hälsa och är avgörande för hur vi upplever vår tillvaro (2012, s. 97).  

Exempel på svar för vad en bra vän är för respondenterna är någon som bryr sig, någon man kan lita 

på, få konstruktiv kritik av och finnas där fast man inte alltid ses. På följande sätt beskriver en 

respondent vad en bra vän är: 

 

”Alltså en vän som man kan berätta saker för, alltså någon som bryr sig och som t.ex. om jag är 

ledsen som frågar vad som hänt men som liksom inte en sån som frågar bara för att den vill veta utan 

för att den frågar för att den liksom bryr sig typ. Alltså en som stöttar en och så[…]”/Elev 2  

 

Citatet ovan beskriver en person med empatisk förmåga och en person som finns där som stöd. I likhet 

med de ovannämnda egenskaperna har samtliga elever beskrivit den lärare som skapade det specifika 

lektionstillfället som studien baseras på. Empatisk förmåga, vetskapen om möjligheten att få stöd, 

pålitlig och hjälpvillig är den beskrivning som framkommit utav honom under intervjuerna. Jag har 

tidigare i studien delgett hur lektionen gick till och vill här poängtera det faktum att idrottsläraren 

utgick från sig själv när han vid den specifika lektionen lyfte fram de teman som eleverna hade angett 

på sina lappar. Att han valde att vara en förebild genom att vara personlig utan att vara privat och 

agerade likt en rådgivare är enligt Wolny det mest framgångrika sättet för att vinna elevers förtroende. 

(2010, s. 86) Att läraren dessutom valde att frångå katederundervisning, som enligt Skolinspektionens 

resultat är motsatsen till det vanliga, visar enligt min mening på lärarens flexibilitet, breda kompetens 

och mod. Skolinspektionens siffror visar att endast fem procent av undervisningen i idrott och hälsa 

tillägnas hälsa och livsstil varav en halv består av ord som berör hälsa och livsstil (2012, s. 12, 40). Av 

intervjuerna att döma och med utgångspunkt ur det fenomenologiska perspektivet har lärarens roll en 

betydande plats i elevers sociala miljö. För att en lärare ska kunna bidra till att stärka elevernas 

mentala hälsa och påverka den positivt ser jag egenskaper likt de terapeutiska, som tidigare 

presenterats, som nödvändiga. De egenskaperna är också vad läraren för det specifika lektionstillfället, 

enligt eleverna, har.  
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I de skolor jag varit i under årens gång har det genomgående funnits någon med titeln skolsyster, 

skolkurator eller skolpsykolog att få stöd ifrån. En lärare skulle hypotetiskt sätt kunna hänvisa 

samtliga frågor kring hälsa till dessa personer vars titlar signalerar att de utbildats i hälsa och ohälsa 

men det behöver, efter intervju med de fyra eleverna, inte nödvändigtvis betyda att det är till dem 

eleverna väljer att vända sig till. Som svar på frågan om eleverna upplever att det finns stöd att få i 

skolan framkom svar som nedanstående: 

 

”Ja alltså man kan väl gå till skolpsykologen men jag vet inte ens vem det är. Ja alltså fast vi vet ju 

var hon sitter om man vill gå dit - men sen har jag hört att det som sägs där har läckt ut till 

föräldrarna så många blir ju otrygga och kanske inte vill prata med X. Fast för många är säkert 

skolpsykologen jättebra. Fast även vår mentor kan man prata med och det är ju liksom bra och så 

är det så att alla hittar sin favoritlärare. Så även lärarna kan man prata med och de brukar vara 

duktiga.”      /Elev 3 

 

Eleven gör skillnad på skolpsykolog och lärare titelmässigt och antyder att det innehållsmässigt går att 

få liknande hjälp. Med andra ord är titeln inte avgörande för eleven utan snarare framhålls vikten av 

förtroende för den vuxna personen. Förtroende kan således tolkas som det primära eftersom det avgör 

vem eleven väljer att gå till. Ur ett fenomenologiskt perspektiv behövs empatisk förmåga och 

förtroende för att få en inblick i en människas upplevelsevärld vilket går i linje med elevens utlåtande.  

   

På frågan hur skolan skulle kunna arbeta med mental hälsa påpekar samtliga respondenter lektionen 

som studien utgår ifrån. Avslappning och arbete kring prestation och rimliga mål var önskvärd även 

samtal om jämnställdhet och feminism framkom. En respondent ansåg att ännu mer idrott skulle vara 

bra med motiveringen roligt och för att det gjorde eleven piggare. Elevens utlåtande är motiverat och 

är i enlighet med den amerikanska studien som visade att fysisk aktivitet associerades med bättre 

humör, bättre självkänsla och mindre ångest (Nicole et al. 2012, s. 12 f.).  

 

”Alltså man skulle kunna ha ännu mera idrott i skolan för det är kul och man blir ju mycket piggare 

till lektionerna efteråt tycker jag.”    /Elev 2 

 

Samtliga tyckte att kombinationen med lappar och att läraren ensam pratade om mental hälsa var ett 

bra sätt. Några av dem uttryckte även att det förmodligen inte hade varit några elever som hade vågat 

prata om tillvägagångssättet hade varit en öppen dialog elever och lärare emellan. Ett exempel på hur 

en av eleverna upplevde lektionen ser ut som följande: 
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”Ja, jag kommer ihåg att det var så himla skönt. Att bara ligga och slappna av lite, ligga och lyssna 

på X och bara höra honom prata. Alltså jag tycker verkligen att det var jättejättebra och att man 

borde ha det oftare – inte för ofta så det tappar värde men med jämna mellanrum.”/Elev 4 

 

Eleven uttrycker att det var behagligt att bara få ligga och slappna av och sammanfattar hur bra det var 

genom att två gånger i följd upprepa förstärkningsordet ”jätte”. Eleven lyfter fram att lektioner som 

denna borde göras oftare men inte så ofta att det tappar värde vilket antyder att eleven upplevde 

lektionen som värdefull.  

 

”Att jag inte alltid är så snäll mot mig själv” är vad en elev hade skrivit på sin lapp över faktorer som 

hen mår dåligt av. På vilket sätt framkommer inte men att det existerar tillfällen då eleven behandlar 

sig själv så pass att konsekvensen blir att eleven mår dåligt är att betrakta som allvarligt. 

Socialstyrelsens rapport över folkhälsan visar att antalet personer som begår självmord bland unga 

ökar (2013, s. 46). Under intervjun framkom utav en av eleverna att lektionen i mental hälsa 

upplevdes som tuff då läraren pratade om att det kan vara hårt att vara ung. Detta förknippade eleven 

med självmord och blev påtagligt eftersom hen själv kände till flera vänner som försökt ta livet av sig. 

 

”[…] Jag kände liksom bara att jag kände igen mig eftersom jag har flera kompisar som har 

försökt.”      /Elev 1 

 

En annan lapp av allvarsammare karaktär är: ”Pappa är värre än vanligt”. Vad det egentligen betyder 

går inte att avläsa men att det finns en pappa som gör att en ungdom mår dåligt är ett faktum. Ur ett 

fenomenologiskt perspektiv utgör familjen en central roll för den sociala närmiljön och är avgörande 

för en människas upplevelsevärld. Likaså visar forskning att barn som vuxit upp med en missanpassad 

familjesituation med alkoholism som exempel mår sämre mentalt (Serec et al. 2012, 864 f.). 

Socialstyrelsens rapport skriver att den ena sociala miljön kan kompenseras för den andra och på så 

vis skona den mentala hälsan (2012, s. 85). Av lapparna framgår att ungefär lika stor del har angett sin 

familj som något som får eleverna att må dåligt som bra. För att ge ett djup i hur det kan låta när en av 

respondenterna berättar om sin hemmiljö delges citatet nedan. 

  

”Jag känner att jag är väldigt rädd för att berätta saker för dem, ju mer jag berättar för dem så har 

de mer att vända emot mig, typ i en argumentation. Alltså min mamma kan verkligen använda det 

emot mig och säga du sa så till mig förut hon är lite så där, lite knäpp min mamma – men jag har 

mina bästa kompisar och det känns bra.”   /Elev 4 
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Eleven uttalar rädsla för att berätta saker för sina föräldrar i synnerhet lyfter hen fram sin mamma. 

Bästa vännernas existens lyfts fram och beskrivs förmedla en positiv känsla. Samma elev berättar om 

en annan familj som hen uttrycker fungerar som substitut för sin egen. Hade eleven inte berättat om 

det goda stöd eleven har omkring sig i form av substitutfamilj, en präst och nära vänner skulle jag ha 

tolkat elevens närmiljö som missanpassad till den grad att extra stöd från skolan skulle vara nödvändig 

att i ett första led diskuteras. Detta för att i enlighet med studien från socialstyrelsen sträva efter att 

kompensera i form av extra trygghet och stöd från skolan för de elever med bristande hemmiljö för att 

på så vis minska risken att uppleva allvarlig psykisk ohälsa.  

 

Att beakta är att ingen av respondenterna angav skolan som helhet som en plats för att stärka den 

mentala hälsan däremot nämndes den specifika idrottsläraren som en vuxen de visste fanns där för 

dem om de skulle behöva. En lärare kan inte ändra på elevers familjesituationer annat än att anmäla 

om ett barn misstänks fara illa vilket också en lärares skyldighet att göra. Önskvärt är att lärare skulle 

ha förutsättningar nog att kunna erbjuda en trygg och fungerande undervisning och skolmiljö men av 

det kvantitativa resultatet att döma ser verkligheten inte ut så. 94 procent av eleverna har angett skolan 

som en faktor som påverkar deras mentala hälsa i negativ riktning. Resultatet pekar därmed 

övervägande åt att skolan har ett stort arbete med mental hälsa framför sig.  

 

Enligt Skolinspektionens kvalitetsgranskning tillägnas hälsodelen fem procent. Ord, begrepp och 

samtal om hälsa och livsstil utgör en halv procent (2012, s. 40). Det är siffror som enligt min mening 

inte är försvarbara med tanke på de anmärkningsvärda orsaker som angetts av eleverna i denna studie. 

Vad de bakomliggande orsakerna är framgår inte till fullo. Kan det bero på okunskap och brist på 

utbildning hos lärare? Kan det bero på rädslor inför vad som synliggörs när elever faktiskt talar om 

hur de mår? Kan tidsbrist och bristfällig planering vara anledningar till varför mental hälsa näst intill 

faller utanför skolans ramar? Föreliggande studie kan inte svara på föregående frågor om varför 

hälsodelen inte prioriteras vilket gör att vidare forskning inom området välkomnas.   

7 Slutsats 

Resultat av studiens frågeställningar 

När elever fritt utan förbestämda svaralternativ har svarat på vad som får dem att må bra har de flesta 

angett vänner. Idrott och träning är den kategori som valts att skrivas av nästflest elever med familj 

som nästföljande. För att på ett överskådligt sätt svara på studiens frågeställningar punktas de tre 

vanligaste svar som angivits ner i fallande ordning. 
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-  Vilka faktorer påverkar elevers mentala hälsa positivt? 

1. Vänner 

2. Idrott och träning 

3. Familj 

 

- Vilka faktorer påverkar elevers mentala hälsa negativt? 

1. Skola 

2. Familj 

3. Idrott och träning 

8 Slutreflektion  

Jag utbildar mig till lärare i idrott och hälsa och är i slutskedet av min utbildning. Jag har under de 

senare åren varit genomgående både nöjd och stolt över min utbildning med undantag för en del; 

utbildning i mental hälsa. Jag ser en fara med att mental hälsa näst intill utelämnas i utbildningen 

eftersom jag anser att kunskaper inom området är nödvändiga inför det mötet som väntar med 

eleverna. Likt den fenomenologiska synen på en terapeutisk- och undervisningsform ser jag att min 

roll som lärare innebär avsevärt mer än att enbart ge elever kunskaper inom de ämnen jag utbildat mig 

i. Som tidigare nämnt frångår läraren likt en terapeut alltmer rollen som allvetande expert till att 

istället skapa en trygg miljö och tilltro till eleverna. (Fhanér 1985, s.113 ff.) Därför vill jag framhäva 

vikten av att som lärare i första hand få verktyg för att kunna skapa den trygga miljön som behövs för 

att kunskapen ska kunna vara i centrum. Inte att förglömma möter en lärare dessutom barn från 

varierande hemmiljöer, kulturer och med olika förutsättningar. För att kunna möta dessa olika elever 

och vara en skola för alla ser jag utbildning inom ämnet mental hälsa som ytterst nödvändig. 

Ytterligare en aspekt som återigen är värd att belysa är den sociala miljöns inverkan på människan, 

som enligt det fenomenologiska synsättet menar att, ingen människa föds ond utan den formas av sin 

omgivning. (Ibid, s. 117) En god omgivning har visat sig förbättra chanserna till utveckling av en 

positiv självbild vilket i sin tur främjar hälsan. (Rydqvist & Winroth 2002, s. 54) Eftersom en lärare 

utgör en central del av elevers liv vill jag därmed betona vikten av att som lärare reflektera över sin 

roll och syn på ämnet mental hälsa. En fråga som alla blivande lärare och lärare bör fundera över är: 

Hur vill du göra avtryck på de elever och kollegor du möter i din vardag? Vad vill du bidra till genom 

din yrkesprofession och vad vill du tillföra som människa? 

 

Det fenomenologiska perspektivet menar att vi alla är utrustade med en inre kompass, jag vill kalla 

den magkänsla. Kanske kan det vara ett steg i rätt riktning att lyssna på den. Kanske var det just den 
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inre kompassen som fick idrottsläraren för det specifika lektionstillfället att stanna upp i korridoren? 

Med facit i hand kan föregående fråga svaras med ett ja. Han upplevde rätt när han fick en känsla av 

att eleverna upplevde stress och oro. Med stor portion flexibilitet och enligt min mening även mod 

konstruerade han en lektion i mental hälsa han redan dagen därpå genomförde. Av resultatet att döma 

var den välbehövlig. Att vänta in stora temadagar för att sätta hälsan i fokus under några få dagar per 

år känns enligt min mening både förlegat och taget från sitt hemmahörande sammanhang. Efter att ha 

deltagit i det specifika lektionstillfället och med de resultat som denna studie tillfört är jag övertygad 

om att skolan som helhet behöver arbeta med att andas och genomsyra hälsa. Ett steg i rätt riktning för 

att ge den mentala hälsan det utrymme den förtjänar är därför enligt min mening att med jämna 

mellanrum släcka lampan och slappna av i hjärtat.  
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10 Tabell över elevsvar 

Nedan finns en tabell som är 36 elevers svar på:  

Vad får dig att må dåligt? 

Vad får dig att må bra? 

 

                – Dåligt    + Bra 

 

Elevlapp 1: 

 

1. Tankar om framtiden och vägen dit 

2.  Bristen på socialitet   

3. Skolan och gymnasiet 

 

1. Farmor 

2. Dagar när jag mår bra & 

när folk pratat med mig 

3. Pojkvännen 
 

Elevlapp 2: 

 

1. Betyg, vad händer om jag inte kan? 

2. Bråka med familjen 

3. - 

1. Gympa 

2. När jag presterar bra 

3. Familj, kompisar 

 

Elevlapp 3: 

 

1. Pappa är värre än vanligt. 

2. Min bästa vän skär sig 

3. Pressen + Ångest när det gäller 

betyg och utseende 

 
1. Mina vänner är 

GRYMMMMT BRA! 

2. SPORTEN! 

3. FARMOR MÅR BÄTTRE! 

 
 

Elevlapp 4: 

 

 

1. Skador. 

2. Vara borta från min flickvän. 

3. För mycket skolarbete 

 

 
1. Åka skidor 

2. Vara med min flickvän 

3. Sova 

 

Elevlapp 5: 

 

1. Stress med skolarbete 

2. Konflikter med familj 

3. Gymnasievalen är svåra osv. 

 

1. Att kunna gymma så ofta 

jag vill 

2. Att kunna göra och hålla 

på med musik  

 

 

Elevlapp 6: 

 

1. Min pappa 

2. För mycket press i skolan 

3. Att jag inte alltid är så snäll mot 

mig själv. 

 

 

1. Mina vänner 

2. Att läsa 

3. Delar av min familj 

 

Elevlapp 7: 

1. Läxor 

2. Självuppfattning (säkerhet) 

3. Press (skola, sport) 

1. Vinna (spel, sport) 

2. Kompisar 

3. Skola (klass) 

 
 

Elevlapp 8: 

1. Betyg 

2. Press (mestadels hemifrån) 

 

1. Flickvän 

2. Fotboll 

3. Musik 
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Elevlapp 9: 

 

 
1. Jag har ganska mycket stress 

på mig i fotbollen både av 

lagen och hemma. Jag vill 

börja på internat så jag måste 

bättra mej hemma.  
2. Betyg också   
 

 

1. Fotbollen 

2. Vänner  

3. Familjen får mig att må 

bra 

 

Elevlapp 10: 
 

1. Irriterande självupptagna 

skitstövlar  

2. Skolan då vi alltid har mycket att 

vilket gör att jag knappt har tid att 

äta eller sova. Har ingen fritid. 

 
1. När jag känner att jag har 

inget jag behöver göra 

(vilket aldrig händer) Det 

har nog hänt första helgen 

efter lovet. THAT´S IT.  

 

Elevlapp 11: 

 
1. För mycket plugg 

2.  Inte äta 
3. Inte sova 

 

1. Umgås med vänner och 

flickvän 

2. Träna 

3. Äta, sova 

 

Elevlapp 12: 

 

1. Plugg/dåliga betyg 

2. Saknad 

3. Idioter  

 

1. Mina nära vänner 

2. Spela gitarr 

3. Mitt konfaläger 

 

Elevlapp 13: 

 
1. Prestationsångest i skolan 

2. Betygen inför gymnasieval 

3. När kompisar mår dåligt 

 

1. Pojkvän/kärlek 

2. Personer som jag kan få 

prata med som får mig 

lugn och glad 

3. Upplevelser 
 

Elevlapp 14: 

 

1. Stressen och pressen att prestera 

bra i skolan 

 
1. Fotboll 

2. Vänner 

3. Lyckas på ett prov 

 

Elevlapp 15:  

 
1. Spanskan 

2. Konditionsträning 

3. Gymnasievalet 

 
1. Skidåkning 

2. Vänner 

3. Skolan 

 

Elevlapp 16: 

 
1. Döden 

2. Pressen, ångest 

 
1. Musiken 

 
 

Elevlapp 17: 

 

1. Kompisar som ger dåliga 

komentarer 

2. Dåliga betyg 

 

1. Kompisar som ställer upp 

för en 

2. Betyg 
 

Elevlapp 18: 

1. Pressen på att prestera både på 

fotbollen och i skolan 

1. Familjen  

2. Kompisar 
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2. Flytta 
 

Elevlapp 19: 

 

1. Franskaläxor/prov 

2. Press från tränare 

 
1. Producera/göra egen 

musik 

2. Vara med kompisar 
 

Elevlapp 20: 
 

1. Skolan 

2. Familjen 

3. Press från olika 

 
1. Fotboll 

2. Familjen 

3. Vara på landet  

 

Elevlapp 21: 

 
1. Press i skolan, betyg, stress inför 

gymnasieval 

2. Bråk hemma 

3. Kompisar 

 
1. Fotbollen 

2. Kompisar 

3. Tv 

 

Elevlapp 22: 

 
1. Mycket press på träningar 

2. Mycket träning och skola, stress 

3. Mycket träning, vill inte missa 

träning. Hinner inte.  

 
1. Träna 

2. Vara med kompisar 

3. Vara med familjen 

 

 

Elevlapp 23: 

 
1. Jag blir stressad av att det är 

mycket i skolan 

 
1. Jag mår bra av att spela 

hockey 

2. Mår bra av att ha kul 

 

Elevlapp 24: 

 
1. Plugg  

2. Betyg 

3. När prinskorven är slut 

 
1. Kompisar 

2. Träningar 

3. Musik 

 

Elevlapp 25: 

 
1. Betyg 

2. Familjeproblem 

3. Läxor 

 
1. Min flickvän 

2. Bra vänner 

3. Träna 

 

Elevlapp 26: 

 
1. Skolan med allt plugg gör mig 

riktigt stressad och pressad. 

2. Jag mår inte bra av att ha så lite 

fritid för att allt plugg läggs då. 

3. Då har jag inte heller så mycket tid 

för kompisar vilket är jobbigt! 

 

 

Elevlapp 27: 

1. Ångest över spanskaprovet om 2 

veckor! 

2. Svårt att välja gymnasie och linje. 

3. Prestationsångest. 

1. Gymnastiken & mitt lag 

2. Mina vänner 

3. Familj 

 

Elevlapp 28: 

1. Många kompisar som mår dåligt. 

2. Press på bra betyg 

3. Beslutångest kring gymnasiet 

1. Bra relation med mina 

föräldrar 

2. Kompisar 
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3. Dansen går bra 
 

Elevlapp 29: 
 

1. Jag mår dåligt för min vän 

 
1. Jag mår bra av att vara 

omkring uppe i bergen 

2. Dricka alkohol 

3. Vara i kyrkan 
 

Elevlapp 30: 
 

1. Stress med betyg får mig att känna 

mig dålig. 

2. Vänner som har som typ hög press 

på mig får mig att må dåligt. 

3. Att vara skadad gör så att det bra 

inte riktigt finns något bra. 

 
1. Mina vänner är sjukt 

viktiga för mig. 

2. Min kille får mig alltid 

att må jättebra 

3. Att träna får mig att må 

bra. 

 

Elevlapp 31: 

 
1. Jag mår dåligt av att gå i skolan 

2. Jag mår dåligt av att det är så 

mörkt ute. 

 
1. Jag mår bra av att vara 

ledig. 

2. Jag mår bra av att träffa 

kompisar 

 

Elevlapp 32: 

 
1. Stress 

2. Betyg 

3. Förväntan 

 
1. Hockey 

2. Skolkompisar 

3. Att utvecklas 
 

Elevlapp 33: 
 

1. Trötthet och mörker som gör att 

man mår dåligt 

2. Läxor 

 
1. När det går bra på 

matcher/tävlingar 

2. När nån ger mig en 

egoboost. 

 

Elevlapp 34: 

 
 

 

1. Träna får mig att rensa 

hjärnan på allt dåligt. 

2. Familjen får mig att 

känna mig trygg. 

3. Kompisarna är en viktig 

del 
 

Elevlapp 35: 

 

1. Skolan – för mycket plugg 

2. För höga krav 

 
1. Familjen 

2. Shopping 

3. Vänner 
 

Elevlapp 36: 

 

1. Betyg och skolan 

2. Familjen  

3. Känner mig sjuk hela tiden 

 
1. Mina kompisar 

2. Dansen 
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 Bilaga 1 - Missivbrev 

 

Hej! 

 

Jag går sista terminen på Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm och 

utbildar mig till idrottslärare. Idag skriver jag mitt examensarbete och har valt 

att fokusera på elevers syn på mental hälsa. Jag kommer utgå från en specifik 

lektion som jag var med och auskulterade tidigare i höstas. Målet med mitt 

arbete är bl.a. att få en djupare förståelse för hur elever upplever arbetet och 

innebörden kring mental hälsa. För att nå mitt mål önskar jag intervjua några 

elever i årskurs 9 som var med under ovan nämnda lektion. Det är fullständigt 

frivilligt för eleverna att delta och besvara frågorna. All information jag får 

kommer att behandlas anonymt.  

 

Intervjuerna kommer att äga rum under skoltid i slutet av vecka 48.  

Om ni INTE vill att ert barn ska delta i denna studie ber jag er kontakta mig så 

snart som möjligt dock senast torsdagen den 28/11 kl. 12. 

 

Jag hoppas på ert medgivande! 

 

Vänliga hälsningar 

Aylin Dagdelen  

Aylin_1@hotmail.com 
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Bilaga 2 - Intervjufrågor 

Bakgrund, syfte och de etiska forskningsprinciperna från Vetenskapsrådet berättas för 

eleverna.  

Tema allmänt: 

Allmänna frågor om idrott och hälsa – för att skapa närhet men fortfarande hålla distans 

1. Hur många timmar har du idrott och hälsa i skolan? 

2. Hur många timmar ägnar du åt idrott och hälsa? 

3. Vad tycker du om idrott och hälsa i skolan? 

4. Vad innebär idrott och hälsa för dig privat, utanför skolan?  

5. Vad tänker du när du hör ordet hälsa? 

6. Hur arbetar skolan med hälsa? 

7. Hur arbetar du med hälsa för egen del? 

Tema tid och stress: 

Frågor kring tid och stress – för att närma mig det mer privata 

8. Hur ser din fritid ut?  

9. Känner du att du hinner med allt du vill? 

10. Känner du dig stressad över något, kan du ge exempel på vad? 

11. Vad upplever du kan vara stressande i skolan? 

12. Vad gör du för att bli lugn? 

Tema återblick: 

Jag ger en kort återberblick till det specifika lektionstillfället som ligger till grund för 

intervjun – för att fräscha upp minnet 

För några veckor sedan hade er idrottslärare en lektion med er. Ni fick en lapp där ni skulle 

skriva tre saker som får er att må dåligt och tre saker som får er att må bra, sedan samlade han 

er i idrottshallen, släckte lampan och började prata. Han pratade om allt ”mellan himmel och 

jord” i ca 20 min. (”Himmel och jord” använder jag för att inte exemplifiera specifikt då 

syftet är att få veta vad eleverna själva väljer att lyfta fram utan att bli påverkade av mig.)  

 

13. Hur upplevde du den lektionen? 

14. Minns du vad du skrev? (Jag påpekar: Du behöver inte berätta för mig vad du skrev – 

jag vill snarare veta hur du upplevde den lektionen.) 

15. Minns du vad han pratade om? Kan du ge exempel? 

16. Något du minns särskilt starkt som X sa? 

17. Upplevde du att X tog upp något av det du hade skrivit på din lapp? 

18. Hur tycker du att skolan kan jobba med mental hälsa? Ge exempel? 

Tema socialt stöd: 
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Frågor om socialt stöd – för att få en uppfattning om elevens sociala miljö i & utanför 

skolan 

19. Upplever du att du får det stöd du behöver av skolan? 

20. Upplever du att du får det stöd du behöver av vänner? 

21. Upplever du att du får det stöd du behöver hemifrån? 

22. Varifrån tycker du att du får bäst eller mest stöd? 

23. Upplever du att du har vänner runt dig?  

24. Vad är en bra vän för dig? (Ej en fullt relevant fråga för studien men relevant för 

intervjun – som ingång till ett känsligare område.) 

25. 1-2 riktigt nära vänner eller 2-6 som du inte känner lika bra? 

Tema mental hälsa: 

Frågor om hur mental hälsa kan yttra sig – för att få fram hur eleven själv uppfattar sin 

mentala hälsa 

26. Hur märker du om du mår bra mentalt eller inte? – (Jag exemplifierar endast om 

eleven inte lyckas komma på något med t ex. mat, sömn, humör andra besvär?) 

27. Kan du ge exempel på vad som får dig att må bra och dåligt? 

28. Om du känner dig riktigt nedstämd, vad brukar du göra för att bli glad igen? 

Tema allmänna frågor: 

Frågor om det generella igen – för att skapa trygghet och närma mig ett avslut och för att 

stämma av ifall vi tänker likadant kring definitionen hälsa – skapa gemensam plattform  

 

Pratar lite kring hälsa och rundar av med att säga:  

På följande sätt beskriver Nationalencyklopedin begreppet hälsa idag: ”Hälsa är ett tillstånd 

då en människa upplever att hon mår bra fysiskt, psykiskt och socialt. Det innebär alltså inte 

bara frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning utan att man är frisk och mår bra på alla 

sätt.” 

29. Håller du med om beskrivningen och innebörden av ordet hälsa? 

30. Skulle du säga att du upplevde fysisk, psykisk och social hälsa då när lapparna skrevs? 

31. Skulle du säga att du upplever fysiskt, psykisk och social hälsa idag? 

32. Känner du att det är något mer du skulle vilja ha sagt, berätta om? 

33. Känns det okej att avsluta intervjun här? 

 

Obs! 

Om jag upplever att detta är en intervju som berör eleven och som har behov av att prata mer 

kommer jag fråga om eleven har någon att prata vidare om detta med. Allt för att skapa den 

trygga miljö som behövs vid en kvalitativ undersökning som denna.  
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Bilaga 3 - Litteratursökning 

 

 

Syfte och frågeställningar: 
 

Syftet med denna studie är att analysera hur elever i årskurs nio upplever sin egen mentala 

hälsa och ohälsa med utgångspunkt i ett specifikt lektionstillfälle i mental hälsa. Studien kan 

därmed skapa en bild av vilka faktorer som påverkar elevers mentala hälsa i positiv och 

negativ riktning. I förlängningen bidrar studien sålunda med att ge blivande och 

färdigutbildade lärare kunskap om vad elever idag upplever påverkar deras mentala hälsa.  

 

- Vilka faktorer påverkar elevers mentala hälsa positivt? 

- Vilka faktorer påverkar elevers mentala hälsa negativt? 

 

Vilka sökord har du använt? 
hälsa, mental hälsa, mental ohälsa, psykisk hälsa, psykisk ohälsa, ungdomars mentala hälsa, 

skolan och mental hälsa, mobbing och mental hälsa, familj och mental hälsa, fysisk aktivitet 

och hälsa, stress, ångest, socialt nätverk, socialt kapital, social närmiljö, lärare och mental 

hälsa, lärarens uppgift, svensk skola, skolplikt, Lgr 11, Skolverket, Chess, 

Nationalencyklopedin, mental health, health-related lifestyle, mental health, physical health, 

teacher and health, youth and health, stress, depression 
 

 

Var har du sökt? 
GIH:s bibliotekskatalog, Stockholms universitets bibliotekskatalog, Stockholm stads 

bibliotekskatalog, artikeldatabaserna Ebsco och DiVA och sökmotorn Google, 

nationalencyklopedin  

 

Sökningar som gav relevant resultat 
Ebsco: Health-related lifestyle, mental health, physical health, teacher and health, youth and 

health, stress 

 

Google: Hälsa, mental hälsa, mental ohälsa, psykisk hälsa, psykisk ohälsa, ungdomars 

mentala hälsa, skolan och mental hälsa, familj och mental hälsa, fysisk aktivitet och hälsa, 

stress, ångest, socialt nätverk, socialt kapital 

 

Kommentarer 
Tips från handledare på teoretiskt perspektiv var till hjälp även föreslagen litteratur. 

 


