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1 Inledning 

Idag tillbringar eleverna en stor del av sin vakna tid i skolan och i fritidshemmet. 

Detta ger skolan ett stort inflytande över de ungas fysiska och psykiska hälsa 

(Skolinspektionen, 2014). Därför är det viktigt att skolan är med och bidrar till att skapa 

en så bra gemenskap och trygghet för alla. Fritidshemmets uppdrag ska bidra till att 

elever utvecklar en god kamratrelation och känner trygghet samt tillhörighet. 

Fritidshemmet ska också bidra till att elever får möjlighet att fördjupa sina kunskaper i 

olika sätt att vara och tänka på. Fritidshemmet har även som plikt att ge elever kunskaper 

om den egna livsstilens betydelse för hälsan (Skolverket, 2011). I skollagen (2010:800), 

SkolL, 1 kap. 10 § står det att all verksamhet som sker i skolan ska ha barnets bästa som 

utgångspunkt oavsett behov. Detta kan även styrkas i FN:s barnkonvention (2019) artikel 

3, där det står att alla beslut som rör barn i första hand ska ta hänsyn till det som bedöms 

vara barnets bästa.  

Överlag mår våra barn och ungdomar relativt bra här i Sverige både psykiskt och 

fysiskt. Men tyvärr har det visat sig idag att barn och ungdomar har en försämrad psykisk 

hälsa och att detta ökat under 1990 och 2000 talet. Detta har visats genom att antalet 

ungdomar som sökt vård hos de öppna barn- och ungdomspsykiatriska mottagningarna 

för ångest och depression ökat (Skolinspektionen, 2014). Denna nedåtgående spiral av 

psykisk ohälsa hos barn och ungdomar i skolan fångade vårt intresse, men även att vi 

själva har erfarenheter av ämnet som vi kan knyta an till. Utifrån egna upplevelser från 

de verksamhetsförlagda utbildningar vi haft kan vi själva inte komma på att vi sett något 

specifikt arbete gällande psykisk ohälsa, i varken fritidshemmet eller skolan. Utifrån 

dessa upplevelser blev vi nyfikna på att undersöka detta vidare och hur arbetet med 

psykisk ohälsa ser ut på skolorna idag. Detta är grunden till studien och varför vi valt att 

fördjupa oss i detta. 

Denna studie behandlar hur sex olika lärare i fritidshem upplever arbetet med elever i 

psykisk ohälsa, de olika stödfunktionerna som skolan erbjuder och hur de upplever att de 

arbetar förebyggande för att motverka psykisk ohälsa. Resultat från denna studie kan 

användas av all personal inom skolans verksamhet för att få en större förståelse kring 

elever i psykisk ohälsa och hur fritidslärare arbetar med psykisk ohälsa i dagens 

fritidsverksamhet. I resultat- och diskussionsdelen har vi valt att benämna lärare i 

fritidshem som fritidslärare. Detta val gjordes för att få bättre flyt i texten och för att de 

lärare vi samtalat med själva benämner sig som fritidslärare.  
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2 Bakgrund 

Våra barn och unga vuxna tillbringar mycket av sin tid i skolan och på våra 

fritidshem. Det är då viktigt att miljön i våra skolor präglas av trygghet och gemenskap 

(Skolverket, 2011). Enligt skollagen (2010:800), SkolL, 1 kap. 10 § ska all den 

verksamhet som sker i skolan ha barnets bästa som utgångspunkt oavsett behov. Detta 

kan även styrkas i FN:s barnkonvention (2019) artikel 3, där det står att alla beslut som 

rör barn i första hand ska ta hänsyn till det som bedöms vara barnets bästa. 

Den undervisningen som bedrivs på våra fritidshem ska i och med det bidra till att 

eleverna utvecklar goda kamratrelationer, känner trygghet och tillhörighet. 

Undervisningen ska också tillvarata mångfald och genom det ge eleverna möjlighet till 

fördjupade kunskaper för olika sätt att vara och tänka på. Fritidshemmet har även som 

skyldighet att ge eleverna kunskaper om den egna livsstilens betydelse för hälsan 

(Skolverket, 2011).  

 

2.1 Begreppsbeskrivning 
I kommande stycken följer förklaringar av de olika begrepp som förekommer i studien 

och som ingår i studiens syfte. Detta för att förklara de olika begreppen samt för att 

underlätta för läsaren.  

2.1.1 Psykisk hälsa 

Psykisk hälsa är ett tillstånd av mentalt välbefinnande där varje individ kan 

förverkliga de egna möjligheterna, klara av vanliga påfrestningar, arbeta produktivt och 

bidra till det samhälle personen lever i (Folkhälsomyndigheten, 2018).  

2.1.2 Psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa är ett begrepp som används för både mindre allvarliga symtom men 

också mer allvarliga symtom. Dessa symtom kan vara allt från oro och nedstämdhet till 

symtom som uppfyller kriterier för en psykiatrisk diagnos (Folkhälsomyndigheten, 

2018). Under uppväxtåren kan psykisk ohälsa yttra sig i olika former så som 

utåtagerande beteendeproblematik, inåtvända känslomässiga störningar och försenad 

utvecklig (Bremberg, 2004). I en rapport från Bris beskrivs att de flesta samtal om 

psykisk ohälsa handlar om en verklighet inget barn ska behöva leva i. Barnen beskriver 

och definierar det som ensamhet, ett liv utan hopp, familjer som sviker samt hur 

samhällets stöd och vårdinsatser sviker. Bris definierar och kategoriserar psykisk ohälsa i 
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sju olika samlingskategorier och dessa är: nedstämdhet, ångest, självdestruktivitet, 

självmord, depression, ätstörning och diagnoser (Bris rapport, 2017). 

2.1.3 Stödfunktioner/Elevhälsa 

Begreppet stödfunktioner som används i studiens syfte kommer i bakgrunden även att 

benämnas med begreppet elevhälsa. 

Under elevhälsa tillhör verksamheter som bedrivs av till exempel speciallärare, 

psykologer, kuratorer och rektor (Partanen, 2012). I Skolverket PM om elevhälsa (2012) 

förklaras att elevhälsan ska omfattas av medicinska, psykologiska, psykosociala och 

specialpedagogiska insatser. Alla elever ska ha tillgång till skolläkare, skolsköterska, 

psykolog och kurator och dessutom ska det finns tillgång till personal som har kompetens 

för specialpedagogiska insatser. 

2.1.4 Förebyggande arbete 

Begreppet förebyggande arbete grundar sig i en förebyggande åtgärd som görs för att 

motverka psykisk ohälsa och för att identifiera svårigheter som finns i skolan. När ett 

förebyggande arbete läggs upp påbörjas det genom att identifiera och kartlägga de 

faktorer som utgör risker för olika former av ohälsa eller svårigheter som finns i 

verksamheten. Det förebyggande arbetet ska göras både på individ, grupp och 

organisationsnivå. Genom att sedan analysera riskerna underlättas planeringen av 

förebyggande insatser (Specialpedagogiska Skolmyndigheten, 2016). Vid förebyggande 

arbete ska fokus ligga på att identifiera och förhindra risker för såväl diskriminering som 

trakasserier och kränkande behandlingar. Detta kan i den egna verksamheten leda till 

ohälsa hos eleverna. Det som ligger till grund för det förebyggande arbetet är 

kartläggningar av de risker som finns i verksamheten. Även den insamlade datan om 

elevernas situation på skolan är viktig för att det förebyggande arbetet ska fungera 

(Skolverket, 2014). 

 

2.2 Styrdokument, Skollagen och FN:s Barnkonvention 
I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet under kapitel 4, 

Fritidshemmet finns inget som direkt styrker att fritidslärarna har ett uppdrag att arbeta 

med psykisk ohälsa. Enligt det centrala innehållet är det undervisningen som ska ge 

eleverna kunskaper om livsstilens betydelse för hälsan, där sömn, kost och fysisk 

aktivitet påverkar både det psykiska- och fysiska välbefinnandet (Skolverket, 2011).  
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För att uppnå en god utveckling och lärande krävs en god miljö beskrivs det enligt 

Skolverket (2011). Uppdraget är att eleverna i skolan ska känna respekt för sin person 

och sitt arbete. Personlig trygghet och självkänsla ska grundas i barnets hemmiljö men 

även skolan har en viktig roll i denna utveckling. Varje elev har rätt att utvecklas i 

skolan, känna glädje och känna tillfredsställelse vid framsteg och när de övervinner 

svårigheter som de ställs inför (Skolverket, 2011). Skolverket (2019) nämner att skolan 

är en viktig skyddsfaktor för barn som far illa och att skolan kan göra en stor skillnad för 

dessa. Skolframgång har visats vara en stark skyddsfaktor för alla barn. Därför är det 

viktigt att barnen får största möjliga chans att lyckas i skolan samt att de upplever skolan 

som en trygg plats att vistas på (Skolverket, 2019). 

Enligt Läroplanen (Skolverket, 2011) är det rektorn som har det yttersta ansvaret över 

att undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas på ett sätt så att alla elever får 

tillgång till ledning och stimulans, de extra anpassningarna, det särskilda stöd och den 

extra hjälp som de behöver (Skolverket, 2011). Rektorn på skolan bör ha en god 

samverkan med till exempel, polis, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och barn- och 

ungdomshabiliteringen för att kunna erbjuda eleverna det bästa stödet vid utsatthet. Det 

är även viktigt med en nära samverkan med barnets vårdnadshavare och att barnet ges 

möjlighet till att vara delaktig i de åtgärder som behövs (Skolverket, 2019). 

Enligt FN:s barnkonvention (2019) ska alla barn skyddas mot alla former av 

utnyttjande som på något sätt kan ge skada. Alla barn har också rätt till skyddande 

åtgärder mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård 

eller försumlig behandling, misshandel, utnyttjande och sexuella övergrepp tills barnet är 

myndigt. Barn som utsatts för någon form av vanvård, utnyttjande, övergrepp eller någon 

annan form av grym, omänsklig eller förnedrande behandling ska ha tillgång till de 

åtgärder som anses lämpliga för att främja den fysiska och psykiska rehabilitering som 

barnet är i behov av.  

Alla som arbetar inom skolan är skyldiga att anmäla om det finns misstanke att en 

elev far illa eller riskerar att göra det belyser Skolverket (2019). Lärarna har rätt till stöd i 

denna process för att de ska ha möjlighet att ta sin anmälningsplikt på allvar och fullfölja 

den. Detta kan hos vissa lärare väcka jobbiga känslor och en del frågor. Samtidigt kan det 

finnas en rädsla hos dem för att man sviker ett förtroende till eleven samt en oro över vad 

en anmälan ska leda till. De flesta av skolans personal vet dock när en anmälan måste 

göras och att det finns stöd att tillgå om det behövs (Skolverket, 2019). 
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Enligt Skollagen (2010:800) står det att det ska finns en elevhälsa på varje skola som 

eleverna kan tillgå. Elevhälsans uppgift är att arbeta med medicinska, psykologiska och 

psykosociala insatser samt att det ska finnas skolläkare, skolsköterska, psykolog och 

kurator att tillgå. Elevhälsans främsta uppgift är att arbeta förebyggande och 

hälsofrämjande för eleverna på skolan (SkolL 2 kap. 25 §). Elevhälsan ska finnas som 

stöd åt eleverna i deras utveckling mot utbildningens mål samt att de i det 

individinriktade arbetet ska undanröja hinder som kan påverka elevens lärande och 

utveckling (Skolverket, 2012). 

 

2.3  Tidigare Forskning 
Följande avsnitt kommer att behandla relevant forskning för att styrka syftet med 

studien och dess frågeställningar. 

Människors och samhällets syn på dagens barn har radikalt förändrats under det 

senaste seklet. För drygt 100 år sedan sågs barn och ungdomar som ofärdiga individer 

innan de blev vuxna samt att deras liv ansågs vara av mindre betydelse. Det ansågs också 

att barnets hälsa enbart var en tillgång för deras kommande vuxna liv. Nu är dagens syn 

på barn och barns hälsa helt annorlunda (Bremberg, 2004). Det står tydligt utryckt i FN:s 

barnkonvention (2019) att barn ska betraktas som egna individer med egna rättigheter 

och rätt till hälsa.  

2.3.1 Forskning kring psykisk ohälsa 

I en studie av Alexanderson och Näsman (2017) beskrivs att psykisk ohälsa hos barn 

oftast är en konsekvens på grund av hemförhållandet eller att de utsatts för ett trauma. 

Barn och ungdomar beskriver ofta att de har ett stort behov av hjälp när det kommer till 

att ta tag i sina psykiska besvär. En person i studien beskriver sina tankar om den 

psykiska påverkan som hen utsatts för. Personen upplever att detta har påverkat hen i den 

grad att dessa kommer finnas kvar i resten av livet och att dessa tankar har blivit en del 

av personens identitet. Vidare beskriver testpersonerna även känslor såsom misstro, skuld 

och betydelselöshet som en del i deras psykiska ohälsa. Hillman (2010) menar också att 

barn som växer upp i dysfunktionella familjer har olika erfarenheter av misshandel, 

övergrepp och missbrukarproblem. Har föräldrarna psykiska besvär eller andra problem 

kan de oftast ha svårt att tillgodose sina barns behov av trygghet och stöd. Precis som 

vuxna möter även barn och ungdomar idag en ökad konkurrens och ett ökat krav på 

duglighet både i skolan och i vardagen. Hillman anser vidare att om barnet är utsatt i sin 
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hemmiljö kan det innebära ett hot mot deras självkänsla vilket i sin tur kan leda till 

psykisk ohälsa.  

I en rapport från Socialstyrelsen konstateras att barn och ungdomar som idag lever 

med psykisk ohälsa har diagnoser så som depressioner och ångestsyndrom. Dessa har 

ökat och kommer högst troligt att fortsätta att öka under den närmsta perioden 

(Socialstyrelsen, 2017). Något som också har ökat hos barn i psykisk ohälsa är att redan i 

7–9 års ålder har de börjat lyfta mer och mer tankar kring självmord. Viktigt dock att ha i 

åtanke är också att det inte alltid är så lätt för barnen att kunna sätta ord på svåra känslor 

och tankar och att barn använder många olika sätt för att beskriva sitt mående. De flesta 

av barnen som vänder sig till Bris för sina psykiska problem vill ha svar på följande 

frågor så som; vad är det med mig och varför mår jag så här? samt hur ska jag göra för att 

må bättre? (Bris rapport, 2017). 

När barnen går i förskolan kan det vara svårt för läraren att upptäcka psykisk ohälsa 

på grund av att de är så unga skriver Hindberg (2012). Även om kunskap och 

medvetenhet finns hos läraren räcker oftast dessa inte till. Det kan vara så att vissa lärare 

inte vågar eller kan ta ställning att omvandla sina kunskaper till praktiska handlingar. De 

kommer då heller inte att kunna hjälpa eleverna som behöver det. Det är dock viktigt att 

hjälpa lärarna att förstå att ett ingripande oftast leder till att det blir bättre för eleven. Om 

lärarna får rätt arbetsbelastning, har tillgång till fungerade hjälpinsatser och om 

samverkan fungerar mellan alla parter ökar chanserna markant att lärarna vågar göra 

ingripande åtgärder när det behövs. Detta leder då till att de känner tilltro i sin egen 

kompetens och kan använda den. Vidare beskriver Hindberg (2012) att när eleverna 

sedan börjar i grundskolan är det lättare för lärarna att upptäcka om de far illa och lider 

av psykisk ohälsa. Nu kan eleverna lättare visa och sätta ord på hur de mår jämfört med i 

förskolan. Tyvärr har det visat sig att de flesta elever upptäcks försent vilket är när de är 

runt 13 år. Då är risken stor att de redan hamnat fel i någon form av ohälsa så som; 

missbruk, skolk, aggressivitet eller kriminalitet, vilket kan resultera i att lärare och andra 

på skolan missat att fånga upp eleven i det tidigare i livet (Hindberg, 2012).  

Barns och ungdomars psykiska hälsa tenderar enligt Hillman (2010) att vara mycket 

varierande och att orsakerna oftast är svåra att förstå. Dock är det mycket som tyder på 

att orsakerna har att göra med de psykosociala problem som de utsätts för dagligen. 

Dessa problem kan även ske i skolans värld där skolan både medverkar till dem och 

samtidigt motverkar dem. Att eleverna misslyckas i skolan medför en markant ökad risk 

för framtida psykiska och sociala problem samtidigt som att lyckas i skolan istället ökar 
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elevernas chanser till en normal livssituation i framtiden. I och med detta har elevhälsan 

en viktig uppgift i att ge stöd för enskilda elever med psykiska och sociala problem 

(Hillman, 2010). I rapporten från Bris har man kunnat se ett samband mellan psykisk 

ohälsa och skolan hos barn. Detta har setts i både kvantitativa och kvalitativa studier som 

visar på att barn som pratar om sin ohälsa också hänvisar till att det inte mår bra i skolans 

verksamhet. Barnen beskriver en ond cirkel mellan deras dåliga mående och skolan vilka 

påverkar varandra negativt. Det är många barn som beskriver att de känner en stor press 

från skolan, vilket har gjort att de har utvecklat en stor stress och ångest. Dock känner de 

också att det är deras ohälsa som har lett till problemen i skolan vilket i sin tur då lett till 

en stor oro och ångest hos dem. Många barn som redan lider av psykisk ohälsa känner 

även en stor oro av att de inte kommer att klara av eller orka med skolan. Detta kan då 

resultera i att barn hamnar efter med skolarbetet eller att de inte går dit alls, vilket skapar 

en ännu större ångest hos dem. Detta kan leda till att de får en känsla av hopplöshet och 

att de känner sig värdelösa (Bris rapport, 2017).  

Redan i tidig skolålder kan det uppkomma skolsvårigheter, speciellt inom läs och 

skrivsvårigheter och detta medför en psykisk ohälsa hos eleverna säger Petersen (2012). 

Detta kan senare resultera i att eleverna får både svåra utåt- och inåtvända psykiska 

problem som skapar depressioner och sänkta skolprestationer. Andra riskfaktorer som 

enligt eleverna kan ge upphov till psykisk ohälsa i skolan är provsituationer, höga 

prestationskrav, negativa bedömningar, svårigheter och misslyckanden i skolan, 

meningslöshet, dåliga relationer till lärare, exkludering, trakasserier och skolrelaterad 

stress (Petersen, 2012). 

2.3.2 Elevhälsan 

I och med den nya skollagen (2010:800), SkolL, finns nu ett krav på att alla skolor ska 

ha en elevhälsa. Där ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och 

kurator. Elevhälsans största uppdrag är först och främst att arbeta förebyggande och 

hälsofrämjande (SkolL, kap. 25 §). Ledorden för elevhälsans uppdrag är en god lärmiljö 

och lärandemiljö. Detta ska resultera i att goda lärmiljöer främjar hälsan för eleverna. I 

sin helhet betyder det att lärarna ska upprätthålla en god lärmiljö för eleverna samt att de 

ska samarbeta med elevhälsan, vilket då ska leda till att riskerna minskar för psykisk 

ohälsa. Elevhälsouppdraget berör även frågor som samspel och relationer. Då uppstår ett 

behov av att lärarna och elevhälsan tillsammans utvecklar ett gemensamt ansvarstagande 

för eleverna och skolans miljö (Partanen, 2012).  
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Skolan har en viktig och avgörande roll i elevernas framtida hälsa och att deras 

resultat i skolan kan påverka om de hamnar i psykisk ohälsa. Elevhälsans uppdrag är att 

se till att detta inte händer och att de insatser de gör på skolan är avgörande för många. 

Det finns vetenskapligt stöd för att tidiga insatser har en positiv effekt hos eleverna 

beskriver Gelander (2011). Skolhälsovården har i vissa fall ifrågasatt om elevhälsan kan 

kvalitetssäkra de insatser de utför. Kan det vara så att det behövs en ny ledningsstruktur 

eller en ökad kvalitetsmedvetenhet för att ny kunskap ska kunna införas i elevhälsan? 

Eller behöver elevhälsan bli bättre på att följa upp resultaten för de insatser de gör undrar 

författaren. Vidare bör barnhälsovården, elevhälsan och socialtjänsten samarbeta så att 

dessa insatser kan påbörjas redan i förskolan (Gelander, 2011). 

För att arbetet med elevernas hälsa och utveckling ska fungera så måste det finnas ett 

gott samarbete mellan elevhälsans olika professioner och övrig personal på skolan. Lika 

så är det viktigt att det finns ett gott samarbete med rektorn eftersom det är rektorn som 

bär huvudansvaret för skolans elevhälsoarbete (Hylander & Guvå, 2017). Rektorn och 

lärarna har tillsammans med elevhälsan ett gemensamt uppdrag att de ska stödja 

elevernas utveckling att nå upp till målen, både de kunskapsmål som finns samt de 

sociala målen (Törnsen, 2014). Oavsett hur elevhälsoarbetet är organiserat på skolan är 

det alltid beroende av skolans rektor som ledare för att elevhälsoarbete ska ske på bästa 

sätt. Det är av högsta prioritet att rektorn är insatt och påläst om skollagens syfte gällande 

elevhälsans uppdrag för att elevhälsan på skolans ska kunna arbeta enligt dessa riktlinjer. 

Vidare måste elevhälsa och rektor ha samsyn på uppdragets innebörd för att arbetet ska 

fungera väl (Hylander & Guvå, 2017).  

Det har framkommit att det finns vissa brister på skolor och att dessa då missar att 

upptäcka elever på grund av att det saknas resurser på skolan. Anledningarna enligt 

Törnsen (2014) kan vara många men det som oftast händer är att det saknas särskilda 

undervisningsgrupper för elever eller att det tar alldeles för lång tid att komma i kontakt 

med skolpsykologen. En annan viktig del som framkommit är att det också finns en 

rädsla hos rektorn för att rapportera att skolan inte klarat av sitt uppdrag. Konsekvenserna 

av detta blir då att lärare och elevhälsan sliter men att inget händer. Politikerna får inte 

reda på vad som egentligen händer ute på skolorna och att de då inte heller kan avsätta 

mer pengar för att rektorn ska ha möjlighet till att kunna öka resurserna på skolan. Istället 

blir konsekvenserna att de tvingas till nedskärningar och att eleverna inte får den hjälp 

som de är i behov av (Törnsen, 2014). 
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2.3.3 Förebyggande arbete 

Enligt Skollagen (2010:800) ska elevhälsan främst arbeta förebyggande och 

hälsofrämjande för eleverna på skolan. Tyvärr har det visat sig att många skolor hamnat i 

ett åtgärdande stadie istället för att lägga fokus på analyser, utvärdering och planering av 

förebyggande och hälsofrämjande insatser.  

Detta beror oftast inte på att det saknas kunskaper och beprövad forskning om dessa 

insatser, utan istället har det med organisatoriska faktorerna att göra. Det förebyggande 

arbetet ska grunda sig i att identifiera de riskfaktorer som kan bidra till ett hot mot 

elevers hälsa, lärande och utveckling. De hälsofrämjande insatserna beskrivs oftast mer 

som generella insatser som ska stimulera hälsa för en större grupp elever, till exempel 

genom arbete med livsstilsfrågor med eleverna eller att utveckla lärarnas pedagogiska 

arbete. Båda dessa kräver en vilja och förmåga att våga kliva ut ur det vardagliga arbetet 

och analysera olika mönster över tid, ta del av olika utvärderingar och söka efter 

samband för att se de insatser som behövs i verksamheten på skolan (Partanen, 2012). 

Viktigt att nämna är att elevhälsan även är en del av skolans verksamhet och behöver 

därför ingå i skolans systematiska kvalitetsarbete. I det systematiska kvalitetsarbetet ska 

personalen på skolan tillsammans skapa en planering som är strukturerad och långsiktig 

för det arbete som planen är gjord för. Utgångspunkten i denna plan är att kunna 

identifiera områden som är i extra behov av att utvecklas för att uppfylla de mål som 

finns (Skolverket, 2018). Ett exempel på ett projekt som finns är Skola som arena för 

Psykisk hälsa. Det är barnpsykiatriska sektionen vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala 

som sedan 2015 drivit projekt. Syftet med projektet är att förbättra skolors hantering av 

psykisk hälsa genom ett förbättringsarbete som de gör tillsammans med eleverna på 

skolan och för att sprida erfarenheter till andra kommuner och län men även nationellt. 

Detta projekt riktar sig först och främst till elever och elevhälsan på skolan men även till 

landsting och kommuner som ska bistå elevhälsan samt föräldrarna/vårdnadshavarna till 

eleverna på skolan. Med detta projekt vill man påvisa att praktiska exempel med initiativ 

och synpunkter från eleverna kan leda till en förbättring av skolan som arena för psykisk 

hälsa. Resultaten av projektet har dokumenterats under tiden det pågått och består av en 

modell för framtagning av elevers förslag på förbättringar av den psykiska hälsan samt en 

modell för arbetet av de förbättringarna där elevernas förslag ingår (Kivimäki, 2019).  
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3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare i fritidshem upplever arbete kring elever 

med psykisk ohälsa. Studien syftar också till att undersöka hur lärare i fritidshem 

upplever det förebyggande arbetet samt hur de upplever tillgången och samarbetet med 

skolans stödfunktioner. 

 

Frågeställningar:  

• Hur arbetar lärare i fritidshem kring barn med psykisk ohälsa? 

• Vilka arbetssätt upplever lärare i fritidshem att de använder sig av i det 

förebyggande arbetet?  

• Vilka stödfunktioner upplever lärare i fritidshem att de har tillgång till och hur är 

samarbetet med dessa?  
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4 Metod 

Studien är baserad på en kvalitativ undersökningsmetod. Detta val gjordes då det är en 

öppen metod där vi kunde titta efter händelser, känslor, upplevelser, tankar och 

intentioner (Ahrne & Svensson, 2011). Vid en kvalitativ studie tillåts vi att tolka ord för 

att få en djupare förståelse av de upplevelser och erfarenheter som ska undersökas. Det 

som också är viktigt vid detta val av metod är undersökningen av deltagarens perspektiv 

samt vad personen uppfattar som viktigt och betydelsefullt. Vi som forskare ska alltså 

kunna uppfatta världen ur samma perspektiv som den man studerar (Bryman, 2011). 

 

4.1  Semistrukturerade intervjuer 
Vid en kvalitativ forskning är sannolikheten stor att forskaren använder sig av 

intervjuer som metodval. Det som gör denna metod attraktiv är att den ger forskaren stor 

flexibilitet. Syftet med kvalitativ forskning är att forskaren vill ha fylliga och detaljerade 

svar (Bryman, 2011).  

Vi valde att använda semistrukturerade intervjuer eftersom vi ansåg att denna metod 

var öppen, anpassningsbar och följsam. I en semistrukturerad intervju ställs frågor i den 

ordning som situationen inbjuder till där intervjuaren har en checklista med frågor utifrån 

ett valt tema och ämne. Detta tillåter då intervjuaren att ställa frågor på ett sådant sätt 

som anses vara lämpligast för den medverkande personen. Då finns möjligheter att ställa 

följdfrågor såsom, Vad menar du med detta? och Kan du berätta mer? (Stukat, 2005). I 

en kvalitativ intervju ligger intresset i åsikterna och upplevelserna hos de som blir 

intervjuade och att forskaren då kan göra en mer generell formulering av sina frågor. 

Detta skiljer sig från en kvantitativ forskning där själva undersökningen speglar 

forskarens intresse samt att frågeformuleringarna är strukturerade i en specifik ordning. 

Denna metod tillåter inte forskaren att göra några avvikelser från sitt frågeformulär 

(Bryman, 2011). Av denna anledning föll valet på en kvalitativ metod då vi ansåg att den 

passade bättre i vår studie eftersom vi vill åt fritidslärarnas upplevelser. I en strukturerad 

intervju hade det inte funnits möjlighet att ställa följdfrågor på intressanta tankar som 

lärarna haft. Därav föll valet på en kvalitativ metod. 

I arbetet med att utforma vår intervjuguide fanns det vissa fördelar med att vi valt en 

kvalitativ forskningsmetod. Fördelarna är att det fanns många olika sätt att variera sig på 

samt att vi själva kunde avgöra hur många fasta frågeformuleringar vi ville ha med i 

intervjuerna. Därefter kunde vi sedan välja i vilken utsträckning vi ville komplettera 
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dessa fasta frågor med öppna frågor. Här fanns även möjlighet att anpassa och ställa 

frågorna i den ordningen vi kände var relevant för situationen. Då valet föll på en 

kvalitativ intervjumetod fanns en risk att vi inte fick en djupare kunskap om ett specifikt 

fenomen. Fördelen var istället att vi fått en bredare bild av helheten än vad vi hade fått 

vid en kvantitativ intervju (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). 

Vid dokumentationen av intervjuerna spelades materialet in med hjälp av två 

mobiltelefoner. Risken var då liten att vi missade något som den intervjuade personen 

sagt och att vi då kunde lägga all fokus på att lyssna på det som sades och ställa relevanta 

följdfrågor. Bryman (2011) beskriver också att det är lättare för oss som intervjuar att få 

med all viktig information som sägs om man använder sig av inspelningar och att 

analysen blir lättare. En fördel var att vi i efterhand kunde gå tillbaka i inspelningen flera 

gånger för att analysera det lärarna sagt och att vi slapp känna press om något skulle ha 

missats. Risker som skulle kunna ha uppkommit var till exempel att mobiltelefonen 

slutade fungera under intervjun vilket hade lett till att materialet gått förlorat. En annan 

aspekt vi hade i åtanke var att läraren kunde känna en viss oro över hur vi hanterade 

inspelningarna och det som sagts.  

 

4.2  Urval  
Urvalet är målstyrt, detta innebär att det är forskaren som på ett strategiskt sätt valt ut 

vilka som ska delta i studien (Bryman, 2011). Med detta som grund gjordes valet att 

enbart intervjua personer med utbildningen grundlärare med arbete mot fritidshem eller 

likvärdig. Dessa lärare är relevanta för studien eftersom de har kunskaper nog för att 

kunna svara på de intervjufrågor vi ska ställa (Bryman, 2011).  

Vi kontaktade sex lärare i fritidshem som alla arbetade med elever i årskurs 4–6. 

Lärarna arbetade vid tidpunkten för deltagandet på fem olika skolor i tre kommuner. 

Detta val gjordes eftersom vi ville ha en större geografisk spridning för att undvika att få 

liknande svar från de olika lärarna. Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2011) skriver att man 

bör intervjua minst sex till åtta personer för att undersökningen ska få ett relevant och 

säkert resultat samt att de enskilda individernas personliga uppfattningar får en större 

spridning. 
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4.3 Genomförande 
Vi började med att skriva ett missivbrev där information om studiens syfte, metod och 

de etiska aspekterna fanns med (se bilaga 1). I missivbrevet hade vi också med en kort 

beskrivning om vilka vi som genomför undersökningen är och varför vi gjorde den. Detta 

gjordes då vi ansåg det viktigt att informera deltagarna om detta. Därefter påbörjade vi 

arbetet med intervjuguiden (se bilaga 2). Under arbetet kom vi fram till att vi skulle ha tre 

huvudområden. Dessa skulle tillsammans svara på studiens syfte och frågeställningar. 

När vi var nöjda med missivbrevet och intervjuguiden kontaktade vi lärarna via mejl 

eller telefon. Lärarna som kontaktades informerades om studiens syfte och att vi var 

intresserade av hur de upplever arbetet kring elever med psykisk ohälsa. Vi var tydliga 

med detta då det var några som inte ville medverka på grund av att de kände att de 

saknade erfarenheter. De sex lärare som valde att medverka i studien var alla positiva till 

syftet med studien då de tyckte att det var intressant och viktigt. De kände att de hade 

upplevelser inom psykisk ohälsa som de ville dela med sig av. I samband med att de 

tackade ja till att medverka i vår studie så skickades missivbrevet till dem på mejl. När 

intervjuerna skulle genomföras med de berörda lärarna bestämdes tid och plats, även 

detta gjordes via mejl eller telefonkontakt. Intervjuerna skedde då antingen på lärarens 

arbetsplats eller i hemmet.  

Innan intervjun påbörjades såg vi till att det fanns ett rum där vi kunde sitta ostört. Vi 

såg också till att ha extra tid för att sitta ner och småprata med fritidsläraren. Detta för att 

samtalet skulle bli avslappnat, vilket upplevdes positivt både för oss och fritidsläraren då 

vi fick möjlighet att skapa en relation först. Därefter fick fritidsläraren skriva under 

missivbrevet för att godkänna sin medverkan i studien.  

Vi började intervjun med att ställa fyra inledande frågor om personens bakgrund och 

arbetsplats. Därefter gick vi vidare till våra tre huvudområden. För att vi skulle få hög 

kvalité på svaren gav vi respondenten tid och utrymme att fundera innan de svarade. Vi 

försökte även vara noga med att undvika att använda verbala uttryck till största möjliga 

mån för att inte påverka svaren. Istället använde vi oss av nickningar för att visa att vi 

förstod vad de pratade om, att vi lyssnade och för att visa att vi var intresserade av vad de 

sa. Om det var något vi kände att vi funderade över och ville veta mer om bad vi dem att 

utveckla svaret. Alla sex intervjuerna vi genomförde tog ungefär 20 minuter vardera, 

vilket vi informerade om innan intervjun påbörjats. 
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4.4  Databearbetning och analys 
Det insamlade materialet från de sex intervjuerna bearbetade vi med hjälp av 

transkribering. Transkribering innebär att vi skrev ut allt som sagts under de inspelade 

intervjuerna på papper i fulltext. Detta tydliggjorde det som sagts under intervjun och att 

materialet kunde användas som underlag under analysarbetet (Bryman, 2011). Fördelar 

med att transkribera materialet är att vissa aspekter av samtalet kunde framträda på ett 

tydligare sätt och att det blev lättare att få en överblick av de olika mönster som 

framträdde. Nackdelen med detta metodval är att den är tidskrävande (Björndal, 2005).  

De lärare som deltog i intervjuerna förblev anonyma genom konfidentialitetskravet. 

För att hålla isär deltagarna och för att de skulle förbli anonyma under transkriberingen 

benämnde vi dem med olika bokstäver. Vi valde att benämna lärarna i fritidshemmen 

med lärare S, lärare A, lärare L, lärare C, lärare J och lärare K. 

Vid transkriberingen skrev vi ut intervjuerna i sin helhet för att lättare kunna analysera 

dem. Att analysera den insamlade datan innebär alltid att man väljer vad man vill 

fokusera på och att då förbiser någonting annat. Det innebär att vi medvetet valde ut de 

faktorer vi upplevde vara av särskild relevans för studien (Björndal, 2005). Vid 

analyseringen av materialet använde vi en tematisk analysmetod. Denna metod går ut på 

att hitta likheter och olikheter i materialet för att utefter det forma olika teman. Denna 

metod är en av de vanligaste analysmetoderna vid kvalitativ forskning (Bryman, 2011). 

För att lättare identifiera teman valde vi efter transkriberingen att klippa ut olika citat 

som lärarna sagt. Utifrån den empirin som framträtt under analysarbetet har tre teman 

arbetats fram. Rennstam & Wästerfors (2011) beskriver att det insamlade materialet 

måste bearbetas om och om igen för att vi senare skulle kunna dela upp och sortera det 

som sagts. Vidare behövde vi också reducera delar i materialet, med andra ord välja bort 

delar för att kunna sortera ut det som var av relevans. Med det menas att vi inte kan visa 

upp allt som framträtt under intervjuerna. 

När vi hade fått en överblick av materialet som insamlats påbörjades transkriberingen. 

Alla intervjuer skrevs ned i ett dokument när vi lyssnade på det inspelade materialet. Allt 

skulle skrivas ut ordagrant för att sedan skrivas ut i pappersformat. Därefter påbörjades 

analysen av det utskriva materialet och detta gjordes genom att vi läste igenom alla 

intervjuer och markerade det som fritidslärarna sagt. Efteråt klippte vi ut alla de citaten 

som var av relevans för studien och sorterade bort det som inte skulle framgå i resultatet. 
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Vi påbörjade därefter sorteringen av de utvalda citaten för att plocka ihop de delar som 

berörde varandra och därefter kunde tre teman bildas. 

 

4.5 Tillförlitlighet 
Bryman (2011) beskriver att trovärdigheten i resultaten beskrivs av hur trovärdig 

undersökningen är. Med detta menar han att trovärdigheten i en kvalitativ studie uttrycks 

i begreppen validitet (trovärdighet) och reliabilitet (tillförlitlighet). För att 

undersökningen ska vara just trovärdig och tillförlitlig måste dessa två begrepp uppfyllas. 

Validitet innebär att undersökningen mäter det som är sagt ska mätas i studien samt om 

den hänger ihop eller ej. När vi formulerade våra intervjufrågor till undersökningen 

utgick vi från vårt syfte och frågeställningar för att se till att frågorna mäter det som är 

sagt. Chansen är annars liten att undersökningen blir trovärdig och att respondenternas 

svar inte alls svarar på studiens syfte. Detta resulterar i låg validitet och att trovärdigheten 

minskar. Bryman (2011) tar även upp begreppet reliabilitet och detta rör frågan om hur 

resultaten hade påverkats om undersökningen gjorts på nytt. Hade det blivit samma 

resultat eller hade respondenterna kunnat påverkats av andra slumpmässiga händelser 

som gjort att de svarat annorlunda vid ett annat tillfälle.  

Lärares upplevelser och syn på psykisk ohälsa hos elever i fritidshemmet kan dock 

vara svårt att få helt tillförlitligt då det ser så olika ut beroende på hur olika lärare 

upplever detta fenomen. Vi kan dock genom denna studie få en inblick i hur vissa lärare 

upplever psykisk ohälsa och hur de upplever sin insats och skolans arbete i denna fråga.  

 

4.6 Etiska aspekter 
I studien har vi förhållit oss till olika etiska aspekter för att skydda de som deltar i 

undersökningen. De deltagande har innan intervjuerna fått ett missivbrev från oss som de 

har fått skriva på för att godkänna sin medverkan samt att de genom detta fått förklarat 

vad undersökningen har för syfte (se bilaga 1). 

Det finns några olika grundläggande etiska frågor som rör de personerna som är 

inblandade i studien och dessa rör frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet.  

Informationskravet innebär att forskaren är skyldig att informera om undersökningens 

syfte. Samtyckeskravet innebär att den som deltar i undersökningen själv har rätt att 

besluta om deltagande eller inte. Konfidentialitetskravet innebär att vi ansvarar att all 

information och uppgifter om undersökningen inte sprids till obehöriga. Nyttjandekravet 
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innebär att material som samlas in endast får användas till forskningsändamålet (Bryman, 

2011). 

Dessa krav uppfylldes när vi via mejl skickade ut missivbrevet (se bilaga 1) till de sex 

fritidslärare som deltog i undersökningen. I brevet informerades de om studiens syfte, 

metodval, deltagarens rätt att själv besluta om sitt deltagande, att det enbart var vi som 

hade tillgång till materialet samt att materialet enbart användes till denna studie och inget 

annat. Detta brev fick alla fritidslärare skriva under innan intervjun påbörjades.  
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5 Resultat och Analys 

Under denna rubrik kommer resultatet av studien framföras. Studien undersöker hur 

fritidslärare upplever arbetet kring elever med psykisk ohälsa, vilka arbetssätt som finns i 

det förebyggande arbetet samt vilka resurser de har att tillgå. Resultaten kommer att 

presenteras i tre valda teman och dessa kommer beskrivas nedan under olika rubriker.  

Tema ett Alla barn bär på en ryggsäck berör hur fritidslärare arbetar kring elever med 

psykisk ohälsa på fritidshemmet. 

Tema två Hitta rätt verktyg berör vilka arbetssätt fritidslärarna använder sig av i det 

förebyggande arbetet. 

Tema tre Att skapa trygghet - ett levande arbete berör vilka stödfunktioner 

fritidslärarna har tillgång till och hur samarbetet fungerar mellan dessa. 

 

Det har framkommit i undersökningen att lärarna upplever att psykisk ohälsa hos 

elever uttrycker sig på olika sätt såsom specifika känslor i kroppen och beteenden. 

Exempel på detta kunde vara oro, nedstämdhet, ensamhet, ont i magen, svårigheter i att 

ta konflikter, dålig självkänsla och utåtagerande beteende.  

 

5.1 Alla barn bär på en ryggsäck 
Hur fritidslärarna arbetet med psykisk ohälsa på fritidshemmen hade stor variation. En 

sak var de överens om gällande arbetet och det är att bygga relationer med eleverna. Det 

ansågs av fritidslärarna vara det viktigaste arbetet de gjorde på fritidshemmen för att 

kunna hjälpa elever med psykisk ohälsa. 

 
[…] man måste skapa en relation till eleverna […] bygga relationer, det är ju ett hantverk 
[…] jag är duktig på att bygga relationer till eleverna och det gör ju att man får reda på 
saker […] (Lärare, L). 
[…] vi bygger relationer och det är ju där man då får en ingång till att förstå att det finns 
många elever […] som kanske inte pratar om sin psykiska ohälsa, eller ens visar den, men 
att […] det är lättare att släppa in oss än att släppa in en kurator (Lärare, S). 
 

Citatet visar att fritidslärarna ansåg att fritidshemmet är en friare form av den dagliga 

skolverksamheten med utrymme för att skapa och bygga relationer med eleverna. 

Relationsbyggandet jämförde fritidslärarna med att hålla på med ett hantverk. 

Fritidslärarna uppfattade att eleverna hade lättare att tala med dem än med en kurator. 

Fritidslärarna talade inte med eleverna om deras psykiska ohälsa. 
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När eleverna kommer till fritidshemmet har de redan varit med om mycket under 

dagen. Dessa olika händelser kan de ha samlat på sig både från hemmet och från skolan. 

 
[…] när dem kommer till fritidshemmet så bär dem med sig en ryggsäck av saker som har 
hänt under förmiddagen som vi på något viss försöker ta om hand här på eftermiddagen, 
där det finns större utrymme för samtal, större utrymme för tid att möta eleven (Lärare, L). 
 

Citatet visar att elevens upplevelser från förmiddagen ser fritidslärarna som en uppgift 

att sätta sig in igenom samtal med eleven. De har tid till detta på fritidshemmet. 

Fritidslärarna förklarar att de under samtal kan se på en elev om den inte mår bra för de 

möter eleven i olika situationer under sin tid tillsammans med eleverna. 

 
[…] om barn ska våga berätta någonting och inte bara svara på frågan som dem vet att 
läraren vill ha, […] det här vill läraren att jag säger. […] då måste man ju ha en relation till 
eleven […] (Lärare, L). 
 

Citatet visar att relationen mellan fritidsläraren och eleven är viktigt för att eleven 

ärligt ska berätta om sin situation. 

 

Fritidslärarna tar också upp vikten av arbetet med att skapa en god relation mellan den 

obligatoriska skolan och fritidshemmet och relationen med föräldrar/vårdnadshavare. De 

flesta upplevde att de hade ett gott samarbete och god kommunikation med klassläraren 

om hur eleverna hade det i skolan. De upplevde även att de oftast fick information om det 

hade hänt något under dagen med eleverna. En fritidslärare upplevde att de inte hade 

någon bra kommunikation med klassläraren utan att de istället fick information från 

föräldrarna i efterhand. Alla fritidslärare var eniga om att arbetet med att upprätthålla en 

god kommunikation med föräldrar eller vårdnadshavare fungerade bra. Det är viktigt 

med en nära kontakt för att kunna hjälpa eleverna på fritidshemmet men också för att få 

information om något hänt hemma som lett till att eleven inte mår bra.  

 

[…] god kommunikation med familjerna […] när man märker att ett barn inte mår väl […] 
(Lärare, K). 
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Citatet visar att en god kommunikation med föräldrarna är av stor vikt om en elev inte 

mår bra. Finns en väl etablerad relation är det lättare att samtala öppet om något hänt för 

att tillsammans reda ut hur de ska gå vidare för att hjälpa eleven. 

 

Alla elever ska känna sig välkomna till fritidshemmet, ha kompisar att vara med och 

känna positiva upplevelser av att vara där. Då fritidshemmet är friare än skolan finns 

möjlighet till att hitta på aktiviteter utfår deras intressen. 

 
[…] på fritidshemmet utgår man ju hela tiden från elevernas intressen. Så för oss är det ju 
viktigt att barnen ska få positiva upplevelser av saker och ting. Att man ska få vara en del i 
ett sammanhang […] få en känsla av att man lyckas (Lärare, L). 
[…] man får jobba mycket med att dem ska känna sig trygga i gruppen och miljön […] 
(Lärare, A). 
 

Citatet visar att fritidslärarna arbetar utifrån elevernas intressen på fritidshemmet. De 

menar att eleverna ska få positiva upplevelser när de vistas på fritidshemmet och att det 

då är viktigt att man utgår från barnens intressen. Det är även av stor vikt att eleverna 

känner en trygghet i gruppen och miljön de vistas i. Genom detta påvisar fritidslärarna att 

eleverna är en del av ett sammanhang och att de då känner sig trygga. Detta kan då 

minska den oro som vissa elever kan bära med sig från skolan till fritidshemmet. 

 

En fritidslärare berättar också om hur viktigt arbetet är med att alla på fritidshemmet 

arbetar mot samma mål. Då räknar hon även in klasslärarna och arbetslaget. Fungerar 

inte detta arbete mellan personalen på skolan blir det ingen kontinuitet i arbetet.  

 
[…] flera outbildade lärare, det har varit lärarvikarier. Det har inte varit den stabiliteten i 
personalen. […] det påverkar eleverna jättemycket, […] Det är ett arbete att göra och det 
har påbörjats nu […] (Lärare, L). 
 

Citatet visar att skolan måste ta sitt ansvar och påbörja arbetet med att anställa 

utbildade lärare. Ostabilitet i personalstyrkan har visat sig påverka eleverna negativt 

genom att de känner sig förvirrade och att lärarna inte ser dem. 

 

Vidare pratar lärare L om arbetet med konflikthantering och vikten av att det följs 

upp. På fritidshemmet finns större möjlighet att reda i dessa ouppklarade konflikter som 

eleverna kan bära med sig från förmiddagen.  
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[…] vi tappar väldigt många barn tidigt på grund av att man […] inte jobbar färdigt med en 
situation […] man kanske inte kan reda ut den konflikten just då men man kan följ upp 
dagen efter […] (Lärare, L). 
[…] blir det konflikter […] då har vi tid att reda i det på fritidshemmet på ett mer lugnt 
vardagsnära sätt och man möter eleven mer i deras, i deras situation […] (Lärare, L). 
 

Citatet påvisar vikten av att konflikter följs upp och utreds. Detta på grund av att 

risken annars är stor att eleverna mister förtroendet till skolan och till fritidslärarna. 

Fritidslärarna menar att om detta arbete inte utförs kan det leda till psykisk ohälsa, att de 

mister sitt självförtroende och inte eleverna inte längre vill vara på fritidshemmet. 

 

5.2 Hitta rätt verktyg 
I det förebyggande arbetet beskriver en fritidslärare vikten av att ge eleverna rätt 

verktyg. Hon vill hjälpa eleverna att hitta verktyg så att de ska ha de bästa 

förutsättningarna för att hantera problem som uppstår, både i leken och i konflikter som 

kan uppstå.  

 

När det kommer till olika sätt som fritidshemmen arbetar på för att förebygga psykisk 

ohälsa använder samtliga skolor enkäter som eleverna får fylla i.  

 
[…] minst en gång om året men vi försöker göra det varje halvår. […] enkät om vad de 
känner sig mest trygga och var dem känner sig minst trygga […] (Lärare, J).  
 

Citatet visar att fritidshemmen använder sig av enkäter som en del i det förebyggande 

arbetet. Dessa enkäter handlar om hur eleverna trivs på fritidshemmet och om de 

upplever vissa platser som otrygga.  

 

Vidare beskriver fritidslärarna det förebyggande arbetet med vikten av ett gott 

samarbete med trygghetsteamet på skolan. Tillsammans med trygghetsteamet arbetar de 

med likabehandlingsplaner för att förebygga mobbning som i sig kan leda till psykisk 

ohälsa. Dessa likabehandlingsplaner kan bestå av olika aktiviteter enbart för 

fritidshemmet men även större arbeten som gäller för hela skolan förekommer.  
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En fritidslärare berättade att de ska starta upp ett temaarbete som de ska arbeta med 

under hösten för att öka elevernas medvetenhet om vad psykisk ohälsa innebär. 

 

[…] dem utsätts ju hela tiden för påverkningen precis som vi vuxna gör […] därför ska vi 
ha ett temaarbete, hela skolan där vi ska prata om psykisk ohälsa och vad det innebär och 
vad man kan göra […] (Lärare, S). 
 

Citatet visar fritidslärarens medvetenhet om att också elever utsätts för olika typer av 

stress och press, både från skolan, hemmet och samhället. Hon vill hjälpa eleverna 

genom att öka deras medvetenhet och förståelse för hur detta kan påverka dem. 

   

Fritidslärarna berättade även om hur de upplever det förebyggande arbetet i skolan. 

Där är de i stort sett relativt eniga om att det är viktigt att bygga goda relationer redan 

från början med eleverna och att lyfta vikten av elevers sociala relationer. Vidare 

beskriver en fritidslärare att fritidshemmet har den friheten i verksamheten där det finns 

möjligheter att bygga relationer. Hon fortsätter med att förklara att hon haft turen att 

arbeta med eleverna redan från årskurs ett och då har man den här relationen med sig 

redan från början. En annan beskriver det förebyggande arbetet med vikten av att se varje 

barn, och att detta bygger på att skapa personliga relationer till eleverna. Då kan 

fritidslärarna anpassa aktiviteterna utefter det som passar elevgruppen.  

 

Fritidslärarna är eniga om att det gäller att hitta en struktur som fungerar i det 

förebyggande arbetet.  

 
[…] då har dom liksom som ett staket eller en, dom har en ram och många som inte mår 
bra, mår bra av att ha det […] (Lärare, J).  
 

Citatet påvisar vikten av att sätta tydliga regler och rutiner för verksamheten. Genom 

en god struktur i verksamheten där tydliga ramar och regler finns vet elevgruppen vad de 

ska förhålla sig till. Fritidslärarna menar att det då skapas en lugn och trygg miljö där 

eleverna kan känna sig trygga. 

 

Ett förebyggande arbete som togs upp var att dela upp de stora barngrupperna i mindre 

grupper. Fritidslärarna menar att på fritidshemmet finns fördelen att kunna dela upp 

barnen lite mera än i den dagliga skolverksamheten. I och med detta kan fritidslärarna 
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vara mer delaktiga bland eleverna och då kunna delta i samtal som kommer upp och 

fånga upp saker som eleverna gör och pratar om. 

 

Kontakten med skolans kurator är viktig i det förebyggande arbetet. Genom samtal 

med kuratorn kan fritidslärarna förebygga att påfrestande situationer uppstår för eleven. 

 
[…] våran kurator har också ett väldigt bra arbete kring det […] hon gör också mycket 
samtalspromenader och är ute i verksamheten och fångar (Lärare, S). 
 

Citatet visar att kuratorns arbete med eleverna är betydelsefullt. Kuratorerna kan 

genom olika medel och verktyg få information från eleverna som sedan förs vidare till 

övrig personal på skolan.  

 

God kontakt med föräldrar/vårdnadshavare menar fritidslärarna är en viktig del i det 

förebyggande arbetet.  De är eniga om att det krävs ett gott samarbete och en god 

kommunikation med dem för att det ska fungera. Genom föräldrar/vårdnadshavare kan 

fritidslärarna få viktig information om eleven, hur de till exempel uppträder hemma samt 

annan information om saker som skulle kunna påverka eleven negativt. En god relation 

underlättar för båda parterna vid jobbiga samtal gällande eleven. 

 

5.3 Att skapa trygghet – ett levande arbete 
Det har framkommit i undersökningen att övervägande fritidslärare har en positiv 

inställning till de olika stödfunktionerna. Fritidslärarna berättade att det finns en 

elevhälsa på skolan som de kan vända sig till om de behöver och att de har tillgång till 

dess olika funktioner. 

 

[…] vi har specialpedagoger, vi har kurator och skolpsykologer som är inne och handleder 
i vissa fall när det finns behov […] (Lärare, S). 
 

Citatet visar att fritidslärarna har en elevhälsa på skolan där kurator, sjuksköterska, 

specialpedagoger och skolpsykolog finns representerade. Till dessa kan de vända sig om 

de är i behov av handledning eller på något annat vis behöver stöd i hur de ska hantera 

vissa elever. Två fritidslärare berättade om det här samarbetet med elevhälsan på skolan.  

 
[…] jag tycker ändå att det är ett levande arbete när alla blir uppdaterade […] (Lärare, K).  
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Citatet visar att fritidslärarna upplevde samarbetet som tryggt och att alla berörda var 

involverade i att eleverna skulle få det extra stöd som behövdes. Detta ser de som ett 

levande arbete som hela tiden behöver uppdateras för alla inblandande.  

 

Hur fritidslärarna upplever samarbetet med olika stödfunktioner varierar en del. Att 

samarbetet mellan elevhälsan och övrig personal fungerar är en viktig del i arbetet för att 

främja elevernas hälsa. En fritidslärare beskriver upplevelsen av samarbetet med 

elevhälsoteamet som att det känns tryggt och bra och att om de behöver vända sig till 

elevhälsan blir de tagna på allvar. En annan säger att samarbetet är bra men att det sedan 

ligger på läraren att ta kontakt om det behövs. 

 

Även att de flesta har bra upplevelser av de olika stödfunktionerna nämnde några av 

fritidslärarna att de upplevde brister i arbetet med stödfunktionerna. Det framkommer i 

undersökningen att även om det finns tillgång till en elevhälsa på skolorna finns det 

brister i kommunikationen och samarbetet. En fritidslärare beskriver hur elevantalet ökar 

men att ledningen på skolan inte utökar personalstyrkan med flera kuratorer och att det 

då skapar problem i att tiden inte räcker till för att täcka alla elevers olika behov. Hon 

upplever också att kuratorn inte är på skolan tillräckligt mycket. Att de ofta arbetar på två 

skolor, vilket då leder till att tiden halveras på skolan. Många av fritidslärarna tar också 

upp problemet med sjukskrivningar och liknande och att de inte haft tillgång till kuratorer 

under vissa perioder.  

 

[…] jag har tid att träffas om två veckor och då kan ju det aktuella va att det har försvunnit, 
kan ju va att det behöver prata just där och då, den dan […] (Lärare, K).  
 

Citatet visar att fritidslärarna upplever att det påverkar eleverna negativ när kuratorn 

inte finns på plats dagligen. Risken är stor att skolan missar att reda ut problem som 

behöver tas upp just här och nu.  

 

De flesta av fritidslärarna tar ändå upp att de har positiva erfarenheter av de olika 

stödfunktionerna. Detta för att de har ett trygghetsteam på skolan som samlas minst en 

gång i månaden och samtalar med elevhälsan. Under dessa möten diskuterar de händelser 

som uppkommit och elever som behöver lyftas för att sedan ta fram en plan för hur de 
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ska gå vidare med detta. På dessa möten finns kurator och skolsköterska representerade, 

men också representanter från fritidshemmet och den obligatoriska skolan. En 

fritidslärare beskriver att trygghetsmöten är en bra idé eftersom mötena gör att de får ett 

kontinuerligt samarbete med elevhälsan om hur de ska arbeta med elever som lever i 

någon typ av psykisk ohälsa.  
 

Några av fritidslärarna säger också att de känner att de har ett gott samarbete med 

kuratorn och specialpedagogen på skolan.  

 

[…] vi har använt oss mycket av vår specialpedagog när vi haft elever som vi […] har 
brottats med, hur vi ska kunna möjliggöra deras utveckling på fritidshemmet […] vi har 
kontinuerligt inplanerade mötestillfällen med henne där vi får handledning […] (Lärare, 
L). 
 

Citatet påvisar att fritidslärarna upplever handledningen de får av kuratorn som positiv 

och att de känner en trygghet i att detta pågår kontinuerligt. De menar att genom detta 

kan de möjliggöra elevernas utveckling i fritidshemmet.  

 

5.4 Sammanfattning  
Sammanfattningsvis är fritidslärarna överens om att det viktigaste i arbetet kring 

elever med psykisk ohälsa är att bygga relationer tillsammans. De menar att många 

problem kommer kunna lösas innan de växer sig stora som i sin tur kan leda till psykisk 

ohälsa. De belyser även fritidshemmet som en friare verksamhet där utrymme finns för 

samtal. Genom dessa samtal byggs relationerna men det är också ett verktyg till att fånga 

upp problem och tankar som eleverna bär med sig från skolan eller hemmet.   

Även i det förebyggande arbetet lyfter fritidslärarna vikten av att skapa goda relationer 

med eleverna och att alla elever blir sedda. De pratar också om att hitta en fungerande 

struktur i det förebyggande arbetet. Till exempel nämner de vikten av att ha tydliga regler 

och rutiner på fritidshemmet. Detta skapar en trygghet för eleverna när de vistas på 

fritidshemmet.  

Alla skolor har en elevhälsa där kurator, skolsköterska och specialpedagog finns 

representerade. Fritidslärarna är överens om att samarbetet med elevhälsan fungerade väl 

samt att de var överens om att de kunde vända sig till elevhälsan om de behövde stöttning 

eller handledning i sitt arbete.  
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6 Diskussion 

I detta kapitel kommer vi att diskutera kring det resultat som framkommit i 

undersökningen och koppla detta till bakgrunden. Här diskuteras också vårt metodval om 

vi anser det lämpligt eller inte.  

Syftet med studien är att undersöka hur lärare i fritidshem upplever arbete kring elever 

med psykisk ohälsa. Studien syftar också till att undersöka hur lärare i fritidshem 

upplever det förebyggande arbetet samt hur de upplever tillgången och samarbetet med 

skolans stödfunktioner. 

Frågeställningar: Hur arbetar lärare i fritidshem kring barn med psykisk ohälsa? 

Vilka arbetssätt upplever lärare i fritidshem att de använder sig av i det förebyggande 

arbetet? Vilka stödfunktioner upplever lärare i fritidshem att de har tillgång till och hur är 

samarbetet med dessa? 

 

6.1 Resultatdiskussion 
Vi valde i analysarbetet att använda oss utav en tematisk analysmetod då vi ansåg att 

den metoden att presentera studiens resultat passade bäst. Utifrån studiens syfte, 

frågeställningar och det material vi fått fram under intervjuerna skapade vi tre teman. 

Dessa ska svara på syftet och sammanfatta de tre frågeställningarna vi har. Under denna 

rubrik har vi valt att åter igen använda dessa tre rubriker för att läsaren lättare ska förstå 

och se kopplingarna vi gjort. 

I resultatet av studien kan vi konstatera att samtliga fritidslärare upplevde psykisk 

ohälsa som svår att definiera. Det kan vara svårt att se om en elev lider av psykisk ohälsa 

eller om det bara är en känsla för stunden som går över. Det som framkommit i resultatet 

är att fritidslärarna upplever att psykisk ohälsa hos eleverna uttrycker sig olika, till 

exempel att de har ont i magen, känner sig stressade eller har ont i huvudet. Detta 

stämmer överens med hur Hillman (2010) beskriver att psykisk ohälsa ofta är svår att 

tyda och att det uttrycker sig i olika former av psykosociala problem. 

 

6.1.1 Alla barn bär på en ryggsäck 

I resultatet framkom det att arbetet kring elever med psykisk ohälsa varierade 

beroende på skola. Det vi kan konstatera utifrån resultatet var att samtliga fritidslärare 

var rörande överens om att det viktigaste arbetet var att skapa goda relationer till 

eleverna. Eftersom fritidshemmet är en friare form än den ordinarie skolverksamheten 
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finns utrymme för att bygga relationer och tillfällen för spontana samtal. Under dessa 

samtal kan fritidslärarna uppmärksamma avvikande mönster hos eleverna. Utan dessa 

relationer och samtal kan de inte hjälpa eleverna att reda i deras psykiska ohälsa. Petersen 

(2012) skriver om sambandet mellan skolan och barnens psykiska ohälsa. Forskaren 

skriver att redan i tidig skolålder kan svårigheter uppkomma och att detta då kan leda till 

psykisk ohälsa hos eleverna. Detta kan då senare resultera i att eleverna får både svåra 

utåt- och inåtvända psykiska problem som skapar depressioner och sänkta 

skolprestationer. Detta upplever vi påvisar hur viktigt arbetet är med att skapa dessa goda 

relationer tidigt i skolan mellan fritidslärarna, skolan och eleverna. Finns goda relationer 

med eleverna ökar chanserna markant att de känner en större trygghet hos personalen, 

vilket i sin tur leder till en tryggare miljö för eleverna på fritidshemmet. Som det står i 

läroplanen är en del av uppdraget att ge eleverna möjlighet att utveckla goda 

kamratrelationer, känna trygghet och tillhörighet i elevgruppen och ges en meningsfull 

fritid (Skolverket, 2011). Detta kan vi koppla till det fritidslärarna säger angående arbetet 

med att alla eleverna ska känna tillhörighet i gruppen och att alla ska ha en kompis att 

vara med. I resultatet framgår det också att fritidslärarna utgår ifrån elevernas intressen i 

arbetet när de planerar aktiviteter. Genom detta skapas positiva upplevelser för eleverna 

som i sin tur ska minska oro som de kan bära med sig.  

Vi kan också se att arbetet med att skapa en god kommunikation mellan fritidslärarna, 

eleven och föräldrarna/vårdnadshavarna är viktig. Detta påvisas i resultatet genom att 

samtliga fritidslärarna säger att kommunikationen är viktigt mellan dessa parter för att 

kunna hjälpa elever med psykisk ohälsa. Alla var överens om att en god relation skapar 

trygghet hos både eleven och föräldern/vårdnadshavaren och att det då är lättare att reda i 

problem om de uppstår. 

I resultatet beskriver en fritidslärare hur viktigt arbetet är att all personal tillsammans 

arbetar mot samma mål och att detta skapar en trygg miljö för eleverna. Fungerar inte 

detta arbete mellan skolans personal blir det inte någon kontinuitet i arbetet, vilket då kan 

leda till att eleverna påverkas negativt och känner förvirring. Detta kan vi då koppla till 

det Skolverket (2019) säger om att skolframgång är en stark skyddsfaktor för barnen. För 

att få skolframgång är det extra viktigt att eleverna känner sig trygga i skolan och genom 

det får de då största möjliga chans till att lyckas i skolan. 
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6.1.2 Hitta rätt verktyg  

När vi ställde frågan till fritidslärarna hur de upplevde det förebyggande arbetet 

framkom det att de upplevde detta arbete som viktigt. I arbetet vill de hjälpa eleverna att 

hitta rätt verktyg för att de själva ska kunna hantera situationer som uppstår.  

Nästan alla fritidslärarna beskriver att arbetet med trygghetsteamet som de har på 

skolan kan hjälpa dem att hitta rätt insatser för att underlätta för elever i behov. En 

fritidslärare berättar att de ska påbörja ett temaarbete där de ska arbeta med psykisk 

ohälsa. Arbetet ska ske tillsammans med eleverna för att förbygga att yngre elever 

hamnar i psykisk ohälsa. De vill med detta arbete informera och ge kunskap till eleverna 

om vad begreppet betyder och att det finns hjälp att få.  

Det vi också kunde konstatera i resultatet från studien gällande det förebyggande 

arbetet var att samtliga fritidslärare var eniga om att en god relation och en god 

kommunikation med både elev, vårdnadshavare och berörda personal var extra viktig. 

För att kunna förebygga måste fritidslärarna vara medvetna om elevernas livssituation. 

Denna information kan de få genom samtal med föräldrar/vårdnadshavare. Dessa 

vardagliga samtal med elev och förälder är viktiga och det beskrev även fritidslärarna. 

Under dessa samtal kan de fånga upp saker som de annars inte skulle fått reda på. Att 

arbeta i skolans verksamhet och i fritidshemmet kan ibland liknas vid att vara en detektiv. 

Hindberg (2012) nämner att idag upptäcker vi de flesta av våra elever försent, vilket är 

när det har passerat 13 år. Risken är då stor att de redan hamnat i någon form av ohälsa. 

Detta kan vara ett resultat av att lärare och andra på skolan missat att fånga upp eleven 

tidigare i livet. Fritidslärarna har enligt oss goda möjligheter och förutsättningar att kunna 

skapa goda relationer till eleverna tidigt eftersom de ser och träffar eleverna under hela 

dagen. Precis som några av fritidslärarna berättade om finns möjlighet att verkligen 

bygga relationer genom att fritidsläraren kan se varje individ. På fritidshemmet finns det 

också möjlighet att dela upp elevgruppen i mindre grupper. Detta inbjuder då lättare till 

att fritidsläraren kan vara med och delta i samtal och aktiviteter.  

I det förebyggande arbetet menar Partanen (2012) att fritidslärarna ska identifiera de 

övergripande insatser som kan stimulera hälsa för eleverna. Detta görs genom att arbeta 

med livsstilsfrågor med eleverna eller genom att utveckla lärarnas pedagogiska arbete. 

Dessa kräver en vilja och förmåga att våga bryta det ordinarie arbetet och analysera olika 

mönster över tid, ta del av olika utvärderingar och söka efter samband för att se de 

insatser som behövs i verksamheten på skolan (Partanen, 2012). Utifrån detta kan vi se i 

resultatet av studien att fritidslärarna arbetar en del med att utveckla sin egen 
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pedagogiska kompetens genom samverkan med skolans rektor, kurator och elevhälsteam. 

De flesta är villiga att utvecklas och ta del av den hjälpen som finns att få för att göra 

verksamheten bättre för alla elever. Fritidslärarna är överens om att detta är viktigt för att 

det förebyggande arbetet ska fungera väl. Med tydliga insatser ska eleverna känna sig 

trygga och välkomna vilket i sin tur främjar välmående. 

 

6.1.3 Att skapa trygghet – ett levande verktyg 

Med hjälp av resultatet sammanfattas här hur fritidslärarna upplever skolans 

stödfunktioner och dess samarbete. Vi kan konstatera att fritidslärarna har en positiv 

upplevelse av de olika stödfunktionerna inom skolverksamheten. Samtliga lärare i 

fritidshemmet förklara att de har ett elevhälsoteam på skolan, där både kurator, 

skolsköterska och skolpsykologen ingår. Detta ser vi också som positivt då fritidslärarna 

upplever att de kan vända sig till dem vid behov av stöttning. Precis som det står i 

skollagen (2010:800) ska det på varje skola finns tillgång till en elevhälsa. Det ska även 

finnas tillgång till kurator, skolsköterska och skolpsykolog (SkolL, kap. 25 §). Vi kan 

genom vårt resultat konstatera att samtliga skolor som vi besökt har tillgång till en 

elevhälsa. Hur fritidslärarna upplevde samarbetet med elevhälsan fanns det delade 

meningar om. Några av fritidslärarna upplevde samarbetet positivt. De kände att arbetet 

mellan dem var tryggt och att det är ett levande arbete mellan dem. Berörd personal blev 

också alltid uppdaterade om vad som hände med de elever som behövde särskilt stöd. Det 

vi kan konstatera är genom ett gott samarbetet mellan elevhälsan och fritidslärarna 

gynnas arbetet med elevers hälsa och utveckling på ett positivt sätt. Detta styrker även 

Hylander & Guvå (2017) genom att beskriva att arbetet med elevernas hälsa och 

utveckling ska fungera måste det finnas ett gott samarbete mellan elevhälsans olika 

professioner och övrig personal på skolan. Det har även framkommit i resultatet att det är 

vissa fritidslärare som upplever att det finns en del brister i samarbetet och 

kommunikationen mellan elevhälsan och fritidshemmet. De upplever att där har skolan 

mycket att jobba på.  

Törnsen (2014) menar att en av anledningarna till att lärare missar elever med psykisk 

ohälsa är att det finns brister mellan stödfunktionerna och fritidslärarna i skolan. 

Anledningen kan vara att det saknas resurser och att det tar alldeles för lång tid innan 

eleverna får träffa en skolpsykolog eller kurator. Några fritidslärare upplever att de olika 

stödfunktionerna inte alltid räcker till och att de saknar resurser. Till exempel delar vissa 
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skolor på en kurator och detta resulterar i att de inte finns tillgängliga på skolan dagligen. 

Fritidslärarna upplever detta som negativt för eleverna då de inte kan besöka kuratorn om 

något skulle inträffa. De menar att det tar alldeles för lång tid innan en elev får träffa en 

kurator på grund av de bristande resurserna. Några beskriver också brister i 

kommunikationen med stödfunktionerna, till exempel att de inte blir uppdaterade om 

vilka elever som behöver extra tillsyn och stöd. 

Partanen (2012) säger att elevhälsans uppdrag är att beröra frågor som samspel och 

relationer. Det är därför viktigt att lärare och elevhälsan tillsammans utvecklar ett 

gemensamt ansvarstagande och samarbete för eleverna och skolmiljön. När fritidslärarna 

och elevhälsan samarbetar finns möjlighet att få handledning av kurator och 

specialpedagog. Detta skapar då bättre förutsättningar för de elever som behöver extra 

stöd. Ett bättre samarbete mellan fritidslärarna och de olika stödfunktionerna möjliggör 

en starkare relation och samspel mellan de berörda parterna (Partanen, 2012). Detta kan 

vi koppla till resultatet i studien då några fritidslärare beskrivit att de fått handledning 

eller har tillgång till handledning via elevhälsan. De upplever arbetet som positivt då de 

får ökad kunskap och en större trygghet i hur det ska arbeta i fritidshemmet för att 

möjliggöra elevernas utveckling. 

 

6.1.4 Sammanfattning  

De tre teman vi använt oss av uppkom under analysens gång. Det var specifika ordval 

som fritidslärarna sa under intervjuerna som vi valt att använda. Valen gjordes då vi 

ansåg att de sammanfattar frågeställningarna och temat på ett bra sätt.  

Att alla barn bär på en ryggsäck med olika erfarenheter och bakgrund. Det är inte 

alltid de visar upp detta eller att personalen på skolan kan se vad som egentligen ligger i 

den ryggsäcken. Psykisk ohälsa kan yttra sig på många olika sätt och utifrån det måste 

fritidslärarna arbeta med att bygga relationer.  

Hitta rätt verktyg i det förebyggande arbetet är inte alltid det lättaste. Fritidslärarna var 

överens om att för att kunna förebygga måste de ha goda relationer med eleverna men 

också med föräldrarna. Har fritidslärarna och föräldrarna/eleven en god relation blir 

fritidsläraren en bättre upptäckare. De olika verktygen kan de få genom olika enkäter, 

handledning av kurator och från föräldrar och eleven själv. 

Att skapa trygghet – ett levande arbete sammanfattar fritidslärarnas tillgång till 

skolans stödfunktioner samt hur de upplever samarbetet mellan dem. Fritidslärarna är 
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överens om att ett aktivt arbete med dessa är nödvändigt, där kommunikationen och 

samverkan är viktig. Elevhälsans arbete är ett levande arbete där all involverad personal 

ska bli uppdaterade om eleverna och om förändringar sker. Fritidslärarna säger att de har 

ett gott samarbete med elevhälsan på skolan men att det finns utvecklingspotential. 

 

6.2 Metoddiskussion 
I detta avsnitt kommer vi att diskutera kring de delarna av metoden som vi valt att 

använda i studien. Vi valde att använda en kvalitativ undersökningsmetod och då föll 

även valet på en semistrukturerad intervju. Bryman (2011) skriver att man använder sig 

av semistrukturerade intervjuer för att kunna komma mer in på djupet hos de som man 

intervjuar. Det var en av anledningarna till att valet föll på denna metod då vi ansåg att 

den var mest lämplig för att svara på studiens syfte och frågeställningar.  

Under de 20 minuterna som varje intervju pågick kände vi att vi fick ut det som 

behövdes för att kunna svara på syftet och frågeställningarna. Om det var något som 

fritidslärarna missuppfattade eller inte förstod kunde vi ställa följdfrågor för att leda dem 

rätt igen och utveckla det dom redan sagt. Bryman (2011) beskriver att vid en 

semistrukturerad intervju är det okej att ställa följdfrågor utöver de frågorna som redan 

finns med i intervjuguiden. Så länge man ställer följdfrågor på det som anknyter till det 

som den intervjuade personen har sagt. 

Vårt val av metod upplever vi som positivt. Vi kunde ställa frågorna som vi kände att 

de bjöd in till samt att vi inte behövde vara styrda av ett specifikt schema med frågor som 

vi hade blivit om vi valt en strukturerad intervju. Gällande vår intervjuguide så finns det 

utvecklingspotential där. Hade vi haft möjlighet att göra om intervjuerna igen hade vi 

arbetat mer med den och även hur vi genomförde intervjun. Det vi reflekterat över i 

analysarbetet var att vi ofta fick samma eller liknande svar på många av frågorna. Det 

hade varit intressant att se om vi hade fått fram annan information om vi ställt frågorna 

på ett annat sätt nu när vi fått mer erfarenhet av intervjuer. Om det funnits mer tid eller 

om vi gjort en större studie hade det varit optimalt att intervjua respondenterna igen för 

att få resultaten i undersökningen så tillförlitliga som möjligt. Tyvärr har vi inte den 

möjligheten i detta läge att utföra detta men det hade varit intressant att se om det 

framkommit något annat under en andra intervju. 

En annan sak att reflektera över är själva transkriberingarna som genomförts. Här kan 

vi bara framföra ord som de intervjuade fritidslärarna använt. Under intervjuerna 
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använde vi oss av kroppsspråket för att inte störa eller avbryta fritidsläraren när de 

berättade om sina upplevelser. Fritidslärarna använde även de en hel del kroppsgester och 

olika tonlägen när de svarade på frågorna. Detta kan vi inte få fram genom en 

transkribering. Detta kan ha betydelse för resultatet då det kan vara svårt att minnas hur 

fritidslärarna känt inför de frågor de fått. Det som framgår från transkriberingen är enbart 

vår tolkning av deras tankar och reflektioner kring frågorna. 

 

6.3 Vidare forskning 
Studien kan komma att hjälpa andra skolor att få en bredare inblick i vad psykisk 

ohälsa är. De kan få syn på vad de eventuellt kan behöva lägga mer fokus på för att lyfta 

psykisk ohälsa hos eleverna redan i tidigare ålder. Samtliga fritidslärare som medverkade 

i studien upplevde att det var sociala svårigheter som oftast var anledningen till att 

eleverna hamnade i psykisk ohälsa. Det kunde vara att eleverna själva inte kunde sätta 

ord på vad de känner eller att det var hemmaförhållanden som påverkade dem negativt. 

Fritidslärarna upplevde att de ibland saknade kunskap för att kunna se dessa tecken hos 

eleverna i skolan och på fritidshemmet. Detta anser vi är ett intressant område för vidare 

forskning. Hur kan skolans ledning och stödfunktioner arbeta med att ge sin personal 

ökade kunskaper för att upptäcka de elever som ligger i riskzonen. Här skulle man kunna 

göra en undersökning ur rektors och kurators aspekt. Vad det är som fungerar och lyfta 

fram och belysa framgångsfaktorer men även ta upp utvecklingsområden hos dem båda. 

Hur ska rektorn och kuratorn arbeta för att på bästa sätt ge fritidslärarna ökade kunskaper 

för att upptäcka elever som är i riskzonen. 

Det vore intressant att göra en jämförande studie mellan skolor som anser att de 

arbetar medvetet med att främja psykisk hälsa och skolor som anser att de inte arbetar 

medvetet med psykisk hälsa/psykisk ohälsa. Genom att leta efter likheter och skillnader i 

elevernas arbetsmiljö skulle man kunna undersöka om arbetsmiljön har en avgörande roll 

i hur de mår och även om det påverkar deras prestationer i skolan. Denna studie 

fokuserar på fritidslärarens upplevelser kring arbetet med elever i psykisk ohälsa, skolans 

stödfunktioner och deras upplevelser kring det förebyggande arbetet. Det hade även varit 

intressant att göra en studie där fokus istället ligger på elevernas upplevelser kring 

psykisk ohälsa, vilken påverkan skolan har och hur de själva upplever att de mår. 
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Bilaga 1 

Hej!  
Vi är två studenter som läser till grundlärare med inriktning mot arbete i 

fritidshem vid Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University. Vi 

är nu inne på vår sista termin i skolan och ska precis skriva vårt examensarbete. Syftet 

med studien är att undersöka vilka upplevelser lärare i fritidshem har gällande arbete med 

elever i psykisk ohälsa. Studien syftar också till att undersöka vilka upplevelser lärare i 

fritidshem har av eventuella stödfunktioner och förebyggande arbete kring elever i 

psykisk ohälsa.  

 

För att vi ska kunna genomföra våran studie kommer vi behöver din hjälp!  

Vi hoppas nu att du som är verksam lärare i fritidshem skulle vilja ta dig tid att medverka 

i en intervju med oss. Du kommer få svara på en del frågor om dina upplevelser 

kring arbetet med elever i psykisk ohälsa.  

Hoppas du tycker detta låter intressant och att du vill delta i vår undersökning! 

All information som samlas in kommer att avidentifieras vilket garanterar att du inte 

kommer att bli identifierad. Dessutom kommer all information som samlas in förvaras på 

ett säkert sätt som förhindrar att det inte hamnar i fel händer eller hos 

obehöriga. Resultatet av dina svar kommer endast att användas till studien i 

examensarbetet.   

 

Du har full rätt att avbryta ditt deltagande när du vill och i och med det 

ta tillbaka ditt samtycke när som helst och av vilken orsak som helst.  

Tack på förhand!  

Jag godkänner mitt deltagande:  

Datum:___________________________  

Signatur:__________________________  

Vid eventuella frågor kan du kontakta:   

Isabell: bris1289@studuent.ju.se   

Handledare: Ann Arvidsson ann.arvidsson@lesmo.se   

  

Med vänlig hälsning,   

Isabell Djurstedt Broberg & Emma Carlsson   



 

Bilaga 2 

 

Intervjufrågor 

 

Syftet med studien är att undersöka vilka upplevelser lärare i fritidshem har gällande 

arbete med elever i psykisk ohälsa. Studien syftar också till att undersöka vilka 

upplevelser lärare i fritidshem har av eventuella stödfunktioner och förebyggande arbete 

kring elever i psykisk ohälsa. 

Frågeställningar:  

• Hur beskriver lärare i fritidshem sina upplevelser av arbete med elever i psykisk 

ohälsa? 

• Hur beskriver lärare i fritidshem sina upplevelser av eventuella stödfunktioner?  

• Hur beskriver lärare i fritidshem sina upplevelser kring det förebyggande arbetet 

med elever i psykisk ohälsa?  

 

Inledande frågor:  

Vad heter du och hur gammal är du? 

Vilken utbildning har du? 

Hur länge har du arbetat som fritidslärare? 

Hur många inskrivna elever har ni i fritidshemmet? 

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar 

• Hur definierar du psykisk ohälsa?  

• Vad har du för upplevelser kring elever i psykisk ohälsa? 

• Vilka upplevelser har du av arbetet kring elever i psykisk ohälsa? 

Upplevelser av stödfunktioner 

• Vad har du för upplevelse av olika stödfunktioner? 

• Berätta om de stödfunktioner som du upplever att ni har tillgång till i arbetet med 

elever i psykisk ohälsa? 

• Hur upplever du samarbetet med elevhälsan så som tex kurator, psykolog, rektor 

m.fl.? 

Förebyggande arbete  

• Hur upplever du att ni arbetar förebyggande för att motverka psykisk ohälsa? 

• Hur upplever du din insats i det förebyggande arbetet på fritidshemmet? 


