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Abstract  
Syftet med studien var att undersöka personalen på fritidshemmets uppfattning kring kunskaper och 
resurser för att identifiera psykisk ohälsa bland elever på fritidshemmet, samt om de anser att de har ett 
ansvar inom ramen för sitt uppdrag eller inte. Relevant data för att genomföra undersökningen har 
samlats in kvantitativt med hjälp av en websurvey. På denna webbsurvey har det funnits möjlighet att 
kommentera vissa frågor för att på så sätt möjliggöra en djupare analys av materialet. 

 
Totalt medverkade 206 respondenter. Deras svar, närmare bestämt resultatet av websurveyn, 
analyseras och diskuteras därefter i förhållande till vår inledning och litteraturgenomgång. I inledningen 
presenterar vi bland annat siffror på den ökade psykiska ohälsan, men också den ständiga debatten 
kring samma ämne. I litteraturgenomgången presenterar vi tidigare forskning som bland annat nämner 
vikten av relationsarbete, elevhälsan och utbildning. I den empiriska delen har resultaten presenterats i 
två olika kategorier: Överblick av kategorin och Respondenternas uppfattningar, detta för att få en tydlig 
bild av både gruppen som medverkat och av studiens syfte. Resultatet visar i sin tur att många 
respondenter anser sig ha kunskap kring psykisk ohälsa men att siffrorna fortfarande är oroväckande 
höga kring antalet som inte anser sig ha tillräckligt med kunskap. Resultaten visade även att det finns 
luckor i vem som har ansvaret för elevers psykiska hälsa på fritidshemmet. 
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Förord  

 

Intresset för förebyggande insatser mot psykisk ohälsa hos barn och unga ligger oss varmt om 

hjärtat. Inte minst på grund av att vi båda två upplevt hur psykisk ohälsa tagit livet ifrån 

människor i vår närhet. Medvetenheten och förebyggande arbete kring området är även den 

största anledningen till att vi valt att läsa på lärarhögskolan med inriktning mot arbete i 

fritidshem. Vi tror på att medvetenhet och att våga arbeta förebyggande med barn i tidig ålder 

kan göra en stor skillnad. Vår vision är att barn i framtiden skall våga tala om sina känslor och 

att fritidshemmet kan vara en bidragande faktor till att barn i framtiden har de verktyg som krävs 

för att hantera sina känslor och svåra situationer i livet. Det är en stor utmaning vi står inför, men 

ack så viktig.  

 

Vi upplever att det finns ett tabu kring ämnet psykisk ohälsa och att signalerna inte alltid tas på 

allvar i skolan. Vår tanke är inte att fritidshemspersonalen skall ersätta kuratorn eller psykologen 

utan snarare att en fördjupad kunskap i ämnet kan leda till att personalen kan arbeta mer effektivt 

förebyggande, samt upptäcka signalerna och hänvisa eleverna vidare i tid.  
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1. Inledning  

Barn och unga tillbringar mycket av sin vakna tid i skolan så väl som på fritidshemmet. 

Här skall miljön präglas av trygghet och gemenskap (Skolverket 2011 s.11). Dessutom 

skall all verksamhet som sker i skolan ha barnets bästa som utgångspunkt oavsett behov 

(Skollagen, 2010 k.1 §10, Barnkonventionen, 2009 artikel 23.1 & 

Salamancadeklarationen, 2006 s.16–17). Undervisningen som sker på fritidshemmet skall 

bidra till att eleverna utvecklar goda kamratrelationer, känner trygghet och tillhörighet. 

Dessutom skall undervisningen tillvarata mångfald och på så sätt ge eleverna möjlighet 

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

plikt att ge eleverna kunskaper om den egna livsstilens betydelse för hälsan (Skolverket, 

2011 s.14–24). 

 

Trots detta har hälsan hos unga individer försämrats under 2000-talet (Skolinspektionen, 

2014). Den psykiska ohälsan har under åren 2006 till 2016 ökat med 100 procent bland 

barn ända ner i 10-års ålder (Socialstyrelsen, 2017). De vanligaste åkommorna har visat 

sig vara depression och ångestsymtom (Folkhälsomyndigheten, 2016). Samtidigt har 

även användningen av antidepressiva läkemedel ökat med 100 procent för barn och unga 

i åldrarna 5 - 19 år under år 2006 till 2015 (Bris rapport 2017:1). Dessa siffror är 

problematiska då den psykiska ohälsan kan leda till utsatthet i skolan såväl som i 

samhället och i sociala relationer, inte bara som barn utan även som vuxen 

(Skolinspektionen, 2014). I en aktuell rapport från “Barnens Rätt i Samhället” (BRIS) 

framgår det att 39 procent av ca. 20 000 samtal handlat om just psykisk ohälsa, dessutom 

hade även 17 procent av samtalen handlat om oro i skolan. Barnen hade i samtalen berättat 

om oro över kränkande behandling, mobbning och kompisrelationer. Detta trots att 

fritidshemmet och skolan skall vara en trygg plats där nolltolerans mot kränkande 

behandling skall genomsyra hela verksamheten (Skolinspektionen, 2014). 

 

Hälsan är central tidigt i en människas liv, de vanor och beteenden som en individ skaffar 

sig som liten följer individen genom resten av livet (Skolinspektionen, 2014). I den 

Folkhälsopolitiska rapporten (2010) framgår det att det finns en stark koppling mellan 

elevers skoltid och deras hälsa. Det vill säga att om elever lider av psykisk ohälsa kan de 

få problem att skapa relationer och att klara av skolan. Det är därför av största vikt att 
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hjälpa dessa elever i tid. Dessvärre visar studien i “Elevhälsans arbete Bilaga 1” 

(Skolinspektionen, 2014) att det saknas tid för att arbeta med elevhälsa inom skolans 

verksamhet. Det saknas även någon som tar ansvar för hur elevhälsan skall fördelas inom 

verksamheten. Elevhälsan skall i tid fånga upp barn som riskerar att hamna i ett 

utanförskap. Särskilt intressant för denna studie är det faktum som handlar om att fel 

insatser kan göra skada (Gelander, 2011). 

 

I en studie som pågick 1964–1999 i Skottland, där 13 932 barn i 524 klasser medverkade, 

visade ett tydligt samband mellan barns kamratstatus i skolan och deras psykiska ohälsa. 

Det vill säga att ju högre status ett barn hade i kamratgruppen desto bättre mådde barnet 

rent psykiskt och det var vanligare med psykisk ohälsa hos barn med lägre kamratstatus. 

Undersökningen är tre decennier gammal men fortsatt relevant i dagens samhälle, detta 

då det inte finns någon så pass omfattande studie som undersökt så pass många barn och 

skolor i modern tid (Östberg, 1999).  

 

Debatten om den stigande psykiska ohälsan är högst central i det samhälle vi lever i idag. 

Debatten berör frågor kring vikten av att hjälpa barn och unga i tidig ålder, den oroande 

ökningen av psykisk ohälsa och vikten av utbildning inom ämnet, både för barn och 

vuxna. Dessutom beskrivs bristerna inom skolan och hemmet som centrala när det 

kommer till psykisk ohälsa och det framhålls krav på tillgängliga och förebyggande 

insatser (Nyberg, 2016; Molin 2018; Busch Thor & Henriksson; 2017, Johansson et al. 

2018; Nilsson Vindefjärd et al. 2016; Jansson, 2018). 

 

Med tanke på dessa presenterade siffror, samband och den pågående centrala debatten 

som presenterats är det högst relevant att undersöka hur den anställda personalen på 

fritidshemmet uppfattar sin roll i elevernas psykiska välbefinnande. Detta med tanke på 

att läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011) har som uppgift 

att främja förståelse för andra människor, ge omsorg om den enskildes välbefinnande, 

främja social utveckling samt se till att inget barn i skolan utsätts för diskriminering eller 

kränkande behandling. Vi hoppas att denna studie skall ge möjlighet till utvecklig av den 

fritidspedagogiska verksamheten genom att synliggöra problematik kring ansvar och 

utbildning för de anställda på fritidshemmet. Vi önskar att studien ses som en uppmaning 
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till vidare forskning inom området: förebyggande insatser mot psykisk ohälsa bland 

elever på fritidshem. 

1.1 Definitionen av psykisk hälsa 

Psykisk hälsa kan beskrivas i termer av hur människor mår känslomässigt. Det kan alltså 

handla om sådant som inte syns utanpå en människa. Det kan influeras av fritid, sjukdom, 

relationer, matvanor, sömn, boende, skola, stress, fysisk aktivitet med mera (Nestor, 

2014). Blir människans psykiska hälsa påverkad negativt kan alltså besvär uppstå, allt 

från psykisk sjukdom, psykisk störning eller besvär som stör det psykiska välbefinnandet 

och som sedan kan komma att påverka balansen i livet. Det finns en hel del orsaker som 

kan utlösa psykisk ohälsa. Det kan röra sig om bland annat oro, ängslan, kriser, att inte 

kunna styra sitt eget liv, privatliv, arbetsliv, sociala relationer diskriminering, alkohol, 

droger och sjukdomar (Lund, 2016 & Eriksson, 2006). I denna studie kommer vi fokusera 

på de fenomen som orsakar psykisk ohälsa hos barn som befinner sig inom 

skolverksamheten och framförallt på fritidshemmet. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka fritidshemspersonalens uppfattningar om psykisk 

ohälsa bland elever på fritidshemmet. Utöver detta har framställningen även som syfte att 

undersöka personalens kunskaper för att kunna identifiera psykisk ohälsa hos elever, om 

de anser att det ligger inom ramen för deras uppdrag att ansvara för elevers psykiska hälsa 

samt om resurserna är tillräckliga för att förebygga uppkomsten av psykisk ohälsa hos 

eleverna i deras verksamhet. 

Frågeställningar:  

• Anser fritidshemspersonal att de har tillräckligt med kunskaper för att identifiera 

psykisk ohälsa hos eleverna?   

• Anser fritidshemspersonal att ansvaret för elevers psykiska hälsa är en del av deras 

uppdrag? 

• Anser fritidshemspersonal att det finns tillräckligt med resurser på fritidshemmet 

för att kunna identifiera respektive förebygga psykisk ohälsa? 
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2 Litteraturgenomgång  

2.1  Fritidspersonalens roll vid elevers psykisk hälsa 

Nedan följer aktuell forskning som kan kopplas till fritidshempersonalens roll vid elevers 

psykiska hälsa, detta då vi inte lyckats ta del av någon tidigare forskning som påminner 

om vår studie. Forskningsgenomgången har därför fokuserats på relationsarbete, 

exkludering och stress. Dessutom läggs fokus även på forskning beträffande elevhälsans 

centrala roll samt kunskap om och utbildning i psykisk ohälsa som ett förebyggande 

arbete för friskare elever. Studien har däremot inspirerats av ett examensarbete som 

fokuserar på liknande område dock inom skolans ramar på högstadiet och ur ett 

folkhälsovetenskapligt perspektiv. 

2.1.1  Sociala relationer 

Fritidshemmets största fokus ligger på samvaro, relationer, lärande genom lek och andra 

mer vardagliga företeelser. Genom detta skall pedagogerna ge eleverna möjligheten att 

skapa en trygg och trivsam gemenskap med pedagoger och andra elever (Johansson & 

Ljusberg, 2004 s.10–11). Barnets sociala utveckling tar form i relationen med 

vårdnadshavare och eventuella syskon. När barnet börjar i skolan och på fritidshemmet 

utvecklas den sociala kompetensen även i relationen med kompisarna och det blir viktigt 

för ett barn att känna sig omtyckt och behövd (Ihrskog, 2006 s.29). Här har pedagogens 

närvaro en central roll då studier har visat att elever känner trygghet när de vet att de har 

pedagoger nära till hands om missförstånd i samspelet med andra elever skulle uppstå 

(Johansson & Ljusberg, 2004 s.9–14). Vardagen i skolans verksamhet kan anses vara 

komplex, här förväntas barn att kunna samspela med och hantera andra barn och vuxna 

under en lång tid. Därför är det av yttersta vikt att det läggs mycket tid på det sociala 

arbetet i form av relationsskapande av alla som verkar och arbetar inom skolans 

organisation, såväl som på fritidshemmet som i skolan (Bliding, 2004 s.17; Dahl, 2014 

s.5). 

 

Det är dock inget nytt att det är svårt för vuxna människor att sätta sig in i barns 

relationsarbete (Bliding, 2004 s.247), inte minst med tanke på att barn i tidig ålder lär sig 

att göra gester för att förstå och förhålla sig till varandras känslor. Gesterna bildar ett 
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sammanhang och blir som en extra hjälp i förtydligandet av och till det verbala språket 

(Ihrskog, 2006 s.34; Johansson & Ljusberg, 2004 s.9). Interaktionen som sker genom 

gester, språk, rörelse och imitation är grundläggande faktorer för att barn själva skall 

kunna bilda olika kamratrelationer (Johansson & Ljusberg, 2004 s.14). Den sociala 

kompetensen är särskild viktig i ett barns liv då den kan komma att påverka både 

kommande relationer och även hälsa senare i livet (Östberg, 1999 s.38). Därför är det 

extra viktigt att pedagoger på fritidshemmet är insatta i hur de kan hjälpa eleverna med 

relationsarbete, detta fungerar även som ett förebyggande arbete för framtida friskare 

elever (Bliding, 2004 s.247). Även Östberg (1999 s.56) betonar pedagogens roll som 

viktig då elevers psykiska hälsa, och framförallt deras trygghetskänsla kan bli lidande då 

de inte lyckas interagera och skapa goda relationer med andra människor.  

 

I en studie gjord av Backlund, Elofsson och Trygged (2013 s.595) framgår det däremot 

att endast hälften av eleverna på mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet har förtroende 

för någon vuxen inom skolverksamheten. Studiens resultat visade ett samband mellan 

vilka familjeförhållande barnet hade och deras förtroende för vuxna människor. Det vill 

säga att om barnet inte kände att den fick hjälp eller kände sig trygg hemma litade barnet 

i de flesta fall inte heller på vuxna i skolan. Framförallt visade resultaten att flickor mer 

sällan än pojkar har tillitsfulla relationer till lärare, vilket ställs i relation till att många 

flickor i tonåren lider av psykisk ohälsa. Därför är det av stor vikt att arbeta upp ett 

förtroende hos eleverna eftersom förtroendet anses vara en förutsättning för att elever 

som får illa skall våga be om hjälp (Backlund, Elofsson och Trygged, 2013 s.592–595). 

Relationerna som skapas på fritidshemmet mellan elev och elev samt elev och lärare kan 

vara bland de viktigaste relationerna som ett barn kan skapa (Dupont & Liberg (red.), 

2008 s.61).  

2.1.2 Exkludering och stress 

Fritidshemmet som arena är alltså en verksamhet där relationer skapas. Somliga barn 

klarar att skapa relationer bättre än andra. Då relationer skapas, föds även uppkomsten av 

social status. Östberg (1999 s.36–57) har i sin studie konstaterat att det finns ett direkt 

samband mellan den sociala status som en elev har och dennes psykiska hälsa; barn med 

högre status inom kamratgruppen har mindre risk för att lida av psykisk ohälsa än barn 
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med lägre status. Sambandet återkom i alla årskurser, skolvarianter och klasstorlekar. 

Dessutom visar studien att barn med lägre status i vissa fall utesluts från gruppen och 

löper därför allt större risk att insjukna i psykisk ohälsa. Även Bliding & Williams (2004 

s.236 & 2001 s. 29–53) påpekar att det dessvärre inte är ovanligt att elever exkluderar 

andra elever i skolan. Detta har förklarats i termer av att skilja sig från normen som råder 

i elevgruppen. Östberg (1999 s.36–55) betonar även vikten av att se klassen som en 

helhet, detta eftersom undersökningen visat att då en elev hamnar utanför gruppen 

tenderar det att bli problematiska förhållanden även för de övriga gruppmedlemmarna. 

Elever som har en social tillvaro upplever i större mån inte samma stress som de elever 

som hamnat utanför den sociala tillvaron (Östberg, 1999 s.36). 

  

I en studie, gjord på skolelever i åldern 10–12 år, framgår det att eleverna känner att de 

arbetar mot tiden. De kände sig bland annat stressade när de inte hann göra klart det de 

höll på med och när de kände att de inte skulle klara av exempelvis en uppgift eller en 

aktivitet. Något annat de stressade eleverna upplevde var känslan av att inte vara 

tillräckligt bra och därigenom inte räcka till (Kostenius & Öhrling, 2007 s.290). Om en 

person talar om att den känner sig otillräcklig, tyder det många gånger på att personen i 

fråga har varit stressad under en längre tid. I dessa situationer är det viktigaste att stötta 

individen i fråga med ett förstående förhållningssätt (Perski, 2004 s. 1292). För stressade 

elever är återigen relationen och förtroendet till pedagogen avgörande för elevers hälsa. 

Dock har en annan studie från Barnombudsmannen (2004 s.21) påvisat att eleverna 

upplever att lärarnas krav är för höga och att de önskar en bättre planering från lärarna, 

detta gäller över hela skoldagen. Till detta hör även att eleverna överlag inte kände sig 

tillräckligt trygga i skolan. Dessutom uppgav 192 utav 363 elever att de kände sig 

pressade av de krav som figurerade i media och uppgav att media förmedlar en bild av att 

man behöver ha den perfekta kroppen, de rätta kläderna samt de nyaste leksakerna 

(Barnombudsmannen, 2004 s.19). 
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2.1.3  Kunskap om och utbildning i psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa kan vara en följd av hemförhållanden och trauman. I en studie av 

Alexanderson och Näsman, (2017 s.404–414) beskriver barn och ungdomar att de har ett 

stort behov av hjälp för sina psykiska besvär. Dessutom beskriver en av personerna tankar 

om att den psykiska påverkan kan komma att kvarstå resterande del av livet samt att det 

blivit en del av dennes identitet. Därtill beskriver deltagarna i undersökningen även 

känslor såsom misstro, skuld och likgiltighet som en del i deras psykiska ohälsa (ibid). 

En annan studie från Australien visar att unga som mår psykiskt dåligt många gånger inte 

får den professionella hjälp de behöver, detta beror på att de föredrar att söka sig till 

personer de har ett personligt band med, vilka i sin tur oftast inte har någon utbildning i 

det specifika ämnet. Det är vanligt att unga människor vänder sig till pedagoger de känner 

inom skolans verksamhet. Därför är utbildning kring pedagogernas betydelse en viktig 

grundsten för att kunna förebygga den psykiska ohälsan så tidigt som möjligt (R. Mazzer, 

2013 s.1). 

  

Utbildningen “Första hjälpen till psykisk hälsa” (MHFA) utvecklades i Australien år 

2000, sedan 2012 går det även att ta del av den i Sverige på Karolinska Institutet. 

Utbildningen vänder sig främst till personer som jobbar eller har någon form av daglig 

kontakt med unga. Utbildningens mål är bland annat att lära ut vad psykisk ohälsa 

kännetecknas av och hur exempelvis pedagoger bäst tar kontakt med en person som lider 

av psykisk ohälsa (NASP, 2018). 

 

Det har utförts två studier i Australien för att undersöka om utbildningen “Första hjälpen 

till psykisk hälsa” har varit till hjälp för de som gått den. Studierna utfördes mellan 19–

21 månader efter utförda utbildningar. Resultatet visade att flertalet av de tidigare 

kursdeltagarna hade haft stor nytta av utbildningen. De kände en helt annan säkerhet, 

empati och visste direkt hur de skulle agera när det uppkom en situation med psykisk 

ohälsa (Jorm, Kitchener & Mugford, 2005 s.3). 
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2.1.4 Elevhälsa 

Alla elever i den svenska skolan har rätt till elevhälsa och hälsosamtal. Här har 

skolsystern goda möjligheter att arbeta förebyggande och åtgärdande med elevers hälsa 

redan från unga år. Samtalen skolsystern har med eleverna skall fokusera på elevernas 

styrkor för att genom dem hjälpa eleverna att själva göra hälsosamma val (Arnesdotter, 

Olander & Ragneskog, 2008 s.57–59). Just ämnet hälsa, i dess olika former är fortfarande 

ett tabubelagt område och svårt att prata om. Studier har dock visat att om rummet där 

hälsosamtal utförs är varmt och välkomnande är det lättare för elever att våga prata om 

och delge andra vad de tycker och tänker (ibid). Eleverna själva uttryckte att de ville 

kunna vara delaktiga i samtalen och känna att de fick stöd för att få ut så mycket som 

möjligt av hälsosamtalen (ibid). I en nyare studie från 2015 framgår det att skolsystern 

inte bara skall arbeta förebyggande och åtgärdande utan även hälsofrämjande, både 

individuellt och i grupp med eleverna. Detta ställer även högre krav på skolsysterns 

profession och pedagogiska sidor då det är viktigt att vara på elevernas nivå för att nå 

fram med sitt budskap (Holmström-Rising, Häggström & Kristiansen, 2015 s. 214–215). 

  

I en artikel från 2011 som publicerats i Läkartidningen beskrivs en oroande siffra då de 

kommer till antal anmälningar enligt lex-Maria som berör psykisk ohälsa hos eleverna i 

skolan. Att anmäla enligt lex-Maria är en skyldighet då en person drabbats av en allvarlig 

skada eller sjukdom som hade kunnat undvikas (Karlsson, 2017). Endast 2 av 35 lex-

Maria fall inom en femårsperiod handlade om psykisk ohälsa (Gelander, 2011 s.460). 

Den låga siffran kan å ena sidan ses som något positivt men å andra sidan kan en oro 

uppstår om man jämför de siffror som presenterats i inledningen beträffande ökningen av 

barns psykiska ohälsa (BRIS).  

 

Elevhälsans status i skollagen har förstärkts och skall numera rymma medicinska, 

specialpedagogiska, psykologiska samt psykosociala insatser. Utöver detta ska det även 

finnas möjlighet till att besöka skolsköterska, psykolog, kurator och skolläkare. Då det 

finns en lucka i hur elevhälsan ska fördelas inom verksamheter finns risken för att 

eleverna som riskerar att hamna i utanförskap inte hinner bli uppfångade i tid. Gelander 

(2011) anför att det finns en risk för uppkomst av utanförskap då ett barn flyttas ut ur 

klassrummet för att skapa särskilda undervisningsgrupper på grund av ett visst fenomen 
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hos eleven. Dessutom skriver han också att bristande skolresultat resulterar i en ökad risk 

för självmordsförsök, självmord samt missbruk av alkohol och narkotika. Gelander 

(2011) framhåller även att skolans ledning är en viktig del i arbetet för en god vård. En 

samlad barn- och ungdomshälsa som även inkluderar förskolan kan vara en utveckling i 

rätt håll. Gelander (2011) avslutar med att lägga tyngdpunkt på behovet av nya arbetssätt 

där målet är tidiga insatser för att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga kombinerat 

med kvalitetssäkrande insatser där resultaten följs upp. 

2.2 Teoretisk utgångspunkt  

Den teoretisk utgångspunkt som arbetet tagit avstamp i är Deweys (1999 s.48–49) teori 

om att människan måste agera i enlighet med andra i dennes sociala värld för att uppnå 

lycka. Exempelvis kan vi förklara hans antagande genom att en elev, vars intresse skiljer 

sig från det som är normen i elevgruppen, hamnar utanför och deltar därmed inte i 

gruppens sociala liv. Denna teoretiska utgångspunkt berör alltså huruvida sociala 

relationer skapas, vidhålls eller bryts. Dessutom menar Dewey att barns uppväxt präglas 

av det intresse som finns i deras närhet. Får barnet ett annat intresse än det som uppväxten 

erbjudit och på så vis inte uppnår en viss skicklighet inom det erbjudna intresset, kommer 

barnet hamna utanför och får inte möjlighet att ingå i sin grupps sociala liv (ibid). I detta 

resonemang drar vi en likhet till när en individ på något sätt verkar avvikande, vilket 

skulle kunna resultera i att denne hamnar i en form av utanförskap. Det skall dock 

tilläggas att teorin här skall tolkas som en möjlighet att förstå och analysera exempelvis 

utanförskap men inte som ett rättfärdigande att utestänga individer på grund av 

avvikelser. 

 

En annan teoretisk utgångspunkt i arbetet är att se på socialitionsvillkoren för ungdomar 

i senmoderna samhället utifrån Thomas Ziehe teori. Larsson (2005 s.15) beskriver 

Thomas Ziehes teorier som att ungdomarna numera anses vara kulturellt friställda. Detta 

vill säga att traditioner, normer, regler och vanor som under en lång tid byggts upp, inte 

längre är lika viktiga. Ungdomar har alltså en större valfrihet och valmöjlighet i sökandet 

efter sina egna livsformer. Dessutom anses vuxenvärlden nära det vill säga att kunskapen 

om vuxenvärlden finns tillgänglig innan det har blivit självupplevd. Bearbetningen av 

ungdomarnas egna livsvärld kan därmed skapa en känsla av förvirring och vilsenhet 

eftersom den kulturella friställningen innebär att det inte finns några direkta normer att 
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förhålla sig till. Enligt denna teori kan även bearbetningen av livsvärlden ses som en 

positiv möjlighet till befriande från det gamla. Dessutom antyder Ziehe även att de 

normer, regler och traditioner som äger rum i nutidens samhälle utformas i ett tempo som 

bidrar till att föräldragenerationen förlorar möjligheten att ge goda råd och direktiv för 

hur ett gott liv bör levas. Därmed förlorar barn och ungdomar möjligheten till en trygg 

vägvisare och normbildare (ibid).  

 

Dewey menar dock även att människan skall respektera varje individ då denna är dig 

överlägsen i ett eller flera avseenden. Han menar att mångfalden adlar människan och att 

varje människa är unik genom sina egenskaper och erfarenheter. Vilket kan tolkas genom 

att ett ödmjukt förhållningssätt ger människan möjlighet att se varje individ som 

betydelsefull för den mänskliga samhörigheten. Vidare framhåller Dewey vikten av att 

ödmjukt påminna sig själv om detta avseende oavsett om den individ du möter har 

formella meriter eller social status. Hans strävan efter ett bättre samhälle och samspel 

mellan invånarna gjorde att han intresserade sig mycket för barn. Barnen menade han var 

en tillgång för samhället. Han antydde att man borde fokusera på barns 

utvecklingspotential istället för de egenskaper som barn inte har jämfört med vuxna och 

ansåg att det borde vara en självklarhet att satsa stora resurser på skolor som stöttar barns 

psykiska och fysiska växande. Därtill hör också att Dewey menar att den huvudsakliga 

prioriteringen hos en lärare måste vara att bli medveten om barnens psykiska och sociala 

utveckling för att ens ha möjlighet att utföra mötet mellan barnet och lärosätet (Hartman, 

2012 s.303–306). 

 

Genom att se på barnets psykiska hälsa och den vuxna människans roll i barnets psykiska 

hälsa utifrån de två ovanstående teorier finner vi det intressant att analysera de resultat 

som denna studie ger. Deweys filosofi är än idag synliga i den svenska skolans läroplan 

och därmed särskild intressant för skolan och fritidshemmet (Skolverket, 2011). Medans 

Ziehes teorier är mer något mer implementerade i dagens samhälles barn och ungdomar 

(Larsson, 2005 s.15). Därför anser vi att en analys med fokus i samtliga teorier ger 

möjlighet till en bredare bild.  
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3  Metod 

I följande avsnitt redogörs och diskuteras studiens metod och genomförande. Vidare 

följer en redogörelse för studiens urval, respondenter, etiska ställningstaganden samt 

bortfallsanalys.  

 

Studien har genomförts i en kombination av den humanistiska och naturvetenskapliga 

traditionen. Genom att se på betydelsen av “metod” utifrån termer av “ett 

tillvägagångssätt”, väljer vi, i likhet med Åsberg (2001 s. 270–275) antagandet om att det 

inte finns några kvalitativa eller kvantitativa metoder. Det handlar således istället om 

egenskaper hos de fenomen som undersöks, dessa egenskaper speglas i den data som 

samlats in beträffande fenomenet. Relevant data för denna studie kommer behandlas både 

kvantitativ (i form av siffror) samt kvalitativ (i form av ord). Den metodologiska 

motiveringen i arbetet skall alltså ses i termer av deskriptiv (ibid).  

3.1 Metodval 

Datainsamlingen genomfördes genom “websurvey”, vilket är en online-enkät som 

respondenterna besvarar via en länk till en webbsajt (Bryman 2011, s 599). Enkäten består 

av slutna, väl genomtänkta och tydliga frågor. Enkätens utformning är i förevarande 

studie relativt kort, detta för att minska risken för “enkättrötthet” (ibid s.228). 

Respondenter tenderar nämligen att lättare tröttna på en enkät jämfört med intervju, 

framförallt då frågorna framstår som mindre intressanta och uttråkade. En viktig tanke att 

ha med sig då en enkätstudie utformas är att bedöma hur enkel den är att besvara. Om 

hänsyn tas till detta minskar eventuella bortfall i form av att respondenterna av misstag 

hoppar över en fråga. Det finns en klar tanke om att syftet med denna studien skall vara 

engagerande för respondenterna, inte minst på grund av att huvudinnehållet som rör ett 

minst sagt aktuellt ämne i dagens samhälle och skola (se inledningskapitel). Vi 

förespråkar användandet av en enkät som datasamlingsmetod istället för exempelvis 

intervjuer då det finns undersökningar som framhållit att olika faktorer såsom etnicitet, 

sociala bakgrund och kön gällande både respondenterna och intervjuaren, kan medverka 

till felaktighet i svaren. Dessutom kan social önskvärdhet vara ett faktum som spelat in i 

användandet av intervju som datainsamlingsmetod, detta genom att respondenten svarar 

så som hen vill framstå och så som hen tror att andra vill att hen skall framstå.  Detta 
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övervägande är särskilt viktigt då ämnet kan uppfattas som känsligt och väcka en viss 

ängslan hos respondenterna som skulle kunna göra så att de drar sig från att berätta 

trovärdigt. Att använda sig av enkäter kan såklart också bära med sig en del svårigheter, 

till exempel är ingen intervjuare närvarande vilket innebär att vi inte kan svara på 

respondenternas funderingar (ibid, s.229–230). Dessutom går det inte att säkerhetsställa 

vem det är som besvarar frågorna i enkäten. 

 

Ett annat problem kan vara det bortfall som kan ske då respondenterna har ett annat 

modersmål eller problem med läs- och skrivsvårigheter (ibid, s.230). Dock uteblir 

problem såsom att olika intervjuare kan formulera samma fråga på olika vis. Dessutom 

ger enkäten respondenterna friheten att kunna svara när det passar dem och deras vardag 

(ibid, s.229).  

3.1.1  Slutna frågor respektive öppna frågor 

Vi förespråkar till största del slutna frågor i vår enkät. Därför består enkäten av slutna 

frågor med möjlighet till kommentar. Respondenterna vill sällan skriva för mycket i sina 

svar (Bryman, 2011 s.230), men kommentarsfält och öppna frågor lämnar dock utrymme 

för oförutsedda reaktioner och svar, något som kan vara av vikt för syftet. Fördelen med 

slutna frågor i en enkät är att det underlättar bearbetning och jämförelsen av svaren, detta 

går att jämföra med en strukturerad intervju som i sin tur skulle innebär att intervjuaren 

skriver ned exakt vad respondenten svarar för att sedan koda dessa svar inom tillhörande 

kategori (ibid, s.245).  

3.1.2 Websurvey kontra pappersenkät och E-postsurveys 

När surveyundersökningar utformas är det vanligaste förekommande via e-post (e-

postsurveys) samt via en websurvey. Vid det förstnämnda skickas en enkät via e-post 

direkt till respondenten och vid den sistnämnda hänvisas respondenten via en länk direkt 

till en websida där respondenten besvarar ett formulär online. Nackdelen med e-

postsurveys är bland annat att inbjudan om medverkan kan upplevas som skräppost. 

Utformningen av en websurvey är enkel att variera i utseende jämfört med e-postsurvey 

och pappersenkät. Även det funktionssätt en websurvey har kan anses enklare då 

respondenterna enkelt kan välja svar med hjälp av ett “klick”. En annan fördel med en 

websurvey är att programmeringen kan göras så att endast en fråga visas i taget för 
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respondenten. Det finns en stor fördel för studiens resultat med detta, respondenten får 

nämligen inte möjligheten att kunna scrolla igenom alla frågor innan de besvarades, vilket 

kan bidra till mer genuina svar (Bryman, 211 s.584–600).  

 

Ett annat argument för att välja websurvey är möjligheten att nå många verksamma 

personer inom fritidshemmet (respondenterna) på ett enkelt vis och dessutom samlas data 

in smidigt och relativt fort jämfört med pappersenkät. Särskilt hänsyn bör dock tas vid 

tillgången till internet, vilket kan bidra till bortfall då enkäten måste göras online. Denna 

hänsyn gäller även konfidentialitetskrav då undersökningsdeltagarna kan oroa sig för 

vårdslös förvaring av det elektroniska materialet. Det finns dock belägg för att det lämnas 

färre obesvarade frågor vid online-enkäter, jämfört med postenkäter vilket i sin tur ger ett 

mer korrekt underlag för resultatet (Bryman,2011 s.586–609). 

3.2 Undersökningsgrupp 

I vår undersökning vänder vi oss till personal som arbetar på fritidshemmet. Detta innebär 

att det innefattar dels högskoleutbildad personal såsom; lärare i fritidshem, 

fritidspedagoger, förskollärare, grundskollärare samt annan typ av utbildning och dels så 

kallad “icke utbildad personal” som är verksam på ett fritidshem under tiden 

undersökningen genomförs. Kravet för att medverka i undersökningen är således att man 

på något vis är anställd och arbetar på fritidshemmet inom tiden då enkäten är tillgänglig.  

 

Via internetforument ”Facebook” har 109 527 personer fått möjligheten att se vår 

enkätundersökning. Däremot innebär inte detta att alla dessa personer ingår i den grupp 

som är relevant för studien, det vill säga verksam personal, och populationen är således 

svår att beräkna 

3.3 Urval 

Undersökningen har genomförts genom att samla in webbaserade enkäter via 

förfrågningar på e-mail i två kommuner (Kristianstad och Ängelholms kommun) samt 

genom internetforumet “Facebook”. Kristianstad och Ängelholms kommun valdes till en 

början utifrån ett bekvämlighetsurval men när vi insåg att vi inte fick den responsen vi 

behövde för studiens skull, valde vi att gå ut med vår enkät även på Facebook. Detta för 
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att urvalet skall bli så brett som möjligt och ge en större chans till ett generellt resultat 

(Bryman, 2011 s.170) 

 

Kriterierna för att medverka i studien var att respondenterna på ett eller annat vis arbetar 

inom fritidshemmet i Sverige. Det inkluderar alltså män, kvinnor och odefinierat kön, 

med eller utan pedagogisk utbildning. För att få in så många svar som möjligt på kort tid, 

få ökad geografisk spridning och av ekonomiska samt tidsmässiga skäl spreds enkäten på 

sociala medier och skickades via e-mail. Därtill hör även att webbenkäter tenderar att ha 

bättre respons på öppna frågor samt ett mer attraktivt format med möjlighet till många 

variationer (Bryman, 2011 s.603).  

 

Det finns dock en del problem med onlinekommunikation för att genomföra en 

enkätundersökning, det kan bland annat handla om att en person har fler än en e-

postadress och på så viss kan vara svår att nå (Bryman, 211 s.603). Dessutom finns det 

även påståenden om att det är allt yngre människor som rör sig på nätet och detta 

resulterar i ett skevt urval i undersökningen. Detta är dock ett problem som minskar i takt 

med att internetanvändning blir allt vanligare (Couper, 2000 se Bryman, 2011 s. 603). En 

ytterligare tveksamhet vid studier genomförda online består i den bristfällig kunskap när 

det kommer till beteende, förståelse och attityder vid frågeställningar i en webbenkät. På 

grund av sådana exempel som nämnts, är det svårt att använda sig av ett sannolikhetsurval 

vid en online-undersökning (Bryman, 2011 s.603).   

 

Urvalsmetoden vi använt oss av kallas “bekvämlighetsurvalet”, vilket innebär att 

respondenterna finns tillgängliga för tillfället då studien utförs (Bryman, 2011 s.392). 

Detta motiveras med att studien ska genomföras under en relativt kort tidsperiod samt av 

ekonomiska skäl. Det skall tilläggas att sannolikhetsurval möjligtvis skulle komma att ge 

ett mer specifikt och korrekt svar på studiens forskningsfrågor. Vi anser ändå att 

bekvämlighetsurval är motiverat då ämnet vi undersökt är så pass viktigt och centralt att 

personal på fritidshemmet, rektorer, administratörer och kommuner hjälpt oss att nå ut 

med vår enkät till så många som möjligt, vilket i sin tur bidragit till att forskningsfrågorna 

kan besvaras utifrån ett mer omfattande material (ibid, s.194–196).  
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3.4 Genomförande 

Då vår undersökning utgick från en enkätlänk valde vi att kontakta rektorer, 

administratörer, två olika kommuner och personal som ofta rör sig i Facebookgrupperna 

”IKT på fritids”, ”Fritidshem – Tips på aktiviteter inne och ute”, ”Rastaktivisterna! -

rasten som aldrig tar slut”, ”Fritidspedagog – världens bästa yrke!”, ”Fritidspedagogik.se” 

och ”Idébank för förskollärare/Lärare” angående en förfrågan om medverkan i vår 

undersökning. 

 

I Facebookgrupperna gick vi ut med ett missivbrev i inlägget så att respondenterna direkt 

kunde avgöra ifall de ville medverka eller inte. I missivbrevet återgavs även studiens 

etiska principer.  

 

När det gällde rektorer, administratörer och kommuner såg tillvägagångssätten lite olika 

ut. I vissa fall fick vi e-mailadresser till pedagogerna och i vissa fall la administratörerna 

och kommunerna själva ut eller skickade till sina egna pedagoger. I bägge fall var vi noga 

med att skicka med missivbrevet.  

 

Vår enkätstudie utvecklades utifrån den forskning som vi funnit relevant för studiens 

syfte. Enkäten var öppen i en vecka. När svaren var insamlade började vi sammanställa 

resultaten, vilket gjordes genom att vi analyserade och diskuterade resultatet i förhållande 

till inledningen och litteraturgenomgången i två olika kategorier: Överblick av kategori 

och Respondenternas uppfattningar. Kategoriseringen gjordes för att både få en tydlig 

bild av den medverkande gruppen i studien samt resultatet. 

 

En jämförelsestudie mellan både kommuner och mellan kvinnor och män hade kunnat 

göras. Dock valde vi att inte göra detta då vi fick in en så pass jämn fördelning av 

kommunerna samt att männen, i vårt fall, blev underrepresenterade jämfört med den andel 

kvinnor som valde att delta i undersökningen. Dessutom syftar studien på att undersöka 

uppfattningen hos anställda på fritidshemmet, vilket inkluderar alla. 
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3.5 Etiska ställningstaganden 

3.5.1 Vetenskapsrådets forskningsetik 

Vi har under examensarbetet genomförande följt och tillämpat god forskningsetik, detta 

utifrån Vetenskapsrådets riktlinjer (2002) gällande humanistisk samhällsvetenskaplig 

forskning. Det grundläggande fyra huvudkraven för individskyddskravet är följande; 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Informationskravet innebär att vi har gett alla deltagare ett informationskrav där 

studiens syfte och en förklaring till varför vi önskar att just de personerna skall vara med 

i vår studie. Här framgår även att studien är frivillig att medverka i samt att de när som 

helst kan dra sig ur ifall de har ångrat sig och inte längre vill delta i undersökningen. 

Dessutom framgår det även i informationskravet att enkäterna som data för 

undersökningen endast kommer användas till studien och att inga personuppgifter eller 

skoluppgifter lagras efter avslutad undersökning (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Samtyckeskravet innebär i sin tur att vi aldrig tvingar deltagarna att medverka i studien 

samt att det är okej att dra sig ur undersökningen och att ett sådant val inte kommer att 

påverka dem på något vis. Respondenternas deltagande och samtycke sker då de väljer 

att genomföra hela enkätundersökningen via sociala medier eller via e-post. Väljer 

respondenterna i vår studie att inte genomföra enkätundersökningen fullt ut innebär detta 

att de dragit sig ur undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter kommer hanteras så att ingen obehörig 

kan ta del av dem. Dessutom skall det inte gå att identifiera vilka respondenterna i 

enkätundersökningen är. Sist men inte minst kommer informationen som vi har tagit del 

av via enkäterna endast att användas i vår studie (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Nyttjandekravet innebär att den data vi samlar in från enkätstudien endast får användas 

till den rådande undersökningen (Vetenskapsrådet 2002). 
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3.5.2 Etiska ställningstaganden vid websurveys  

Det finns flera etiska ställningstaganden som bör tas hänsyn till då man genomför en 

websurvey. Det kan bland annat röra sig om frågor kring om webbsidan som valts vid 

genomförandet är tillgänglig för allmänheten, hur webbsidan hanterar detaljer av det 

privata, såsom personnummer, email, namn och nummer (Bryman, 2011 s. 609). 

Webbsidan som vi har använt oss av i undersökningen heter www.survio.com. Därför har 

vi valt att skapa en enkät från grunden. Det innebär att vi har haft möjligheten att designa 

enkäten på så vis att respondenterna ombes att inte lämna ut någon personlig information. 

Det skall dock tilläggas att enkäten var tillgänglig för allmänheten på så vis att vi inte 

krävde en inloggning eller lösenord av respondenterna. På så vis tar vi hänsyn till 

respondenternas konfidentialitet (Bryman, 2011 s.609). Dock finns det hinder vid 

anonymitet när det gäller internetforskning, Stewart & Williams (2005, s. 399) menar att 

det är otänkbart att garantera anonymitet då det är komplicerat att i datoriserad 

kommunikation radera information från grunden. Utöver detta kan det även finnas 

personer på internet, som ej ger sig tillkänna, och samtidigt noterar det som sker online 

(Bryman 2011, s.614). Det skall tilläggas att det finns en hel del betänkligheter då det 

kommer till etik och forskning på internet. Däremot är det så att tillgängligheten av 

internet har gett och ger fortfarande, betydande möjligheter att få tillgång till och nå ut 

till en stor grupp människor inom en kort period, så som i vår studie (Bryman 2011, 

s.615).  

3.6 Bortfallsanalys 

Antalet tillfrågade verksamma inom fritidshemmet kan anses svår att ange med direkta 

siffror. Detta med tanke på att vi först och främst kontaktade anställda på fritidshemmet 

inom Kristianstad kommun samt Ängelholms kommun. Då denna process varit 

tidskrävande samt att det varit svårt att samla in så pass många websurveys som underlag 

till resultatet valde vi även att publicera enkäten online i Facebook-grupper, där vi sedan 

tidigare vet att verksamma inom fritidshemmet är aktiva. Sammanlagt i Facebook-

grupperna har 109 527 personer haft tillgång till enkäten och 206 personer har valt att 

svara på enkäten. Vilket resulterar i, utifrån dessa siffror, ett bortfall på 99,81 %. Detta 

kan anses som ett högt procentuellt bortfall men det skall dock tilläggas att inte alla 

personer i grupperna varit eller är personal inom fritidshemmet samt att dessa 

http://www.survio.com/
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omständigheterna emellertid inte kan jämföras med traditionella enkäter. Dessutom kan 

varje person som har tillgång till enkäten dela denna via det internetforumet, Facebook. 

 

Utav de 206 personerna som valde att svara på enkäten, valde några personer 

svarsalternativet ”väljer att inte svara” på vissa frågor. Detta interna bortfallet kommer 

redovisas under respektive fråga i nästkommande kapitel “redovisning av resultat”. Vi är 

medvetna om att en större, djupare och längre undersökning skulle kunna resultera i en 

lägre andel bortfall och på så vis ett mer rättvisande resultat. Det skall dock tilläggas att 

studien skall ses som en inblick i ämnet för att sedan förhoppningsvist bidra till vidare 

och djupare forskning inom det mycket aktuella ämnet.  
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4 Resultat & Analys  

Resultaten och analysen av enkäten är uppdelade i tre delar, första delen med ett resultat 

av kategorin som valt att delta i undersökningen, den andra delen presenterar resultaten 

av respondenternas uppfattning, och i sista delen redogörs för analysen av resultaten. 

4.1 Överblick av kategorin  

Totalt besvarade 206 respondenter enkäten.  

 

1. Nedan visas ett cirkeldiagram som representerar respondenternas könsfördelning. Här 

går det att urskilja att den största delen (84,5%) definierar sig som “kvinna”. 
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2. Cirkeldiagrammet nedan visar vilken utbildning respondenterna har.  

 

Resultatet visar att 87,5% av respondenterna har genomfört en högskole- eller 

universitetsutbildning. De två oftast förekommande utbildningarna är “Fritidspedagog” 

(37,4%) och “Grundskollärare med inriktning mot arbete i fritidshem (26,2%).  
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3. Nedan redovisas ett cirkeldiagram som representerar vilken typ av tjänst 

respondenterna har. Resultatet visar att 73,3% av respondenterna har svarat att deras tjänst 

benämns “fritidspedagog”. 
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4. Stapeldiagrammet nedan ger en överblick över hur länge respondenterna varit 

verksamma inom fritidshemsverksamheten.  

Resultaten visar att största delen av respondenterna (20,87%) har varit verksamma i 3 år 

- 6 år. Resultaten visar även att den näststörsta gruppen, 18,45% av respondenterna, har 

varit verksamma 1 månad - 2,5 år.  

 

5. Vi frågade även respondenterna vilken kommun de jobbar i. Utav de 206 respondenter 

som medverkade i studien representerades 91 kommuner. De flesta representerades av en 

respondent men utmärkande kommuner var Göteborg med 2,43% (5 

respondenter/kommun), Malmö med 4,85% (10 respondenter/kommun), Stockholm med 

6,31% (13 respondenter/kommun), Ängelholm med 7,28% (15 respondenter/kommun) 

och Kristianstad med 14,56% (30 respondenter/kommun). 7,77% (16 respondenter) valde 

att inte svara. 
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6. Stapeldiagrammet nedan ger en överblick över hur många elever varje respondent har 

i sin elevgrupp på fritidshemmet.  

 

Stapeldiagrammet visar att den högsta procentsatsen (19,42%) av respondenterna har en 

elevgrupp på mellan 31–40 stycken elever. Strax därefter har 17,48% svarat att de har en 

elevgrupp på mellan 41–50 elever. Lika stor procentsats har svarat att de har 51–60 elever 

i deras elevgrupp.  

 

Det skall tilläggas att respondenten som hade minst antal elever (4 stycken) arbetade på 

ett fritidshem tillhörande en särskola. Utöver detta lämnade en respondent en kommentar 

om att hen har 80 stycken elever på 3,8 stycken personal. Liknande kommentar gäller den 

respondent som har 140 stycken elever i sin grupp men detta fördelat på 10 stycken 

personal. Frågan är alltså något otydlig och hade behövt omformuleras så att resultatet 

istället blev antal elever per vuxen i elevgruppen.  
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4.1.1 Resultaten av respondenternas uppfattning 

 

1. Nedan redovisas en skala där respondenterna ombetts markera i vilken grad de anser 

att psykisk ohälsa förekommer bland eleverna på deras fritidshem enligt deras mening, 

detta på en skala mellan 1–5 där 1 definieras som Aldrig och där 5 definieras som Väldigt 

ofta. Resultatet visar på ett medelvärde av respondenternas svar på 2,8 på skalan. Frågan 

lämnar tyvärr tolkningsutrymme i vad ”väldigt ofta” respektive ”Aldrig” innebär. Vilket 

diskuteras vidare i metoddiskussionen. 

 

1. 12 st (5,8%) 2. 74 st (35,9%) 3. 75 st (36,4%) 4. 34 st (16,5%) 5. 11 st (5,3%) 
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2. Vi ställde även respondenterna frågan “Vad uppfattar du är de främsta anledningarna 

till att elever på ditt fritidshem lider av psykisk ohälsa?”. Respondenterna fick här 

möjlighet att välja fler än ett alternativ. Det ska tilläggas att denna frågan kan upplevas 

något otydlig och vilseledande. Detta då det inte finns någon forskning som visar vad som 

är de främsta anledningarna till psykisk ohälsa samt att alternativen lika väl skulle kunna 

vara följder av eller samband med psykisk ohälsa. Detta problem kan ha påverkat studiens 

resultat på ett missvisande sätt. Vi har trotts detta valt att behålla resultaten med tanke på 

att personalens uppfattningar om detta område kan ha samband med tidigare forskning 

och där av vara aktuell i diskussionskapitlet.   

 

Det framgår att en övervägande del av respondenterna anser att “sociala svårigheter” är 

den främsta anledningen till psykisk ohälsa, detta resultatet kan bero på att ”sociala 

svårigheter” innefattar många de andra alternativen samt på grund av frågans otydlighet. 

 

Respondenterna fick även möjlighet att lämna en kommentar som alternativ till orsak. 

Här uppgavs bland annat svar som diagnoser, flyktingbarn, stora elevgrupper, barns 

beteende och svårigheter, oro, gruppsammansättningar samt neuropsykiatriska 
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funktionsnedsättningar såsom ADHD, ASD/Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och 

språkstörning.  

 

3. Nedan visas ett cirkeldiagram med resultat beträffande hur många procent som anser 

att ansvar för elevers hälsa var en del av deras uppdrag. Frågan var utformad med fyra 

olika svarsalternativ, där det fjärde alternativet gav möjlighet att beskriva vem som bar 

ansvaret då respondenten själv inte ansåg att de gjorde det.   

 

Diagrammet visar att en övervägande del, 81,1%, av respondenterna anser att det ingår i 

deras uppdrag att ansvara för elevernas psykiska hälsa under hela skoldagen. De 

respondenter som angivit att ansvaret ligger hos någon annan har uppgett bland annat 

följande aktörer: skolhälsovården, folkhälsovården, vårdnadshavare, sociala 

myndigheter, elevhälsan, kurator, rektorn och SOS (samhällets olycksfall och 

säkerhetstjänst). Till denna grupp hör även respondenterna som beskrivit sitt ansvar i 

form av att meddela, observera, försöka att ansvara och att det är en samverkan mellan 

”många olika”, det är dock oklart vilka aktörer respondenterna menar samverkan sker 

emellan.  
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4. Nedan visas en skala där respondenterna ombetts att markera i vilken grad de anser sig 

ha kunskap för att kunna identifiera psykisk ohälsa bland sina elever, detta på en skala 

mellan 1-5 där 1 definieras som Ingen kunskap och där 5 definieras som Mycket kunskap. 

Här går det att se att respondenternas medelvärde utgör 3,3 på skalan. 

 

1. 4 st (1,9%)       2. 39 st (18,9%) 3. 80 st (38,8%) 4. 67 st (32,5%) 5. 16 st (7,8%) 

 

5. Nedan visas ett cirkeldiagram där respondenterna ombetts svara på om de genomgått 

någon utbildning/fortbildning/föreläsning eller liknande inom området psykisk ohälsa. 
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Cirkeldiagrammet visar att 66,5% av respondenterna inte gått någon utbildning inom 

området psykisk ohälsa. Resterande 33,5% har uppgett att de gått någon form av 

utbildning. 

 

Vid svar “Ja. I så fall vilken?” fick vi följande svar: utbildning kring elever i behov av 

särskilt stöd, utbildning kring tvångssyndrom, Krisgruppens olika utbildningar, 

utbildning kring psykosociala svårigheter, specialpedagogiska skolmyndighetens olika 

utbildningar, utbildning kring OCD, Regionalt utvecklingscentrum vid Karolinska 

institutet, utbildning kring lågaffektivt bemötande, utbildning inom autismspektrum, 

utbildning kring kognitiv beteendeterapi (KBT), utbildning kring traumamedveten 

omsorg (TMO), utbildning kring våld i nära relationer i barnperspektiv, utbildning inom 

specialpedagogik, utbildning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), 

utbildning i konflikthantering, psykologi A, psykologi B, utbildning inom Aggression 

Replacement Training (ART), hälsocoachutbildning, utbildning som mentalskötare, 

utbildning inom krishantering, lärarutbildningen, utbildning inom psykiatri, utbildning 

kring självskadebeteende, utbildning vida BUP, utbildning kring sorg och mobbning. 

Några respondenter svarade även egen erfarenhet och erfarenhet de erhållit genom 

litteratur. 
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6. Nedan presenteras ett cirkeldiagram som visar huruvida respondenterna anser att deras 

skola har tillräckligt med resurser för att stödja elever som lider av psykisk ohälsa. Vid 

alternativet “nej” ombads respondenterna att förklara vad de tror att detta beror på.  

 

Resultatet visar att mer än hälften (60,2%) anser att deras skola inte har tillräckligt med 

resurser för att stödja elever som lider av psykisk ohälsa. 26,2% anser att deras skola har 

tillräckligt med resurser.  

På den följdfråga som ställdes om respondenten svarat ”nej” löd; “I vilket avseende anser 

du att ni inte har tillräckligt med resurser?”. På den frågan svarade respondenterna att det 

saknas tid på grund av många åtaganden, resurserna som finns ligger på äldre elever, 

saknas resurs på fritidshemmet, det behövs fler verktyg för att upptäcka och förebygga, 

brist på resurser för att följa upp, elevhälsoteamet saknar tillräcklig tillgänglighet för 

eleverna, behov av andra insatser, okunskap hos lärare, för stora elevgrupper, 

personalbrist samt brist på utbildad personal, tillgängligheten hos kuratorn är knapp (en 

gång i månaden), ekonomisk brist,  brist på kurator, psykolog och specialpedagog, 

ledningen är naiv i frågan, tidsbrist, miljöns påverkan, felaktiga resurser, resursbrist, brist 

på engagemang hos elevhälsan. 
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7. Nedan presenteras ett cirkeldiagram som visar hur respondenterna svarat beträffande 

om de tycker att deras verksamhet arbetar förebyggande för att förhindra uppkomsten av 

psykisk ohälsa hos sina elever. Här går det att avläsa att den största delen (70,4%) har 

svarat att de anser att deras verksamhet arbetar förebyggande. 

 

Till ovanstående fråga tillhörde en följdfråga som löd; “Vid svar NEJ. Varför jobbar ni 

inte förebyggande?”. Här fick vi in svar såsom: Resursbrist, kunskapsbrist, 

elevgruppstorlek, andra prioriteringar, tidsbrist, ledningsfråga, brist på kommunikation 

samt brist på intresse och rädsla. 

 

  



 

36 

 

8. Cirkeldiagrammet nedan visar hur stor andel av respondenterna som ville ge förslag 

eller exempel på hur fritidshem i allmänhet skulle kunna arbeta förebyggande för att 

minska elevers psykiska ohälsa och de som tyvärr inte kunde ge några förslag på detta.  

 

Det går att se att 61,2% av respondenterna valde att kommentera sitt förslag. Förslagen 

tillhörde till största del kategorierna: gruppstorlek, planeringstid, öppet förhållningssätt, 

varierande arbetssätt, utbildning för både elever och personal, främjande aktiviteter, 

resurser, ökat samarbete mellan resurser inom verksamheten, social träning samt 

emotionell träning. 
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4.2 Analys 

Följande avsnitt analyserar del två av undersökningens resultat.   

 

Resultaten talar för att psykisk ohälsa kan förkomma hos eleverna inom den svenska 

fritidshemsverksamheten eftersom endast 12 av 206 respondenter har angett att psykisk 

ohälsa aldrig existerar på deras fritidshem. De 12 respondenter som uppgett att psykisk 

ohälsa aldrig existerat på deras fritidshem kan behöva bli föremål för ytterligare 

diskussion. I en sambandsanalys mellan fråga 1, 5 & 6 framgår det att 10 av 12 

respondenter inte har någon vidareutbildning inom ämnet psykisk ohälsa. Samt att 3 

respondenter inte vet om det har tillräckligt med resurser, 2 respondenter anser att de inte 

har tillräckligt med resurser samtidigt som 7 respondenter anser att deras verksamhet har 

tillräckligt med resurser för att stödja elever som lider av psykisk ohälsa. Då vi i efterhand 

insett att det finns ett tolkningsutrymme kring fråga 1 (hur ofta förekommer psykisk 

ohälsa i din verksamhet, enligt din mening?) och fråga 6 (anser du att din skola har 

tillräckligt med resurser för att stödja elever som lider av psykisk ohälsa?) kan det vara 

så att dessa respondenter menar att det inte finns några elever som lider av psykisk ohälsa 

i deras verksamhet då de har tillräckligt med resurser för att hjälpa eleverna. Det visar sig 

även att samtliga 7 respondenter som ansåg sig ha tillräckligt med resurser även ansåg att 

deras verksamhet arbetar förebyggande för att förhindra uppkomsten av psykisk ohälsa 

(fråga 8). Vilket i sin tur skapar en möjlighet till samband mellan resultaten, det vill säga 

att en verksamhet med flera resurser kan ge möjlighet till att arbeta förebyggande. Detta 

tolkar vi genom Deweys teori angående vikten av att arbeta med barns 

utvecklingspotential, vilket i detta fallet kan tolkas i termer utav förebyggande arbete, 

genom exempelvis aktiviteter med syfte att skapa psykiskt starka elever. 

 

I fråga 2 framgår det att respondenterna anser att det främst är elevernas sociala 

svårigheter och hemförhållanden som leder till den psykiska ohälsan. Dewey menar att 

människan blir lycklig genom att integrera med andra människor. Det kan därför 

spekuleras i ifall individer med sociala svårigheter eller sämre hemförhållanden löper 

större risk för att inte finna en gemenskap med andra människor och därmed har lättare 

att påverkas av psykisk ohälsa. Vi vill här tydliggöra att personalen på fritidshemmet bär 

en avgörande roll för att eleverna utvecklas socialt, vilket kommer diskuteras vidare. Efter 

sociala svårigheter och hemförhållanden svarade respondenterna utanförskap, vilket 
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också kan kopplas till Deweys teori kring vikten av att finna en gemenskap. Stress 

tillsammans med att ha höga krav på sig själv fick även de lika många svar som 

utanförskap. Utifrån Ziehes teori kan dessa svar tolkas i termer av att ungdomar idag har 

fått en helt annan frihet och större ansvar. Detta kan skapa en förvirring hos eleverna 

vilket kan vara en koppling till respondenternas höga svarsfrekvens kring stress och höga 

krav på sig själv. 

 

De flesta respondenter i studien anser att det ingår i deras uppdrag att ansvara för elevers 

psykiska ohälsa under hela skoldagen genom svaren på fråga 3. Det framgår dock att 

totalt 14% av respondenterna inte anser att det ligger i deras uppdrag, utan hos någon 

annan eller att de inte vet om ansvaret ligger i deras uppdrag. Även detta faktum kan 

behövas diskuteras ytterligare med hänsyn till innehållet i Läroplanen. På fråga 4 i 

resultaten har 67 stycken respondenter svarat en ”3: a” på likhetskalan. ”3an” 

representerar en form av ”medelkunskap” om psykisk ohälsa. Endast 16 personer i 

undersökningen anser sig ha ”mycket kunskap” om psykisk ohälsa. Däremot har 

resultatet visat att en oroväckande hög andel avseende antal respondenter som inte anser 

sig ha tillräckligt med kunskap för att kunna identifiera psykisk ohälsa. Detta skulle kunna 

tolkas i termer av Deweys teori kring vikten av utbildning eftersom att han menar att det 

blir lättare att utföra mötet mellan barnet och lärosätet när det finns en djupare kunskap. 

 

Det är sannolikt att svaren i fråga 4 (anser du dig ha tillräckligt mycket kunskap för att 

identifiera psykisk ohälsa hos dina elever?) och svaren i fråga 5 (har du gått någon 

utbildning/fortbildning/föreläsning inom området psykisk ohälsa?) kan ha ett samband 

med varandra. Resultaten visar att det kan finnas ett samband mellan andelen (35,5%) 

respondenter som har svarat att de genomgått någon form av utbildning inom psykisk 

ohälsa och samt andelen (32,5%) respondenter som svarat att de anser sig ha god kunskap 

(en 4: a på likhetsskalan) om psykisk ohälsa. Dessvärre visar dock resultatet att det är 

förhållandevis många som fortsatt inte genomgått utbildning eller liknande inom området 

psykisk ohälsa. Vid en vidare sambandsanalys visade det sig även att det endast var 15,53 

% av de som ansåg sig ha god kunskap om psykisk ohälsa som hade någon form av 

vidareutbildning inom ämnet. Detta skulle kunna tolkas i Deweys teori kring vad vikten 

av erfarenhet gör för en god kunskap.  
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I fråga 7 visar resultaten på totalt 29,6% av respondenterna som svarat att de inte anser 

att deras verksamhet arbetar förebyggande, eller så vet de inte om deras verksamhet 

arbetar förebyggande för att förhindra uppkomsten av psykisk ohälsa hos sina elever. Det 

handlar återigen om tidsbrist- och personalbrist men även om brist på utbildning och 

tillgång till kuratorer. Detta resultat väljer vi att tolka igenom Ziehes teori om att normer, 

regler och traditioner i dagens samhälle utvecklas i ett sådant högt tempo att vuxna 

individer har svårt att ha insikt i barns värld. På så vis uteblir också vuxnas förmåga att 

ge goda råd om hur livet bör levas. Vilket skulle kunna innebära att ett förebyggande 

arbete av elevernas psykiska hälsa blir lidande då vuxna i elevernas närhet kan ha svårt 

att förstå vad vilka normer, regler och traditioner som råder i elevernas aktuella livsvärld.  

4.2.1 Analysslutsats 

Slutsatsen av resultatet visar att personalens uppfattningar om hinder mot förebyggande 

arbete främst förklaras genom tidsbrist, personalbrist, kunskapsbrist och brist på 

tillgänglighet till personal med kunskap inom området, exempelvis kuratorer. Den 

psykiska ohälsan verkar inte prioriteras med tanke på att den, i många verksamheter, 

saknar insatser i form av resurser, utbildning och synsätt.  

 

Åsikten om vem som bär ansvaret för att den psykiska ohälsan hos eleverna, följer upp 

den med berörda elever samt arbetar förebyggande har visat på varierande resultat.  

Respondenternas tankar kring vilka åtgärder som skulle kunna förebygga elevers 

psykiska ohälsa kan i stort kopplas till vad som tidigare sagts, såsom personalstyrka, 

mindre barngrupper, tid och kunskap om psykisk ohälsa. Utöver detta gavs även många 

förslag på aktiviteter med koppling till sociala sammanhang, närhet, trygghet och 

emotionell självkännedom. Samtidigt som många beskrev miljön som en betydande 

faktor i barns välmående samt vikten av uppmärksamma och omtänksamma pedagoger. 

Dessutom anser merparten av den personal som medverkat i studien att det ingår i deras 

uppdrag att ansvara för elevernas psykiska hälsa under hela skoldagen men många saknar 

kunskap och personalstyrka för att göra detta fullt ut.  
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Analysslutsaten kan alltså tolkas utifrån både Deweys teori kring hur viktig utbildning 

och erfarenhet är för pedagoger samt genom Ziehes teori som handlar om att samhället 

idag utvecklas i ett högt tempo. Detta kan innebära att vuxna individer inte har möjlighet 

att hinna med i barns livsvärld och på så vis förlorar barnen en trygg vägvisare i livet. 

Med utgångspunkt i denna teori blir det förebyggande arbete och antalet resurser 

avgörande för att personalen på fritidshemmet skall få möjlighet att hinna sätta sig in i 

varje elevs livsvärld och fånga upp eleverna i rätt tid vid rätt tillfälle.   
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5 Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka fritidshemspersonalens uppfattningar om psykisk 

ohälsa bland elever på fritidshemmet. I syftet ingick även att undersöka personalens 

kunskaper för att kunna identifiera elever med psykisk ohälsa, om de anser att det ligger 

inom ramen för deras uppdrag att ansvara för elevers psykiska hälsa samt om resurserna 

är tillräckliga för att förebygga uppkomsten av psykisk ohälsa hos eleverna i deras 

verksamhet. 

5.1 Resultatdiskussion  

Sammanfattningsvis visar resultaten att respondenterna till viss del ansågs sig ha kunskap 

om psykisk ohälsa. Detta kommer diskuteras mer ingående nedan. Den största delen av 

respondenterna ansåg att det ingår i deras uppdrag att ansvara för elevernas psykiska hälsa 

men uppfattade att det saknas resurser för att arbeta förebyggande.  

 

En mycket liten del av respondenterna ansågs sig ha “mycket stor kunskap” för att kunna 

identifiera elevers psykiska ohälsa. Forskning har visat att förtroendet är en förutsättning 

för att eleverna skall våga be om hjälp då de mår dåligt (Backlund, Elofsson & Trygged, 

2013 s.592–595). Därför kan kunskapen om hur man identifierar psykisk ohälsa vara 

direkt avgörande ifall förtroendet är knappt och eleverna inte själva söker hjälp från en 

vuxen i deras närhet. En intressant iakttagelse är att resultatet visade att 33,5% av 

respondenterna faktiskt har genomgått en utbildning eller fortbildning inom området 

psykisk hälsa vilket kan ha ett samband med att den största andelen ansåg att de har 

någorlunda kunskap inom området. Detta kan jämföras med de två studier från Australien 

som visade att utbildning inom området ger en trygghet hos pedagogen att kunna agera 

och känna igen tecken på psykisk ohälsa då uppstår (R. Mazzer, 2013 s.1). Resultaten och 

kommentarerna i undersökningen angående det förebyggande arbetet för att förhindra 

uppkomsten av psykisk ohälsa visade att mer än hälften av respondenterna ansåg att deras 

arbetsplats arbetar förebyggande. 
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I enkäten ställdes en fråga som syftade till att undersöka personalens antydanden om vad 

som vanligast orsakar psykisk ohälsa hos eleverna på deras fritidshem. Resultaten visade 

att utanförskap enligt personalen, är en vanlig orsak till psykisk ohälsa. Det ska dock 

tilläggas att denna fråga är något otydlig med tanke på att utanförskap lika väl skulle 

kunna vara en verkan av psykisk ohälsa. Men med tanke på att Ihrskog (2006 s.29) i sin 

avhandling beskriver relationens betydelse som avgörande för att barn skall känna sig 

uppskattade blir resultaten, i förhållande till denna forskning, än dock relevant. Vidare 

finns även en betydelsefull koppling till pedagogens arbete med dessa relationer. 

Pedagogen skall ge eleverna möjlighet och verktyg för att skapa trygga och gemensamma 

relationer (Johansson & Ljusberg, 2004 s.10–11). Om vi därför väljer att betrakta 

relationsarbete som en förebyggande insats mot psykisk ohälsa blir några respondenters 

kommentarer om varför deras verksamhet inte arbetar förebyggande särskilt intressanta; 

det som handlar om att kollegorna inte “bryr sig” samt att man “tar psykisk ohälsa när det 

kommer”. Bliding (2004 s.24) menar nämligen att de är svårt för vuxna människor att 

förstå och sätta sig in i barns relationsarbete och Alexanderson & Näsman (2017 s.404-

411) påstår att det är vanligt att unga människor söker sig till pedagoger som de har ett 

personligt band med. Frågan som uppstår är då vad som händer om pedagogerna inte 

“bryr sig” om att arbeta förebyggande, då det är just dem och fritidshemmet som anses 

vara några av de viktigaste tillgångarna i barns relationsskapande (Bliding, 2004 s.247, 

Dupont & Liberg (red.), 2008 s.61).  

 

Utöver utanförskap visade studien att personalen ansåg att stress, höga krav på sig själv, 

normbrytande, ensamhet och språkliga svårigheter kan vara orsaker till, men även verkan 

av eller samband med elevers psykisk ohälsa. Här finns en direkt koppling till 

Barnombudsmannens rapport (2004 s.19–20) som visar att elever som är stressade 

tenderar att tappa tron på sig själva och sin egen förmåga och därmed sätter för höga krav 

på sig själva. Forskning visar även att stressen hos elever många gånger kan bero på 

ostrukturerade pedagoger och lärare, tidspress i skolan vid exempelvis uppgifter, känslan 

av otrygghet i skolan och kraven från media, detta i form av att de vill uppnå perfektion 

i vardagen (Barnombudsmannen, 2004 s.19–21, Kostenius & Öhrling, 2007 s.290). 
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När det gäller att vara “normbrytande”, alltså att skilja sig från det som är normen i den 

grupp man ingår i, finns ett samband med Deweys (1999 s.48–49) teori om att individen 

kan hamna i ett ”utanförskap” då denne måste agera i överensstämmelse med andra för 

att kunna uppnå lycka. Dock menar Larsson (2005 s.15) att ungdomar numera är kulturellt 

friställda och att normer därmed inte anses vara lika viktiga längre. Detta enligt en teori 

av Thomas Ziehes som Larsson (2005 s.15) återgett. Kanske är det möjligt att bryta 

normerna genom att arbeta förebyggande med och för olikheter, såsom Lgr11 (Skolverket 

2011) faktiskt påstår att fritidshemmet skall arbeta. Bliding (2004 s.236) i likhet med 

Östberg (1999 s.56) menar att de största anledningarna till att barn exkludera varandra 

beror på normbrytande beteende, utseende och språkliga samt fysiska hinder, vilket 

stämmer överens med resultaten i vår undersökning.  

 

Respondenterna i undersökningen svarade att psykisk ohälsa till största del beror på 

sociala svårigheter och hemförhållande, som tidigare nämnts kan denna fråga på sätt och 

vis misstolkas och verka vilseledande. Detta med tanke på att kryssalternativen i frågan 

valts ut slumpvis samt att det inte finns någon forskning som fastställer att alternativen 

är orsaker till psykisk ohälsa. Alternativen kan alltså lika väl vara följder av, eller ha 

samband med psykisk ohälsa. Väljer vi dock att se på sociala svårigheter i termer av en 

icke fungerande social kompetens hos en elev går det att dra likheter till Ihrskog (2006 

s.29) som menar att den sociala kompetensen utveckling startar i hemmet i samspel med 

vårdnadshavare. Sedan övergår utvecklingen i relationen som skapas med kompisar. Här 

påpekar Johansson & Ljusberg (2004 s.9–14) vikten av att pedagogen finns nära till hands 

för att stötta elevernas samspel, vilket stämmer överens med många av respondenternas 

“förslag till förebyggande arbete” såsom; arbetet med främjande aktiviteter samt social 

och emotionell träning. Det ska tillfogas att fritidshemmet är en arena där personalen bär 

ansvaret för att social utveckling hos eleverna sker (skolverket, 2011), därför ska 

ovanstående inte tolkas som ett rättfärdigande av uteslutning på grund av sociala 

svårigheter. Tyngden och ansvaret skall därför läggas på personalens förmåga att utveckla 

fungerande sociala färdigheter hand i hand med noll tolerans mot alla typer av kränkande 

behandling (Skolverket, 2011). Alexanderson och Näsman (2017 s.404–414) skriver om 

psykisk ohälsa som en följd av traumatiska hemförhållanden, där deras undersökning 

visat att barn och unga med trassliga relationer till föräldrarna är i stort behov av hjälp för 



 

44 

 

sina psykiska besvär. Här kan alltså en parallell dras till respondenternas svar, samtidigt 

som en annan studie visar att unga ofta inte får den hjälp de behöver vid ett sådant tillfälle 

i livet (R. Mazzer, 2013 s.1).  

 

I den för resultaten tillhörande frågan om huruvida respondenterna anser att deras skola 

har tillräckligt med resurser för att stödja elever med psykisk ohälsa, visade att över 

hälften av respondenterna inte ansåg att deras skola hade tillräckliga resurser. Det fanns 

även en viss andel som var ovetande i frågan. Detta resultat kan bero på en förvirring i 

ansvarsfördelningen av ansvaret för elevhälsan inom verksamheterna (Gelander, 2011) 

Respondenterna svarade bland annat att det saknas resurser på fritidshemmet vilket kan 

tolkas som att eleverna har tillgång till resurser i form av psykolog, kurator, skolsköterska 

och skolläkare under skoldagen men inte under eftermiddagen. En respondent menar att 

ledningen är för naiv och någon beskrev att avsaknaden berodde på bristen av ekonomiska 

resurser och att äldre elever prioriteras. Det finns alltså en klar otydlighet avseende vart 

personalen under eftermiddagen kan vända sig om ett barn behöver stöd av elevhälsan. 

Många respondenter ansåg att det hör till deras uppdrag att identifiera psykisk ohälsa men 

de anser också att det är viktigt att ha en utbildning i detta. Kanske förväntas 

fritidshemspersonalen att ha liknande kunskaper som en kurator har? En tanke som väcks 

eftersom resultatet visar att kuratorer eller liknande personal oftast inte är tillgängliga på 

fritidshemmet. Eller finns det helt enkelt en lucka i systemet när det kommer till vem som 

ansvarar för elevers psykiska hälsa under fritidshemstiden? Det vi vet är att debatten om 

psykisk ohälsa diskuteras för fullt och att siffrorna från aktuella rapporter visar att 

ökningen av barns psykiska ohälsa är ett faktum (Bris rapport 2017:1, Skolinspektionen, 

2014, Socialstyrelsen, 2017 Jansson, 2018, Nyberg, 2016, Molin, 2018, Busch Thor & 

Henriksson, 2017, Johansson et al. 2018, Nilsson Vindefjärd et al. 2016). Denna studiens 

resultat i kombination med de oroväckande siffrorna och forskning kan peka mot att det 

behövs en klarare bild av vem som skall ta det stora ansvaret för att elevernas psykiska 

ohälsa identifieras, följs upp och förebyggs. Resultaten visar även att det finns ett behov 

av en mer engagerad skolledning som lägger större vikt vid kvalitetssäkrande insatser där 

resultat följs upp för att målet om friskare elever och på så vis en minimerad risk för 

självmord blir verklighet (Gelander, 2011).  
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5.2 Metoddiskussion 

Efter att vi diskuterat för- och nackdelar med en intervjustudie kontra en enkätstudie, 

valde vi till slut att använda oss av en websurvey, detta för att nå ut till så många 

respondenter som möjligt för att få ett så generaliserbart resultat som möjligt (Bryman, 

2011 s.49). Det fanns även en bekvämlighetfaktor baserad på ekonomiska- och 

tidsmässiga skäl som skäl för valet av en websurvey (Ibid s.229). En annan tänkbar 

undersökningsteknik som diskuterats var en intervjustudie. Fördelen med att välja denna 

teknik kunde varit närvaron vid undersökningstillfället samt att det kunde förhindra att 

frågorna missförstods. Dessutom kunde djupintervju lett till djupare svar genom 

möjligheten att ställa fler och mer anpassade följdfrågor på respondenternas svar. I 

websurveyn som vi skapade försökte vi trots formatet att ge respondenterna möjlighet att 

lämna kommentarer och/eller följdfrågor på en del frågor. Detta för att få möjlighet till 

att analysera datan något mer djupgående än enbart en statistisk analys.  

 

Studien genomfördes dels genom förfrågan via e-mail men även genom internetforumet, 

Facebook. Något som vi inte förutsett var möjligheten för respondenterna att lämna 

kommentarer direkt i “inläggens kommentarsfält” på ”Facebook”. Här fick vi en del 

kommentarer av respondenter som ansåg att vi lämnat för lite utrymme (antal ord) för 

kommentarer i websurveyn, vilket kan tolkas som att en djupintervju kunde varit 

behövligt för syftet och om inte minst för ämnets vikt och betydelse. Utöver detta fick vi 

även ta del av många positiva kommentarer där respondenterna påpekade vikten i att 

undersöka våra frågeställningar. Med tanke på att förfrågan om att medverka i studien 

gjordes genom rektorer, administratörer, kommuner och Facebook, blev bortfallsanalysen 

lidande då vi inte vet exakt hur många respondenter som har haft möjlighet att delta i 

studien. 

 

Kopplat till ovanstående information kring att många av respondenterna antydde att det 

var för få tecken i vår enkät för att kunna ge ett utvecklat svar, hade djupintervju kunnat 

vara relevant för fortsatt forskning inom området. Kanske har respondenterna nu bara 

kunnat svara det de tyckt varit allra viktigast, vilket förvisso också kan ses som en fördel 

i studien. Däremot tror vi att studien hade kunnat få ett annat djup med djupintervju som 

ett sätt att samla in data, på så sätt ges respondenterna möjlighet till mer utvecklade svar, 
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detta med tanke på hur engagerade och relevant ämnet psykisk ohälsa verkar vara inom 

fritidshemmets värld.  

 

Under frågorna 1 och 4 under rubriken Resultaten av respondenternas uppfattning har vi 

i efterhand insett att vi missat att definiera svarsalternativen ”Aldrig”, ”Väldigt ofta”, 

”Mycket kunskap” samt ”Ingen kunskap”. I och med detta finns det ett 

tolkningsutrymme, vilket i sin tur kan vara en nackdel för resultatens trovärdighet. 

5.3 Fortsatt forskning  

Då majoriteten av respondenterna som deltog i enkäten, svarade att sociala svårigheter är 

en av de största anledningarna till elevers psykiska ohälsa i deras verksamheter, avser vi 

att detta faktum kan vara en intressant infallsvinkel för fortsatt forskning. Detta hade 

kunnat ske i ett utvecklingsarbete i en verksamhet som har problem med just 

gruppsammanhållning och relationsskapande.  Efter en uppföljning i verksamheten skulle 

en jämförelse med andra verksamheter, som har liknande problem och inte deltagit i 

utvecklingsarbetet, kunna genomföras. Detta för att se om utvecklingsarbetet gjort någon 

skillnad. En annan tänkbar vinkel är att göra en studie angående ett förbättrat samarbete 

mellan ledning, personal och elevhälsan. Eller en jämförelsestudie mellan personal och 

ledning, detta då respondenternas svar angående samarbetet mellan olika enheter var 

märkbart mindre bra. 

 

Att elevhälsan, såsom kuratorer, skolpsykologer eller skolsystrar ofta inte var tillräckligt 

tillgänglig för fritidshemsverksamheten var också ett svar som utmärkte sig. En studie 

kring de som ingår i elevhälsan hade kanske därför varit en relevant vinkel för fortsatt 

forskning. 
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