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Förord 
Att arbeta med denna uppsats har trots tidsbrist varit mycket lärorikt och roligt. Fram-

förallt har intervjuerna med ungdomarna varit fantastiskt givande.  

Vi vill rikta ett varmt tack till alla våra fina informanter som tagit av sin tid för att 

generöst dela med sig av sina personliga tankar och upplevelser. Vi vill också tacka de 

rektorer, biträdande rektorer och lärare som givit oss tillåtelse att komma till deras sko-

lor och uppta lektionstid för att informera om studien samt till expeditionspersonal på 

skolorna som ombesörjt att vi kunnat sitta på skolorna och genomföra intervjuer. Tack 

också till Ulf Humlesjö som trodde på vår studie när ingen annan gjorde det och till vår 

handledare Anders Kassman för utlåning av böcker, goda idéer och värdefulla synpunk-

ter på vår uppsats.  

Vi vill också tacka våra män Jens och Christopher för allt merarbete ni utfört under 

den tid vi varit begravda i böcker om socialt stöd. Ett tack även till våra mammor, pap-

por och svärmödrar som ställt upp genom dagis- och skolhämtningar under denna inten-

siva period. Pussar till våra underbara barn.  

Sist men inte minst vill vi tacka varandra för ett samarbete som involverat mycket 

socialt stöd, vilket gjort att vi kunnat hantera den stress som skrivandet inneburit. Men 

mest av allt en fin vänskap. 

 

Katarina & Anna, Stockholm, 24 april 2009 
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Sammanfattning 
Denna studie behandlar sju niondeklassares syn på, upplevelser av samt förväntningar 

på socialt stöd från vuxna i skolan. Då vi velat få ökad kunskap om hur vuxna i skolan 

genom förmedlande av socialt stöd kan bidra till att förebygga psykisk ohälsa och främ-

ja en god utveckling hos barn och unga, har vi undersökt om ungdomar upplever sig 

socialt stöttade av vuxna i skolan och vad de har för förväntningar på möjligheten att få 

stöd av vuxna i skolan vid behov. Vi har också undersökt vilka faktorer ungdomarna 

själva upplever som betydelsefulla för att känna sig socialt stöttade samt vad de har för 

egna önskemål om socialt stöd från vuxna i skolan.  

 Studien har genomförts genom kvalitativa intervjuer med ungdomarna, vilka sedan 

har tolkats och analyserats utifrån teorier om risk och skyddsfaktorer, resiliens, socialt 

stöd samt tidigare forskning kring hur socialt stöd kan påverka ungas psykiska hälsa.  

Skolan är en plats där alla barn och ungdomar spenderar en stor del av sin tid. Detta 

gör att det i skolan finns goda förutsättningar för att förebygga psykisk ohälsa och främ-

ja en god utveckling genom förmedlande av socialt stöd. Emellertid visar vår studie att 

bland de ungdomar vi intervjuat är det endast ett fåtal som har stödjande relationer till 

vuxna i skolan, vilket kan bero på att socialt stöd är en komplicerad process som påver-

kas av förväntningar, personegenskaper hos både givare och tagare i stödprocessen samt 

den omgivande miljön. För ungdomarna i vår intervjustudie verkar skolan inte i någon 

större utsträckning vara en plats för förebyggande av psykisk ohälsa och främjande av 

en god utveckling. Studien visar dock att de ungdomar vi intervjuat önskar och förvän-

tar sig socialt stöd från vuxna i skolan och har många tankar om och förslag på hur so-

cialt stöd i skolan skall utformas för att vara hjälpsamt, vilket skulle kunna tas tillvara i 

utvecklandet av skolan som en arena för en god utveckling. 
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Introduktion 
Inledning 
Vi har sedan länge haft ett stort intresse i frågor som rör barn och unga och hur man kan 

främja en gynnsam utveckling. Katarina har tidigare studerat barnets rättigheter och då 

blivit engagerad i att barn och unga får komma till tals i frågor som rör dem. Anna har i 

många år arbetat med ungdomar i en teatergrupp med fokus på deras livsvärld och in-

tressen. Flera av dessa ungdomar mådde i perioder psykiskt dåligt och många samtal 

och diskussioner med ungdomarna kom att handla om skolans värld och möjligheten att 

där bli sedd och bekräftad. Vi har båda intresserat oss för skolans möjligheter att före-

bygga psykisk ohälsa bland barn och unga, eftersom skolan är en plats där barn och 

unga spenderar så stor del av sin tid då det i Sverige råder skolplikt i nio år (3 Kap 1, 7, 

10 §§ Skollagen). 

Som en grund i främjandet av en gynnsam utveckling för barn är föräldrar de absolut 

viktigaste personerna. Forskning visar emellertid att många faktorer påverkar och att 

skolan spelar en betydande roll i förebyggandet av psykisk ohälsa bland barn och unga. 

Skolan kan vara en plats där barn och unga har möjlighet att utveckla förtroendefulla 

relationer till vuxna, exempelvis lärare. Dessa relationer kan främja en positiv självbild 

och utgöra en skyddsfaktor i barns utveckling. Skolan kan också tidigt upptäcka barn 

som riskerar en ogynnsam utveckling och erbjuda stöd och hjälp. Särskilt viktigt är det-

ta för elever med bristande hemförhållanden (Sommerschild, 1998, Borge, 2005).  

Då vi nu går in i en djup lågkonjunktur och ekonomisk kris (Konjunkturinstitutet, 

2009) blir frågor om förebyggande arbete och barns och ungas psykiska hälsa mycket 

angelägna. Enligt en ny rapport från Lärarnas Riksförbund (2009) pågår nedskärningar i 

skolan i tre av fyra kommuner, vilket gör att vuxentätheten i skolan minskar och till-

gången till elevvård försämras. Rapporten poängterar att situationen under början av 

1990-talet med stora nedskärningar i skolan nu ser ut att upprepas. Detta kan leda till att 

möjligheterna att få stöd av vuxna i skolan blir mindre, vilket är särskilt allvarligt för 

redan utsatta barn. Det främjande och förebyggande arbetet i skolan riskerar att försva-

gas, vilket på sikt kan leda till att den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar. 

Vi är intresserade av hur stödjande relationer med en viss kvalitet och stödjande 

handlingar kan verka främjande och förebyggande och har därför valt att avgränsa oss 

till att fokusera på socialt stöd i skolan. 
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Barns och ungdomars egna erfarenheter och tankar lyfts sällan fram i forskning kring 

förebyggande arbete i skolan. Fokus läggs ofta på förekomst och metoder eller på pro-

fessionellas perspektiv. I de fall ungdomar tillfrågas om sin syn på skolan är det ofta via 

enkäter, vilket inte ger utrymme för mer djupgående resonemang. Vi tror på att unga 

har mycket åsikter och kloka synpunkter på sina livsvillkor och att man kan nå bättre 

resultat om ungdomar själva får vara delaktiga i hur insatser för dem utformas. Vi vill 

därför i denna studie uppmärksamma ungdomars subjektiva upplevelser av, och syn på, 

socialt stöd från vuxna i skolan. Vi är intresserade av både det generella och riktade 

sociala stöd skolan kan erbjuda. Vi menar att lärare och mentorer genom nära och be-

kräftande relationer till sina elever kan utgöra det vi kallar generellt socialt stöd, vilket 

potentiellt kommer alla elever till del. Med riktat stöd menar vi det arbete som är avsett 

för riskgrupper eller enskilda elever med olika typer av svårigheter och i första hand 

utförs av kuratorer, skolsköterskor och skolpsykologer.  

Då vi vill få ökad kunskap om hur vuxna i skolan genom förmedlande av socialt stöd 

kan bidra till att förebygga psykisk ohälsa, och främja en god utveckling hos barn och 

unga, har vi undersökt om ungdomar upplever sig socialt stöttade av vuxna i skolan och 

vad de har för förväntningar på möjligheten att få stöd av vuxna i skolan vid behov. Vi 

har också undersökt vilka faktorer ungdomarna själva upplever som betydelsefulla för 

att känna sig socialt stöttade samt vad de har för egna önskemål om socialt stöd från 

vuxna i skolan.  

 
Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka och analysera sju niondeklassares syn på och 

upplevelser av generellt och riktat socialt stöd från vuxna i skolan, för att få ökad kun-

skap om hur skolan kan bidra till att förebygga psykisk ohälsa och främja en god ut-

veckling hos barn och unga.  

 
Frågeställningar 
För att uppnå vårt syfte har vi valt att utgå från följande frågeställningar: 

• Hur upplever ungdomarna det generella sociala stödet från vuxna i skolan och 

vad är deras förväntningar och syn på denna typ av stöd? 

• Vad är ungdomarnas förväntningar och syn på det riktade sociala stödet från 

vuxna i skolan? 
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• Vilka faktorer möjliggör respektive utgör hinder för att vissa handlingar eller re-

lationer skall upplevas som stödjande? 

• Vad har ungdomarna för önskemål om socialt stöd från vuxna i skolan? 

• Vad har socialt stöd för betydelse för ungdomarna? 

 
Disposition 

Efter uppsatsens Introduktion följer avsnittet Metoder och material där vi beskriver hur 

studien lagts upp samt hur vi genomfört den och bearbetat materialet. Därefter följer en 

Bakgrund som behandlar ungdomars villkor, utveckling och psykiska ohälsa samt främ-

jande och förebyggande arbete med barn och unga. Sedan presenterar vi Teorier kring 

socialt stöd, risk och skyddsfaktorer och resiliens samt relevant Tidigare forskning. 

Därpå följer Resultatredovisning, Analys samt Slutdiskussion om skolan som arena för 

förebyggande av psykisk ohälsa och främjande av en god utveckling samt hur vi tänker 

oss att man skulle kunna förbättra förutsättningarna för skolan att vara en plats för främ-

jande och förebyggande arbete.  
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Metoder och material 
Vetenskapsteoretiskt perspektiv 
I valet av forskningsmetod tog vi ställning till vilken form av studie som på bästa sätt 

skulle göra det möjligt för oss att svara på våra forskningsfrågor. Fokus i kvalitativa 

studier är att förstå och tolka fenomen i en subjektiv och socialt konstruerad verklighet. 

Huvudintresset är att undersöka hur individer upplever, tolkar och strukturerar en verk-

lighet utifrån tidigare kunskaper och erfarenheter och hur tillvaron får mening. Inne-

börd, kontext och process är centrala begrepp i ett kvalitativt förhållningssätt (Back-

man, 1998, s. 47-48). Då vi undersökt subjektiva upplevelser och åsikter om socialt stöd 

i skolan passade ett kvalitativt perspektiv oss. Vi har utfört kvalitativa intervjuer med ett 

hermeneutiskt förhållningssätt. Det hermeneutiska synsättet fokuserar på begreppen 

tolkning och förståelse av ett fenomen. Ödman menar att en tolkning alltid är subjektiv 

och görs utifrån ett valt perspektiv och detta perspektiv avgörs av vår förförståelse 

(Ödman, 2005, s. 55). Vi är medvetna om att vår förförståelse kring ämnet samt vår 

teoretiska förankring är av stor betydelse för vår tolkning av materialet. I tolkningspro-

cessen har vi dock försökt vara öppna för information som skulle kunna förändra vår 

nuvarande förståelse av den företeelse vi valt att undersöka (Ödman, 2005, s. 186 ff). 

Att revidera sin förförståelse med hjälp av nya erfarenheter kallas den hermeneutiska 

cirkeln och det är i detta växelspel; mellan förförståelse och erfarenhet, mellan del och 

helhet som kunskap uppstår (Ödman, 2005, s. 80 ff, Thurén, 1991, s. 59 ff).  

  

Insamling av material 
Vi började sökandet efter informanter med att per telefon kontakta rektorerna på ett 

antal kommunala grundskolor i Stockholm. Vi informerade kort om syftet med vår stu-

die samt hur den skulle genomföras och bad rektorerna om tillåtelse att få komma och 

presentera vår studie i klasserna i årskurs nio för att sedan de elever som ville skulle 

kunna anmäla sitt intresse till oss. Rektorerna på två av dessa skolor samtyckte till att vi 

skulle komma och ge en kort information i ett antal klasser i årskurs nio. Samtliga ele-

ver i dessa klasser fick ett informationsblad (Bilaga 1) där de angav om de var intresse-

rade av att delta i studien eller inte. Eleverna fick även ett formulär med information om 

studien att ge till sina vårdnadshavare (Bilaga 2) om de valde att delta. Detta formulär 

skulle skrivas under av vårdnadshavare för att deras barn skulle få delta i studien. Un-

derskriften skulle ungdomarna ta med sig till intervjutillfället.  
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Vi ringde sedan upp de ungdomar som anmält sitt intresse för att boka intervjuer med 

dem. Bortfallet blev stort på grund av falska intresseanmälningar, att några ungdomar 

ångrade sig när vi väl ringde för att boka intervju samt för att vissa av dem inte dök upp 

på avtalad tid och plats. Två intervjuer genomfördes med elever från en av de skolor där 

vi informerat om studien. För att utöka antalet intervjuer valde vi då att även intervjua 

två ungdomar på en tredje skola, vilka vi hade blivit rekommenderade att kontakta då 

studierektorn på denna skola kunde tänka sig att de skulle vara intresserade. Då vi fort-

farande hade för få intervjuer tog vi kontakt med rektorerna på ett antal nya skolor och 

fick godkännande att komma och informera om studien på en av dessa. På denna skola 

kunde vi genomföra tre intervjuer.  

Samtliga intervjuer genomfördes på ungdomarnas egna skolor. Skolorna upplät 

klassrum, konferensrum och arbetsrum för ändamålet. Vi gick tillväga på samma sätt 

under samtliga intervjuer. Intervjuerna var halvstrukturerade med frihet för vissa sido-

resonemang och följdfrågor för att fördjupa samtalet (Kvale, 1997, s. 117). Intervjuerna 

spelades in för att vi under samtalet skulle kunna vara helt fokuserade på våra informan-

ter och deras berättelser.  

 

Urval 
Skolor 

Vi valde att gå ut i sammanlagt åtta klasser i årskurs nio i tre kommunala skolor i 

Stockholm för att söka efter informanter. Skolorna skiljer sig åt när det gäller socioeko-

nomiska förhållanden i upptagningsområdet. Vårt urval av skolor baserar sig på princi-

pen bredd och variation. Med bredd och variation som urvalskriterium har vi eftersträ-

vat spännvidd i åsikter om, eller upplevelser av, socialt stöd i skolan (Jacobsen, 2007, s. 

122 f). Vi valde att gå till flera skolor för att materialet inte bara skulle avspegla förhål-

landen på en enskild skola. Chansen har därmed varit större att få en spridning när det 

gäller upplevelsen av socialt stöd.  

Det är viktigt att understryka att detta inte behöver betyda att urvalet är representativt 

för de olika skolorna eller skolornas upptagningsområden (a. a., s. 122 f).  

 

Informanter 

Valet att intervjua ungdomar gjordes för att få en uppfattning om hur de själva upplever 

och ser på socialt stöd i skolan, då tidigare forskning i liten utsträckning fokuserat på 

detta perspektiv. 
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Vi har genomfört intervjuer med totalt sju niondeklassare, varav fem anmälde sitt in-

tresse för att delta då vi informerade om studien i deras klasser. Två ungdomar som 

medverkar i studien rekommenderade en studierektor på en fjärde skola oss att ta kon-

takt med då hon trodde att de skulle vara intresserade av att delta.  

Vi eftersträvade en jämn könsfördelning bland våra informanter, för att båda könen 

skulle vara representerade och bli hörda. En del av den tidigare forskning vi funnit visar 

dessutom på betydande skillnader mellan hur flickor och pojkar påverkas av socialt stöd 

samt hur deras psykiska hälsa ser ut. Det har dessvärre inte varit möjligt att få denna 

spridning då endast en pojke valde att delta. 

Valet att intervjua elever i årskurs nio motiveras utifrån ett utvecklingspsykologiskt 

perspektiv, vilket vi beskrivit i avsnittet om ungdomstiden nedan.  

 

Bearbetning av material 
Som första steg i tolkningsprocessen transkriberade vi intervjuerna ordagrant och däref-

ter genomförde vi en meningskategorisering då vi sammanställde materialet i ett antal 

kategorier som visat sig vara särskilt viktiga i ungdomarnas berättelser och med ut-

gångspunkt i våra frågeställningar (Kvale, 1997, s. 170 ff). Denna sammanställning av 

intervjupersonernas svar är den resultatredovisning som återges i uppsatsen. När vi cite-

rar ungdomarna i resultatredovisningen har vi angivit deras uttalanden i en läsbar skrift-

lig form (a. a., s. 241). Vi har sedan analyserat svaren utifrån teorier om skyddsfaktorer 

och resiliens, socialt stöd samt tidigare forskning (a. a., s. 170-189). Sedan följer dis-

kussion och egna reflektioner om skolans möjligheter att vara en plats för främjande 

och förebyggande arbete.  

 
Validitet och reliabilitet  
Validitet handlar om frågeställningen ifall det som forskaren avser att mäta verkligen 

mäts (Sohlberg, 2009, s. 119). Vi tänker oss att intervjufrågornas formuleringar är av 

stor betydelse för att få relevanta svar för vår studie. För att öka validiteten lade vi där-

för stor vikt vid utformningen av vår intervjuguide och utgick från studiens syfte och 

frågeställningar under utformandet av denna samt under studien som helhet.  

 Reliabilitet innebär att resultaten av en studie är tillförlitliga och att undersöknings-

metoderna är korrekt gjorda (Thurén, 1991, s. 22). För att uppnå reliabilitet i vår studie 

använde vi samma tillvägagångssätt och intervjuguide under samtliga intervjuer med 

ungdomarna på de olika skolorna. Under intervjuerna ställde vi följdfrågor för att kon-
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trollera om vi förstått informanternas svar rätt, och om så inte var fallet, korrigera vår 

tolkning. Intervjuerna spelades in för att vi vid tolkning och analys skulle kunna hålla 

oss så nära ungdomarnas egna berättelser som möjligt (Neuman, 2006, s. 178 ff). Gäl-

lande reliabiliteten funderade vi också kring vikten av att inte ställa ledande frågor. Vi 

är dock medvetna om att det inte finns något förutsättningslöst frågande, utan att man 

genom sättet att ställa en fråga påverkar dess svar (Ödman, 2005, s. 84 ff).  

Neuman (2006) menar att en forskningsintervju är en social interaktion och relation 

som innehåller vissa roller, normer och förväntningar. Intervjuarrollen menar Neuman 

vidare är komplicerad då man skall hantera att man tar en okänd människas tid i an-

språk och förväntar sig att denna människa skall ge intervjuaren information om sitt 

eget liv, ofta utan att det gagnar personen själv. För att minska ungdomarnas osäkerhet 

inför situationen och för att göra dem bekväma i sin roll som informanter inledde vi 

intervjuerna med att bjuda på fika, småprata och påminna informanterna om vad studien 

skulle handla om. För att sedan få så sanningsenliga svar som möjligt lyssnade vi aktivt 

och empatiskt samt visade med vårt kroppsspråk att vi var intresserade (s. 363-398). 

 

Generaliserbarhet 
Generalisering innebär att resultatet i en studie på ett mindre urval kan gälla även en 

större population (Backman, 1998, s. 70). Då vår studie bygger på ett fåtal enheter är 

resultaten svåra att generalisera. Dag Ingvar Jacobsen (2002) menar att man kan argu-

mentera för sannolikheten att resultat från kvalitativa studier, om de visar mönster och 

likheter, kan vara generaliserbara. Detta förutsätter dock att urvalet är representativt för 

den population generaliseringen gäller. Eftersom urvalet av ungdomar i vår studie inte 

kan sägas vara representativt för någon större population är de svar vi fått från ungdo-

marna enbart deras egna subjektiva synpunkter och upplevelser. Avsikten har heller inte 

varit att kunna säga något generellt om hur ungdomar i allmänhet upplever socialt stöd i 

skolan utan att få en djupare förståelse för ett mindre antal ungdomars subjektiva syn-

punkter och upplevelser. Svaren som våra informanter gett oss står endast för dem själ-

va men trots detta har vi kunnat se återkommande svar och kunnat urskilja vissa möns-

ter i vår empiri. Resultatet skulle därför kunna tänkas gälla även för andra ungdomar, 

vilket vore intressant att utforska vidare.  

Ett urval baserat på exempelvis etnicitet, kön och klass skulle ha varit intressant ut-

ifrån principen bredd och variation. Däremot hade vi med ett så begränsat material ändå 
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inte kunnat dra några generella slutsatser utifrån de grupper dessa informanter skulle 

kunna sorteras in i.  

 
Metodproblem 

Vi var redan innan vi informerade om vår studie i skolorna och samlade in intressean-

mälningar medvetna om att den urvalsmetod vi använde oss av för att komma i kontakt 

med informanter sannolikt skulle påverka vår empiri, då vi förmodade att de elever som 

själva valde att delta i studien skulle vara intresserade av ämnet och att de som personer 

kanske skulle ha lätt för och våga uttrycka sina åsikter. De personer som slutligen del-

tog i studien visade sig dock vara en samling mycket olika personligheter med olika 

erfarenheter beträffande familjeförhållanden, problemförekomst samt upplevelser av 

och förväntningar på stöd i skolan. Däremot beskrev de sig alla som duktiga och ambi-

tiösa i skolan. Flera hade ett intresse för studiens frågeställningar, dock inte alla.  

Att få tag i tillräckligt många ungdomar som kunde tänka sig att avsätta tid för en in-

tervju visade sig inte vara helt lätt. Rektorerna på de skolor vi kontaktade var svåra att 

nå och många av de vi fick telefonkontakt med avböjde vår förfrågan om att få komma 

och informera om studien. Många ungdomar i de tre skolor vi besökte anmälde sitt in-

tresse men ett stort antal föll bort på vägen på grund av olika typer av förhinder. Som vi 

beskriver ovan valde vi då, för att utöka antalet informanter, att även intervjua två ung-

domar som biträdande rektor på en skola vi endast haft telefonkontakt med föreslagit, 

då hon kunde tänka sig att de var intresserade. Vi hade under dessa intervjuer i åtanke 

att eleverna blivit ”utvalda” av studierektorn och att denna urvalsmetod skulle kunna 

påverka deras sätt att svara på våra frågor. De två ungdomarna hade dock mycket olik-

artade upplevelser av sin skola och det stöd de hade tillgång till där. De var också olika 

som personer och hade olika behov av stöd i skolan. Detta gjorde att vi inte upplevde 

det som problematiskt att använda resultatet av intervjuerna med dem.  

Vi reflekterade över om intervjun med den ende pojken som deltog i studien skulle 

presenteras separat men såg dock inte något som stack ut i de svar han gav på våra frå-

gor, vilket gjorde att vi valde att presentera intervjun tillsammans med de övriga. Detta 

innebär att vi i studien inte har lyft fram könsskillnader. Det faktum att det inte var möj-

ligt att få en jämn könsfördelning bland informanterna är beklagligt då tidigare forsk-

ning visat betydande skillnader i flickors och pojkars psykiska hälsa samt i hur flickor 

och pojkar förhåller sig till socialt stöd.   
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Även etnicitet och klass hade varit intressanta variabler att beakta, vilket vi hoppades 

kunna få genom urvalskriteriet bredd och variation. De skolor vi besökt för att informe-

ra om vår studie skiljer sig åt gällande socioekonomiska förhållanden i upptagningsom-

rådet. På detta sätt har vi försökt få en spridning i vårt urval av informanter. Eftersom 

ungdomarna själva har valt om de vill delta eller inte har vi inte kunnat styra över vilka 

som deltar och vilken bakgrund de haft. I svaren på våra frågor framkommer dock att 

informanterna representerar spridning gällande hemförhållanden, problemförekomst, 

behov av stöd och personlighetsdrag. Informanternas personlighet, enligt deras egna 

beskrivningar, visade sig vara en viktig variabel för upplevelsen av stöd och var bety-

delsefull för att förstå resultaten. 

Då sökandet efter informanter tog mycket av vår tid i anspråk kom vi tillslut att ha 

sju informanter som vi genomfört intervjuer med. Vi hade räknat med att genomföra ca 

tio intervjuer men detta blev inte möjligt inom ramen för denna uppsats. Det material vi 

fått fram anser vi emellertid innehålla en spridning i erfarenheter och synpunkter. Vi 

kan också se att det i materialet finns aspekter på socialt stöd som är gemensamt för 

samtliga informanter, vilket ger en samlad berättelse om socialt stöd vilken ger kunskap 

och förståelse för ett antal förhållanden som kan bidra till en utveckling av skolan som 

arena för främjande av en god utveckling och förebyggande av psykisk ohälsa.  

Mättnad som begrepp i kvalitativa studier innebär enligt Kvale (1997) att man utfört 

så många intervjuer att fler inte skulle tillföra någon väsentlig ny kunskap (s. 98). Det 

fenomen vi undersökt är av en så bred karaktär att det hade krävts ett mycket stort antal 

intervjuer för att täcka in alla aspekter av hur ungdomar upplever detta. Vi tänker att när 

man undersöker subjektiva upplevelser är det svårt att veta vad varje ny intervjuad per-

son kan tillföra. Syftet med vår studie har heller inte varit att ge en heltäckande bild 

utan undersöka ett antal ungdomars syn på och upplevelse av socialt stöd i skolan. Trots 

att vi inte anser att vi uppnått mättnad enligt Kvales definition har vi som tidigare 

nämnts kunnat se mönster och likheter i ungdomarnas svar. Materialet är dessutom 

samstämmigt med resultat i tidigare forskning kring ungdomars syn på stöd från vuxna i 

skolan, exempelvis Tinnfält (2008). Om man definierar begreppet mättnad som att ha 

uppfyllt sitt syfte och besvarat sina frågeställningar anser vi att vi med vårt material har 

uppnått detta. 
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Litteratur 
Vi har inför arbetet med denna uppsats sökt efter relevant litteratur på flera olika sätt. 

På databasen Academic Search Elite gjorde vi tre olika sökningar, varav den första med 

sökorden social support + school + mental health, vilket resulterade i fyra träffar. I da-

tabasen SocIndex gav motsvarande sökning fem träffar. När vi i dessa databaser använ-

de sökorden social support + school fick vi runt 100 träffar. Av alla dessa träffar var ett 

fåtal relevanta för vår studie och dessa studier omnämns i vår genomgång av tidigare 

forskning. Övrig litteratur sökte vi via Libris Webbsök, på Socialstyrelsens hemsida 

(www.socialstyrelsen.se), via en webbsida med information om elevhälsoarbetet i den 

svenska skolan (www.elevhälsan.se) samt på bibliotek. Vi har också sökt bland statens 

offentliga utredningar (SOU) på regeringens hemsida (www.regeringen.se). Ett antal 

källor fann vi via kedjesökning, vilket innebär att vi hittade dem genom andra källors 

referenser.  

När det gäller socialt stöd har vi sökt på Libris Webbsök. Detta gav ca 5000 träffar, 

vilket inte var rimligt för oss att gå igenom. Vi valde att utgå från Alain Vauxs genom-

gång av begreppet i Social support. Theory, research and intervention (1988) och Shel-

don Cohen & S. Leonard Symes samlingsvolym Social Support and Health (1984). 

Detta val gjordes, trots att källorna är gamla, eftersom de kom upp bland de 20 första i 

träfflistan, då de ger grundläggande genomgångar av begreppet och dess kopplingar till 

hälsa samt för att vi funnit dem refererade i många andra texter rörande socialt stöd.  

Två viktiga källor vi använt oss av i bakgrunden är skolpsykologen och psykotera-

peuten Barbro Goldingers bok Tonårstiden (1986), Erik Homburger Eriksons Ungdo-

mens identitetskriser (1968), vilka behandlar ungdomars identitetsutveckling.  

Den forskning vi valt att lyfta fram är bland andra doktorsavhandlingarna Short and 

long-term outcome of emotional and behavioural problems in young adolescents with 

and without reading difficulties (2008) av den norska läkaren Ann-Mari Undheim och 

Adolescents’ perspectives - on mental health, being at risk, and promoting initiatives 

(2008) av skolsköterskan Agneta Tinnfält. Undheims studie handlar om korrelationen 

mellan ett antal skolfaktorer, däribland stöd från lärare, och självrapporterade depressi-

va symptom. Tinnfälts avhandling handlar om hur ungdomar själva resonerar kring hur 

vuxna kan bidra till att främja en god psykisk hälsa hos unga.  

De teoretiska huvudkällorna är Emmy E. Werners och Ruth S. Smiths Att växa mot 

alla odds (2003), Anna Inger Helmen Borges Resiliens. Risk och sund utveckling (2005) 
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och Hilchen Sommerschilds Att bemästra (1998) som behandlar teorier om risk och 

skyddsfaktorer och utvecklandet av resiliens.  

 
Etiska överväganden 
För att uppfylla de fyra huvudkraven; informationskravet, samtyckeskravet, konfidenti-

alitetskravet samt nyttjandekravet, i de forskningsetiska principer som gäller inom hu-

manistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002) informerade vi, när 

det gäller intervjupersonernas roll och villkor för medverkan, om att deras deltagande är 

frivilligt och att de när som helst under studiens gång kan avbryta sin medverkan. Gäl-

lande konfidentialitet informerade vi om att vi garanterar intervjupersonernas anonymi-

tet genom att avpersonifiera materialet i resultatredovisningen samt att de inspelningar 

av intervjuerna som genomförts endast kommer att användas som stöd för minnet och 

raderas efter analysen. Vi informerade också om att inspelningarna och det skrivna ma-

terialet skulle komma att förvaras otillgängligt för obehöriga. Vi valde i resultatredovis-

ningen att inte presentera informanterna med namn eller kön utan att kalla dem för 

”ungdomar”, ”elever” eller ”hon/henne” för att de inte skulle kunna identifieras och för 

att den enda deltagande pojkens svar inte skulle kunna härledas till honom. Angående 

nyttjande informerade vi om att materialet endast skulle användas till denna C-uppsats 

och att uppsatsen kommer att finnas för utlåning i Ersta Sköndal högskolas bibliotek 

samt tillgänglig på högskolans hemsida. Informanterna fick vid vår information om 

studien på skolorna kortfattat ta del av vad studien handlar om både muntligt och skrift-

ligt. Denna information gav vi även vid intervjutillfället och de gav sitt samtycke till att 

delta. Eftersom informanterna är minderåriga fick vårdnadshavare skriftligt samtycka 

till att deras barn deltog i studien. Vår studie faller inte under Lagen (2003: 460) om 

etikprövning av forskning som avser människor eftersom den utförs inom ramen för 

högskolestudier på grundnivå.  

 

Att intervjua unga personer i forskningssyfte 

Att intervjua unga personer innebär ett särskilt etiskt ansvar. Nyttan av forskningen 

måste noga vägas mot den eventuella skada ungas deltagande kan innebära. Den person 

vars åsikter och upplevelser undersöks i forskningssammanhang måste själv kunna be-

döma för- och nackdelar med ett deltagande och ge sitt informerade samtycke. Vissa 

grupper, exempelvis barn, äldre som förlorat sitt omdöme eller patienter inom psykiat-

rin, har inte förmågan att själva göra denna typ av bedömning och måste därför företrä-
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das av andra när det gäller samtycke (Jacobsen, 2007, s. 22). Om en person är mellan 15 

och 18 år och själv inser vad en viss vetenskaplig studie innebär, har han eller hon rätt 

att själv informeras om studiens innehåll och syfte och ge sitt samtycke till deltagande 

(18 § Lagen om etikprövning av forskning som avser människor). De personer vi inter-

vjuat är antingen 15 eller 16 år och har alltså just passerat den gräns då de själva förvän-

tas kunna ta ställning till att delta i en forskningsstudie. Med tanke på detta valde vi, 

trots att lagen inte kräver det, att begära vårdnadshavares samtycke.  

Att det råder ett ojämlikt makt- och auktoritetsförhållande när vuxna intervjuar barn 

och unga personer är viktigt att beakta (Lewis, 2004). Vi tog under studiens gång hän-

syn till detta genom att förlägga ungdomarnas medverkan till för dem kända miljöer och 

genom att visa ett stort intresse och respekt för deras erfarenheter och idéer. Vi försökte 

närma oss ungdomarnas värld med ett ödmjukt och öppet förhållningssätt. 

Eftersom vi intervjuade unga personer om personliga upplevelser och erfarenheter, 

var vi särskilt uppmärksamma på att de etiska kraven uppfylldes. Vi var medvetna om 

att vi som personer och de frågor vi ställde kunde påverka informanterna känslomässigt, 

vilket vi försökte vara lyhörda för, exempelvis genom att backa i frågandet om ungdo-

marna verkade tveksamma. Vi ringde också vid ett tillfälle upp en informant dagen efter 

intervjun för att ta reda på om intervjun påverkat henne negativt, eftersom hon berättat 

om svåra upplevelser. Flickan tyckte det var snällt att vi ringde men mådde bra och för-

säkrade oss om att hon hade det stöd och den hjälp hon behövde för att hantera sin situ-

ation. Hon gjorde också klart att intervjun inte påverkat henne negativt då hon var van 

att prata om sina problem och de dessutom låg ett antal år bakåt i tiden. Under intervju-

erna gjorde vi generellt bedömningen att ungdomarna var positiva till sin medverkan, 

att de kände sig bekväma och att de inte blev negativt påverkade av situationen. Om 

någon av ungdomarna senare upplever sin medverkan i studien som negativ vet vi för-

visso ingenting om.  

   

Nyttan av studien 

När det gäller nyttan av studien har vi tagit fasta på inställningen till barn som återspeg-

las i Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter. I konventionen beskrivs 

barn som kompetenta och aktiva subjekt i sina egna liv och artikel 12 gör klart att barn 

har rätt att uttrycka sina åsikter, vara delaktiga och få möjlighet att påverka i frågor som 

rör dem. Barns åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till ålder och mognad och 

konventionsstaterna åläggs att vidta åtgärder för att barns synpunkter skall kunna tas 
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tillvara (Hammarberg, 2006). Samtidigt som det står klart att barns erfarenheter och 

synpunkter är viktiga att få ta del av och att de själva kan få nytta av att vara med och 

påverka sådant som rör dem, är det viktigt att problematisera arbetet för barns rättighe-

ter. En kritik som framförts är att barnrättsrörelsen framförallt företräds av vuxna. En 

diskussion om maktförhållanden och barns syn på formerna för sin delaktighet är därför 

nödvändig (Barnombudsmannen, 2001).  

 Ungdomarna i vår studie har genom sin medverkan fått möjlighet att göra sina röster 

hörda i frågor som, enligt dem själva, har stor påverkan på deras liv och välbefinnande. 

Eftersom de är 15 och 16 år gamla, och därmed i det övre spannet i vad som definieras 

som barn, skall deras åsikter enligt Konventionen om barnets rättigheter tillmätas stor 

betydelse. Vi anser att de tankar och förslag på området socialt stöd i skolan som ung-

domarna gett uttryck för kan, om de tas tillvara, få en positiv betydelse i deras och 

andra barns vardag och för barns och ungas tillgång till en skola som kan verka främ-

jande för en god utveckling och förebygga psykisk ohälsa. Framförallt kan detta bli 

möjligt om studien ger upphov till vidare forskning på större populationer som kan ge 

mer generaliserbara resultat. Med anledning av detta gör vi bedömningen att nyttan 

överskrider den eventuella skada studien orsakat ungdomarna.  

 
Ansvarsfördelning 
Anna har haft huvudansvar för avsnitten Ungdom, Risk- och skyddsfaktorer samt Resili-

ens. Katarina har haft huvudansvar för Förebyggande och främjande arbete med barn 

och unga, Tidigare forskning samt Metoder och material. Under rubriken Socialt stöd 

har Anna haft huvudansvar för Nätverk och relationer, Stödjande beteende och hand-

lingar samt Stödprocesser och personlighet. Katarina har haft huvudansvar för Defini-

tioner av socialt stöd samt Socialt stöd och hälsa. Vi har gemensamt arbetat med av-

snitten Introduktion, Socialt stöd i skolan, Resultatredovisning, Analys, Slutdiskussion 

samt Egna reflektioner. 
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Bakgrund 

Ungdom 
Ungdomstiden är en period som präglas av stora förändringar och då flera val inför 

framtiden skall göras vilket kan upplevas som kravfyllt och stressande för många.  

  Ungdomstiden är en utvecklingstid som kan ha många benämningar. Inom psykolo-

gin är det vanligt att skilja på den fysiska utvecklingen och den känslomässiga eller 

psykiska utvecklingen. Den fysiska brukar kallas för pubertetsutveckling medan den 

känslomässiga eller psykiska utvecklingen oftast benämns som adolescensutveckling. 

Adolescensutvecklingen brukar delas in i olika delperioder som följer på varandra. De 

är indelade i olika tidsangivelser som är allmänna, men varje individ följer sin egen 

utveckling och perioderna överlappar varandra (Goldinger, 1989, s.15-30). Den ålders-

grupp som vi i denna uppsats valt att intervjua befinner sig enligt adolescensutveck-

lingsschemat i den period som går under namnet högadolescens. Högadolescensåldern 

omfattar åldern fjorton till sexton år (a. a., s. 30). Eric Homburger Ericson, som är en av 

de stora teoretikerna inom psykologi och framför allt inom ungdomspsykologin, beskri-

ver denna period i livet som en viktig utvecklingsfas då identiteten i hög grad skall be-

fästas och barnets tidigare identiteter skall sammanfogas till en känsla av en inre enhet. 

I denna period ställs identiteten i en kris som kan lösas genom att ungdomen söker nya 

identifikationer utanför familjen med jämnåriga och ledargestalter (Erikson, 1968, s. 

75).  

  Tonårstiden brukar beskrivas som den ”andra individuationen”, vilket innebär en 

andra självständighetsprövning från föräldrarna vilket är ett led i utvecklingen mot en 

egen identitet. Den första individuationen sker när barnet är mellan tre och sex år. Den 

andra individuationen är lik den första på så vis att ungdomen ännu en gång vill klara 

mycket själv och stå på egna ben. Detta kan bli mycket frustrerande då ungdomen fort-

farande är beroende av sina föräldrar samtidigt som en frigörelseprocess skall ske. Un-

der denna period då en högre själständighet skall utvecklas måste ungdomen kunna stå 

på egna ben i högre utsträckning och också låta andra personer än sina föräldrar vara 

känslomässigt trygga personer (Wrangsjö & Winberg Salomonsson, 2006, s. 18). 

 Barbro Goldinger som är skolpsykolog och psykoterapeut skriver att sökandet efter 

vem man egentligen är pågår under hela livet, men är som allra mest aktuellt under ado-

lescensen. Under denna period kan tonåringen känna stor förvirring och vilsenhet då 

den tidigare självklara bilden av sitt jag vacklar. Det är därför under denna period i en 
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ung människas utveckling, av stor vikt att vuxna finns tillgängliga som ett stöd. Goldin-

ger menar att grunden för en god självkänsla ligger i mötet med andra och hon skriver 

”Hur blir jag sedd, hur blir jag lyssnad på, hur blir jag respekterad och förstådd när jag 

uttrycker mina tankar och känslor” (a. a., s.103). När man blivit tonåring kan man söka 

stöd själv och ett lättillgängligt stöd är det som vuxna i skolan kan erbjuda. Goldinger 

menar att alla vuxna i skolan tillsammans måste vara ett stöd för ungdomarna i deras 

utveckling för att främja en god psykisk hälsa, men i vissa fall kan professionellt stöd 

behövas. Eftersom skolan är en plats som alla passerar under sina viktiga utvecklingsår 

bör det i skolan finnas psykologisk kompetens i form av kurator eller psykolog. Att öka 

antalet personer som besitter denna kompetens på varje skola skulle också enligt Gold-

inger göra så att de skulle märkas och bli kända i det vardagliga arbetet på skolan av 

både elever och föräldrar (a. a., s. 138-140).  

 I Socialstyrelsens Folkhälsorapport 2009 framgår att den psykiska ohälsan ökat kraf-

tigt bland ungdomar de senaste trettio åren. Andelen personer i åldersgruppen 16-24 år 

som upplever oro, ängslan och ångest har sedan slutet av 1980-talet tredubblats. Bland 

kvinnorna i åldersgruppen rapporterar 30 procent dessa besvär medan andelen män är 

14 procent. Även vård för depression, ångesttillstånd samt självmordsförsök har ökat (s. 

80-88).  

 
Förebyggande och främjande arbete med barn och ungdomar 
Socialstyrelsen, Skolverket och Statens folkhälsoinstitut har i samarbete med ett antal 

forskare, bland andra docent Sven Bremberg på Karolinska Institutet, utarbetat rappor-

ten Tänk långsiktigt! (2004) med syftet att stimulera till mer förebyggande arbete för 

barn och unga. Eftersom psykisk ohälsa är ett utbrett hälsoproblem bland barn och unga 

menar man att det är angeläget med samhällsinsatser på detta område. I rapporten po-

ängteras att det är svårt att förutsäga vilka barn som kommer att utveckla psykisk ohälsa 

då risken beror på många samverkande faktorer. För att fånga upp de barn som riskerar 

att utveckla psykisk ohälsa senare i livet är det särskilt viktigt att satsa på vad man i 

rapporten kallar generella förebyggande insatser i arbetet med barn. Dessa kan finnas 

inom ramen för exempelvis barnhälsovård, förskola och skola, och om de är av god 

kvalitet, troligen förebygga och minska psykisk ohälsa. I rapporten beskrivs skolan som 

en arena för framförallt generellt förebyggande och främjande arbete som når alla barn. 

Man menar dock att det inom skolan även finns insatser av mer riktad karaktär (Social-

styrelsen et al., 2004, s. 42).  
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Vi har i denna uppsats valt att kalla skolans förebyggande och främjande arbete som 

kommer alla barn till del, och övervägande utförs av lärare och mentorer, för generellt. 

Då skolans sociala arbete som utförs av främst kuratorer, skolsköterskor och skolpsyko-

loger, och riktar in sig på särskilt utsatta grupper eller redan drabbade barn och unga, 

både kan vara förebyggande och åtgärdande, har vi valt det samlande begreppet riktat 

förebyggande arbete för detta.  

 Socialt stöd i skolan kan vara en del av skolans generella och riktade arbete för att 

främja en god utveckling och förebygga psykisk ohälsa bland unga. Vi har undersökt 

det sociala stöd som kan vara en del av skolans generella främjande och förebyggande 

arbete och kallar detta för generellt socialt stöd. Vi har också undersökt det mer riktade 

stöd som kan vara en del av det vi kallar riktat förebyggande arbete och kallar detta för 

riktat socialt stöd i skolan. 
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Teori 
Socialt stöd 
Definitioner  

I SOU 2001:55, Barns och ungdomars välfärd, definieras socialt stöd som att ha någon 

att anförtro sina bekymmer åt (s. 93). I Cohen & Symes samlingsvolym Social Support 

and Health (1985) vill man ge en bred bild av vad socialt stöd kan vara med bidrag från 

så många olika perspektiv som möjligt. Grunddefinitionen på socialt stöd som använts 

är resurser tillhandahållna av andra personer (s. 4). Alain Vaux definierar i Social 

support. Theory, research and intervention (1988) socialt stöd som stödjande nätverks-

relationer, stödjande handlingar och annan interaktion samt subjektiv upplevelse av 

stöd (s. 28-29). Vi har i föreliggande studie valt att utgå från Alain Vauxs definition av 

socialt stöd. Vaux menar att de tre aspekter av socialt stöd han lyfter fram inte går att 

helt särskilja och att förhållandet mellan dessa är komplext (s. 28-30). Vi tänker oss 

också att begreppen är sammanbundna och att kontexten har stor betydelse för det upp-

levda sociala stödet.  

 

Socialt stöd i skolan 

För att applicera vår definition av socialt stöd på skolans värld har vi initialt gjort anta-

ganden om vad de olika kategorierna i den valda definitionen kan innebära i skolan.  

 Vi tänker oss att det generella sociala stödet i skolan för elever innehåller stödjande 

handlingar och interaktioner, som exempelvis kan innebära att de vuxna synliggör ung-

domarna genom bekräftelse i ord och handling. Detta kan ske genom att de vuxna häl-

sar på alla elever, frågar hur de mår och visar sig tillgängliga om eleverna behöver stöd, 

vägledning eller någon att prata med. Exempel på en stödjande handling kan vara hälso-

främjande samtal med skolsköterska eller spontana samtal med lärare och mentorer. På 

vilket sätt vuxna pratar med eleverna och hur de speglar dem är en viktig aspekt av 

stödjande interaktioner i skolans generella sociala stöd. Det generella sociala stödet i 

skolan kan också innebära stödjande relationer till vuxna såsom lärare och mentorer 

eller andra som träffar eleverna ofta.  

 Det riktade sociala stödet i skolan tänker vi oss kan innehålla stödjande handlingar 

och interaktioner såsom stödjande samtalskontakt med kurator, skolpsykolog, skolskö-

terska eller i vissa fall lärare eller mentorer, utredande samtal med skolpsykolog eller 

olika gruppverksamheter som kurator anordnar. Riktat socialt stöd i skolan kan vara 
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stödjande relationer till kuratorer, skolpsykologer, skolsköterskor och även lärare eller 

mentorer. 

 Subjektiv upplevelse av stöd är på både generell och riktad nivå beroende av kontex-

ten, det vill säga vem som ger stödet, när och hur det ges, samt hur mottagarens för-

väntningar på stöd ser ut.  

 Vårt material visar kompletterande fakta om vad socialt stöd i skolan kan vara, vilket 

framkommer i vår resultatredovisning. 

 

Socialt stöd och förebyggande av psykisk ohälsa  

Socialt stöd har i många studier visat sig ha effekt på hälsan. Centralt i diskussionen om 

hur socialt stöd påverkar hälsan är huvudeffekthypotesen och bufferthypotesen. Huvud-

effekthypotesen innebär att socialt stöd har en direkt positiv effekt på hälsan oavsett 

nivå av stress hos personen som får stöd. Bufferthypotesen förklarar effekten på hälsan 

med att socialt stöd har en buffrande funktion och att bufferten ger ett skydd mot skad-

liga nivåer av stress i särskilt krävande livssituationer. Socialt stöd har troligtvis både en 

direkt och buffrande effekt (Cohen & Syme, 1985, s. 6).   

Socialt stöd kan ha en direkt effekt på hälsan genom att skapa en förvissning om att 

man skulle kunna få stöd i stressande och påfrestande situationer eller genom en känsla 

av tillhörighet i ett socialt nätverk. Förvissningen om att det finns personer som skulle 

erbjuda hjälp vid behov kan förbättra självkänslan samt skapa stabilitet och en känsla av 

att livet är hanterbart. Att ingå i ett socialt nätverk kan dessutom främja en god hälsa 

genom att det erbjuder regelbundna tillfällen till interaktion med andra människor samt 

feedback och vägledning från dessa, vilket kan minska risken för att man försätter sig i 

stressande och nedbrytande livssituationer (a. a., s. 6). Socialt stöd som har en direkt 

effekt på den psykiska hälsan är framförallt att ingå i ett stödjande nätverk (Kessler & 

McLeod, 1985, s. 232 f). 

Det buffrade stödet kan påverka upplevelsen av stress och främja en god hälsa ge-

nom att neutralisera stressreaktioner och öka hanterbarheten i en stressande situation 

eller livshändelse eller vid förväntan om att en sådan situation skall uppstå samt öka 

sannolikheten för hälsosamt beteende (Cohen & Syme, 1985, s. 6). Emotionellt stöd är 

den stödform som visat tydligast buffrande effekt för att förebygga psykisk ohälsa, det 

vill säga att utgöra skydd mot skadlig stress i påfrestande livssituationer. Även vetska-

pen om att man har tillgång till socialt stöd om en påfrestande livssituation skulle upp-

stå har en buffrande effekt och därmed betydelse för den psykiska hälsan om en påfres-
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tande livshändelse skulle uppkomma. Vid kronisk påfrestning har socialt stöd dock en 

buffrande effekt oavsett graden av stress (Kessler & McLeod, 1985, s. 232 ff).   

Socialt stöd och dess koppling till hälsa är starkt förknippat med teorier om skydds-

faktorer och resiliens genom att socialt stöd kan fungera som en skyddsfaktor och även 

bidra till utvecklandet av resiliens. Vi har därför valt att i vårt teorikapitel gå igenom 

hur skyddsfaktorer och resiliens fungerar samt kort beskriva förhållandet mellan socialt 

stöd och dessa begrepp. 

   

Olika former av stöd 

Socialt stöd är ett flerdimensionellt begrepp och i ett försök att kategorisera väljer vissa 

forskare att fokusera på aktiviteter som stödet kan innehålla medan andra koncentrerar 

sig endast på de funktioner som stödet fyller. Vaux menar dock att särskiljandet av stö-

dets funktioner och dess aktiviteter kan innebära en begränsning när man försöker förstå 

socialt stöd. Vaux anser därför att man kan se socialt stöd som något som tar sig i ut-

tryck i flera former där både stödjande aktiviteter och stödets funktioner är relaterade 

till varandra (Vaux, 1988, s. 18-21).  

 Stödjande relationer fyller ofta flera funktioner och stödjande beteende involverar 

ofta flera olika aktiviteter. Stödjande beteende innehåller ofta instrumentella former av 

stöd i form av exempelvis att ge information, råd, klargöranden, vägledning och ge för-

slag (a. a., s. 18- 21) 

 Emotionella funktioner inkluderar att tillfredställa känslomässiga behov som; kärlek, 

ömhet, skapa en känsla av värde och identitet, tillhörighet och samhörighet. Dessa be-

hov kan mötas genom att ge känslomässigt stöd, ge feedback på personen, och förstärk-

ning av sociala roller (a. a., s. 18- 21).  

 

Socialt stöd och nätverk 

Det nätverk som omger individen kan innehålla stödjande relationer. Om ett nätverk 

upplevs som stödjande kan bero på flera faktorer. Ett stort nätverk är inte alltid det av-

görande för om stöd lyckas mobiliseras för individen. Snarare verkar det som att nät-

verkets täthet och uppbyggnad har större betydelse även om det ofta kan sammanfalla 

med storleken. För individen kan det vara positivt om nätverket exempelvis är diversifi-

erat med många olika typer av relationer som kan ge olika former av stöd. Ett tätt nät-

verk där de involverade känner varandra väl kan ibland vara positivt i den mening att 

individen får liknande icke-motsägelsefulla budskap, men studier har också visat att täta 
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nätverk kan vara destruktiva för individen då nätverket kan upplevas som socialt krä-

vande och kvävande. En annan avgörande aspekt för om nätverket upplevs som stöd-

jande är relationernas kvalitet och hur vissa relationer i ett nätverk kan vara stödjande 

vid vissa specifika omständigheter. Nära relationer är i regel viktigt för om stödet upp-

levs som positivt, men nära relationer är inte automatiskt av stödjande karaktär (Vaux, 

1988, s. 59-74).    

   

Stödprocesser och personlighet 

Vissa stödforskare anser att upplevelsen av socialt stöd är bundet till personligheten och 

inte beroende av stödets faktiska kvalitet. Vaux (1988) menar att personligheten visser-

ligen har en betydelse i stödprocesser, men att stödprocesser är en komplex transaktio-

nell process som äger rum mellan en person och dess sociala nätverk vilket sker i en 

ekologisk kontext, vilket innebär att alla delar i ett nätverk påverkar och påverkas av 

varandra och är beroende av hela dess sammanhang. Detta betyder att det inte är me-

ningsfullt att endast fokusera på enskilda individer för att förstå stödprocessen och vad 

som upplevs stödjande, hur stöd förmedlas och tas emot (s. 59-74).  

 När en person får problem av något slag kan det stödjande nätverket aktivera och 

mobilisera stöd av sig själv, men mer vanligt är att person själv aktivt söker stöd i nät-

verket. När det gäller att utveckla, behålla och aktivera sitt nätverk verkar personlighe-

ten spela en roll. Personer som är utåtriktade, och sociala verkar ha lätt att utveckla ett 

socialt nätverk och aktivera det, däremot är det inte givet att nätverket är av god kvalitet 

när det gäller stöd. Det verkar också som att individer som är ängsliga, har dåligt själv-

förtroende, låg tillit och är blyga har sämre förmåga att utveckla och behålla ett socialt 

nätverk och också har lägre förväntningar på att erhålla socialt stöd och har mer negati-

va upplevelser av stöd. Personligheten med dess förväntningar på socialt stöd påverkar 

alltså både om en person söker hjälp men också hur nätverksresurser utvecklas, behålls 

och hur stödet upplevs. Vaux påpekar också att även om personligheten har betydelse 

för upplevelsen och hjälpsökandet av stöd kan det också vara en korrekt bild av om-

världens möjligheter att ge stöd som speglas. En individs erfarenheter av stöd formar 

också dess förväntningar på stöd vilket i sin tur som leder till ett visst beteende i stöd-

processer (a. a., s. 59-74).  

 Eftersom mycket forskning i dag tyder på att upplevelsen av socialt stöd delvis är 

beroende av personligheten, vilket i vissa fall kan påverka stödprocessen negativt ge-

nom att exempelvis en person kanske avstår från att själv söka stöd av rädsla för att bli 
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avvisad, är det viktigt att ytterligare utforska sambandet mellan socialt stöd, personlig-

het och hälsa (Rydén & Stenström, 2000, s.118).   

 

Risk och skyddsfaktorer 
Ett sätt att förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga är att titta på riskfaktorer och 

skyddsfaktorer och hur de samspelar med varandra. Lagerberg och Sundelin definierar 

riskfaktor som; socialt, psykologiskt eller biologiskt förhållande som kan leda till pro-

blem inom hälsa, utveckling, anpassning eller beteende (Lagerberg & Sundelin, 2003, s. 

379). Skyddsfaktor förklaras som något som kan medverka till ett gynnsammare utfall 

om riskfaktorer förekommer (a. a., s. 216). Att analysera möjligheterna till interventio-

ner som kan stärka barns motståndskraft både individuellt men också generellt är en 

viktig del i det sociala arbetet för att främja en god psykisk utveckling (a. a., s. 216-

226). 

 En studie som ofta citeras när man talar om risk och skyddsfaktorer är de två psyko-

logerna Emmy Werner och Ruth Smiths longitudinella studie om en grupp barn på ön 

Kauai i Stilla havet. Barnen levde alla under mycket svåra sociala och psykosociala 

förhållanden med en hög risk att utveckla psykisk ohälsa och social missanpassning. 

Werner och Smith följde barnen från födelse till trettioårsåldern och kartlade och 

beskrev deras liv. Syftet med studien var att identifiera hur barndomstrauman påverkat 

individerna i vuxenålder, men också att kartlägga de skyddsfaktorer som fanns i deras 

liv och hur de verkade på lång sikt, samt försöka förstå vilka processer som bidrar till 

att många som växer upp under svåra villkor trots allt utvecklas till välanpassade vuxna 

(Werner & Smith, 2003) .   

 Werner och Smith fann ett antal skyddsfaktorer som var gemensamma för kvinnor 

och män och som hade samband med en positiv utveckling hos individerna. Dessa 

skyddsfaktorer var exempelvis inre skyddsfaktorer som kunde härröras till barnets per-

sonlighet, som att barnet till exempel var lättsamt i temperamentet och då väckte upp-

skattning hos omgivningen och var lätt att tycka om. Variabler som hörde till de yttre 

skyddsfaktorer var kompetenta föräldrar som gav dem självkänsla. Ytterligare en viktig 

yttre variabel som fungerade som en skyddsfaktor under både barndom, skolålder, ton-

åren och vuxenåldern var andra källor till stöd från övriga familjemedlemmar, grannar, 

personer i skolan och i samhället. Resurspersoner som kunde vara till stöd och hjälpa 

dem att bygga upp sin tillit, självständighet och initiativkraft och också fungera som 
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vägledare eller förebilder, kunde vara mor och farföräldrar, vänner, fritidsledare, präster 

eller andra viktiga vuxna i deras omgivning som exempelvis lärare (a. a., s. 233).   

I bokens avslutning diskuterar Werner och Smith sina slutsatser och poängterar att det 

finns hopp även för barn som utsätts för stora risker, men att barn och ungdomar behö-

ver möta människor som kan ge dem en trygg grund. De skriver:  
Både vår och våra amerikanska kollegors forskning om motståndskraftiga barn visar övertygande att 
andra människor kan spela rollen som stödpersoner för dem om någon av föräldrarna inte kan det eller 
är frånvarande. Det kan vara far- eller morföräldrar, äldre syskon, omtänksamma grannar, förskole-
personal, lärare, präster, ungdomsledare eller äldre mentorer (Werner & Smith, 2003, s. 242). 

 

Resiliens 
Anne Inger Helmen Borge är en norsk fil.dr i utvecklingspsykologi och har skrivit om 

begreppet resiliens och vad som främjar en sund utveckling. Resiliens handlar om hur 

barn som växer upp under svåra villkor och är i riskzonen trots allt lyckas få en god 

utveckling utan att utveckla psykiska problem (Borge, 2005, s. 10). Borge hänvisar till 

den brittiske barnpsykiatrikern Michael Rutters definition av resiliens: 
Resiliens är processer som gör att utvecklingen når ett tillfredsställande resultat, trots att barnet har 
haft erfarenheter av situationer som innebär en relativt stor risk att utveckla problem eller  
avvikelse (Rutter, 2000, i Borge, s. 12). 

 

Resiliens skall inte i första hand förstås som en personlig egenskap som är konstant, 

utan är en process som formas i samspel och som är föränderlig (a. a., s. 11). Resilien-

sprocesser tar tid, och visar inte resultat omedelbart. Därför är det viktigt att de som är i 

barns närhet och kan vara en del av stödet, exempelvis i skolan, i sjukvården eller i so-

cialtjänsten visar tålamod och ger hjälp över tid (a. a., s. 48). 

 Borge menar att forskning och litteratur kring resiliens syftar till att dels förstå hur vi 

kan hjälpa barn där riskfaktorer förekommer att trots allt få en gynnsam utveckling, och 

dels få en insikt i hur barn generellt kan utveckla psykisk motståndskraft mot sådant 

som riskerar att försämra deras psykiska hälsa. Det handlar enligt Borge om att före-

bygga psykisk ohälsa och göra alla barn motståndskraftiga, och kunskap om resilien-

sprocesser kan bidra till att utveckla hälsofrämjande insatser (a. a., s. 25).  

 
En modell för att bygga upp motståndskraft 

Sommerschild använder begreppet motståndskraft liktydigt med resilience och har i en 

modell försökt ge sammanhang till de olika villkor som bygger motståndskraft. Model-

len utgår från två huvudområden vilka är samhörighet och kompetens. Det första områ-

det, samhörighet, handlar om hur samspel och nära relationer på olika nivåer kan bidra 
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till motståndskraft. Den första nivån benämner Sommerschild som dyaden, och handlar 

om att ha minst en nära förtrogen, vilket hon menar verkar vara den mest grundläggan-

de resursen under en människas liv. För ett barns utveckling är det avgörande att under 

de första levnadsåren ingå i stabila relationer där ett ömsesidigt samspel kan pågå. 

Sommerschild poängterar dock att brister i samspelet under de första åren kan kompen-

seras, och att stabila och nära relationer senare i livet kan ha en helande kraft. Hon anser 

att det är viktigt att framhålla att det bästa är om en person kan ingå i flera sådana nära 

relationer, men att det är en viktig skillnad mellan en och ingen alls. För en harmonisk 

utveckling kan en person vara avgörande. Den andra nivån handlar om hur barnet byg-

ger upp motståndskraft med hjälp av familjen genom att känna trygghet. Trygghet i sin 

tur kan uppnås genom att barnet upplever att livet är förutsägbart och får bekräftelse av 

det egna värdet, samt känner samhörighet med de närmaste. Det vanligaste är att de 

närmaste är personerna inom familjen, men även andra vuxna som är stabila kan fylla 

funktionen att skapa trygghet genom att erbjuda närhet och bekräfta individen. Den 

tredje nivån inom huvudområdet samhörighet är nätverket som individen befinner sig i. 

Genom nätverket kan individen stärkas genom att känna samhörighet och skapa en 

övergripande mening i livet. Nätverket omfattar vanligtvis både familjens umgänge, 

skola och fritid.   

Det andra huvudområdet i Sommerschilds modell för de villkor som bygger mot-

ståndskraft är kompetens. Den första nivån inom området kompetens handlar om vikten 

av att känna att man behärskar någonting. De nästföljande tre nivåerna kan enligt Som-

merschild höja känslan av egenvärde, och de belyser vikten av att vara till nytta, att få 

och ta ansvar samt utveckla kärlek till nästan. Den sista nivån inom kompetensområdet 

handlar om att bemöta och hantera kriser och motgångar. Om en individ har möjligheter 

att hantera en kris eller motgång, kan krisen eller motgången bidra till att verka stärkan-

de (Gjaerum, Groholt & Sommerschild, 1999, s. 67-69). 

 Sammanfattningsvis skriver Sommerschild att om livet fungerar bra på alla nivåer i 

modellen är det troligt att det bidrar till att ge en individ en stark känsla av egenvärde, 

vilket bidrar till att individen får en väl utbyggd motståndskraft att kunna möta livets 

svårigheter med. Vidare menar Sommerschild att i de fall det finns brister, kan model-

len användas till att ge idéer för hur man kan stärka det som fungerar och komplettera 

inom de områden det är svagare. På så sätt kan man hjälpa till att höja den grundade 

känslan av egenvärde för att kunna bygga motståndskraft (a. a., s. 69). 
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Borge använder sig av tre liknande modeller för att förstå resiliensprocesser. Hon be-

nämner dem som; kompensationsmodellen, skyddsmodellen och utmaningsmodellen. 

Kompensationsmodellen handlar om att ersätta något som saknas. Det kan exempelvis 

handla om en risk i hemmet i form av dåliga familjeförhållanden som skulle kunna leda 

till en dålig psykosocial funktion. Denna risk kan enligt Borge kompenseras av andra 

relationer, exempelvis en lärare i skolan som uppmärksammar personen det berör och 

kan ge honom eller henne uppmärksamhet och självförtroende. Enligt Borge är det vik-

tigt att påpeka att även små åtgärder kan ha stor effekt och att små åtgärder i skolan, till 

exempel på det sätt som beskrivits är mycket hjälpsamma även om hjälp inte kan ges i 

hemmet. För en individ som exempelvis har problematiska familjeförhållanden kan 

socialt stöd i skolan ha en buffrande effekt på så vis att individen klarar av mer påfrest-

ningar. Skyddsmodellen handlar om olika skyddsfaktorer, exempelvis kan individens 

nätverk innehålla stödjande relationer som kan bidra till resiliens. Utmaningsmodellen 

är lik Sommerschilds beskrivning av den sista nivån i hennes kompetensmodell, och 

handlar om hur barn som blivit utsatta för svårigheter och motgångar just på grund av 

detta utvecklar resiliens (Borge, 2003, s. 44-49).  

 

Socialt stöd som en del av skyddande faktorer och resiliens 
Socialt stöd kan vara en del i det som ovan beskrivs som skyddsfaktorer och utveck-

lingen av resiliens för att förebygga psykisk ohälsa. Medan skyddsfaktorer och resiliens 

kan sägas utgöra ramen för att förstå hur man kan främja psykisk hälsa utgör socialt 

stöd en mer konkret beskrivning av de relationella aspekterna av innehållet i dessa 

skyddande faktorer.  



 34

Tidigare forskning 
Ungdomars upplevelser av socialt stöd i skolan är ett relativt outforskat område. Många 

vetenskapliga studier vi fann vid vår litteratursökning behandlar socialt stöd i skolan för 

avgränsade grupper eller minoriteter. Vi fann dock ett antal relevanta studier som ger en 

mer allmän bild av hur socialt stöd kan påverka psykisk hälsa, vilka vi presenterar här. 

Studiernas relevans för vår uppsats ligger i att de lyfter fram ungdomarnas egna upple-

velser av socialt stöd, visar på vikten av relationer till vuxna i skolan och att de sätter 

stödet i relation till förekomst av psykisk ohälsa i relativt stora populationer.  

En finsk enkätstudie av Noora Ellonen, Juha Kääriäinen och Ville Autio (2008) be-

handlar relationen mellan upplevt socialt stöd i skolan och självrapporterade depressiva 

symptom. Studien är en del i Finnish School Health Promotion Survey (SHPS), där data 

insamlats bland 70 procent av alla 14 till 16-åringar i Finland. Studien visar att risken är 

större för ungdomar som upplevt lägre grad av socialt stöd från lärare att utveckla de-

pressiva symptom och att de som upplevt socialt stöd från lärare ofta hade mindre be-

nägenhet att utveckla sådana symptom (s. 556 och 561). 

Norska läkaren Ann-Mari Undheim (2008) har i en epidemiologisk studie, utifrån en 

population på drygt 2000 tonåringar i Norge undersökt på vilket sätt olika skolfaktorer 

såsom betygsnivå, trivsel i skolan, stress i skolan och stöd från lärare samverkar med 

självrapporterade depressiva symptom. I studien tillfrågades ungdomar i årskurs åtta 

och sedan upprepades mätningarna ett år senare i årskurs nio. Studien visade att 

bristande stöd från lärare hade det starkaste sambandet med depression, brist på stöd 

från lärare i årskurs åtta förutsade depressiva symtom ett år senare. Detta mönster var 

markant för flickorna, men däremot inte för pojkarna (s. 33). 

I Elevvårdsutredningens slutbetänkande från år 2000, Från dubbla spår till Elevhäl-

sa, kartläggs elevvården och skolhälsovårdens verksamhet och funktion i Sverige. Be-

tänkandet poängterar vikten av goda relationer mellan lärare och elever. I betänkandet 

antas ett interaktionistiskt perspektiv; man menar att människan blir till i samspel med 

andra och att lärare därför är viktiga personer för elevers utveckling och självbild. Lära-

ren har flera roller i förhållande till elever; vägvisare, handledare och fostrare, och skall 

dessutom värdera elevernas prestationer genom betygsättning. I betänkandet menar man 

att relationerna mellan lärare och elever trots dessa motstridiga uppgifter och roller of-

tast fungerar. Man betonar kvaliteten i relationerna, vilken avgör utfallet av utbytet. 

Lärare som har ett personligt engagemang i sina elever, även utanför klassrummet, 
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åstadkommer kontakt på ett mänskligt plan, vilket möjliggör relationsskapande. Lärare 

är de som har möjlighet att tidigt upptäcka om elever förändras eller verkar ha bekym-

mer. De har den första föräldrakontakten och är även den som kontaktar elevhälsans 

yrkesgrupper vid behov (SOU 2000:19).  

Även Agneta Tinnfält (2008), skolsköterska och doktorand på Örebro universitet, har 

i sin doktorsavhandling funnit att stödjande relationer till vuxna är mycket viktigt för 

ungdomar. Hon har talat med ca 100 tonåringar om deras uppfattningar om psykisk 

hälsa och hur vuxna kan främja en god psykisk hälsa hos unga. Studien visade att goda 

relationer till föräldrar och kamrater var det absolut viktigaste för att må bra och känna 

sig tillfreds med livet. Ungdomarna uttryckte att relationer till vuxna i skolan också var 

av stor betydelse i främjandet av god psykisk hälsa, särskilt vid bristande hemförhållan-

den såsom missbrukande föräldrar. Ungdomarnas förväntningar på dessa relationer var 

att de vuxna i skolan skulle visa respekt, lyhördhet, äkthet och värme samt vara till-

gängliga och kunna erbjuda kontinuitet. Ungdomarna ansåg att det var viktigt att kunna 

känna tillit till och bli sedd av vuxna i skolan. Att våga lita på någon vuxen i skolan och 

berätta om allvarliga problem sågs som ett risktagande som ungdomarna kalkylerade 

med. Att vuxna kunde lyssna var mycket viktigt samt att de inte tog till handling så fort 

de fått veta att någon elev hade problem. Förväntningarna på skolsköterskan och hälso-

främjande samtal med henne var att de skulle handla om både fysiska och psykiska pro-

blem. Tillit till att skolsköterskan följde sin tystnadsplikt och till hennes professionella 

kunnande var de viktigaste faktorerna i kontakten (s. 53 ff).  
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Resultatredovisning 

De skolor vi besökt för att söka informanter och från vilka elever deltagit i intervjustu-

dien skiljer sig åt när det gäller socioekonomiska förhållanden i upptagningsområdet. 

Två av skolorna ligger i Stockholms söderförorter och en skola ligger på Norrmalm i 

Stockholms innerstad.  

Våra informanter är sju olika personligheter med olika behov av socialt stöd, men 

med det gemensamt att de valt att delta i vår studie samt att de beskriver sig själva som 

duktiga i skolan. Sex av informanterna är flickor och en är pojke, vilket dock inte fram-

kommer i resultatredovisningen, där vi kallar alla för ”hon” eller ”henne” respektive 

”eleven” eller ”ungdomen”. Vi har valt att använda många citat i vår resultatredovis-

ning för att ungdomarnas röster ska komma fram och bli hörda.  

Uppdelningen i generellt och riktat socialt stöd i vår resultatredovisning har gjorts 

för att kunna diskutera förhållandet mellan dessa typer av stöd. Emellertid är gränserna 

mellan dessa kategorier av stöd flytande, varför det inte alltid går att särskilja vad som 

hör till vilken kategori. För enkelhetens skull har vi valt att i första hand basera indel-

ningen av svaren på vilka yrkeskategorier eleverna talar om. Detta innebär att generellt 

stöd framförallt handlar om lärare och mentorer och att riktat socialt stöd i första hand 

lyfter fram stöd från skolkuratorer och skolsköterskor. 

 
Generellt socialt stöd i skolan 
Förväntningar på generellt socialt stöd 

Vi har frågat ungdomarna vad de tänker sig att socialt stöd från vuxna i skolan skulle 

kunna vara och vilka personer de tror skulle kunna vara stödjande och vad de i så fall 

kan hjälpa eleverna med.  

Ungdomarna tänker sig att socialt stöd till elever från vuxna i skolan kan vara att 

man har någon som man kan prata med eller vända sig till om det är problem, antingen 

hemma eller i skolan så att man känner sig trygg eller om man bara känner att man vill 

prata med någon.  

De flesta eleverna menar att lärare kan ge elever stöd och hjälp, både när det gäller 

sådant som rör skolan och mer privata problem. En ungdom säger om lärare: ”Ja, lärare, 

det kan ju vara vardagliga grejer, liksom ”Hur är det idag?” Vardagsproblem, liksom.” 

En ungdom tänker att lärare kan hjälpa elever att få kontakt med kuratorn vid behov 

eller att kontakta föräldrarna om det uppstår problem. Ett par elever tänker att socialt 
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stöd från lärare kan innebära att läraren, om hon eller han känner till att någon mår då-

ligt, kan visa förståelse och vara mindre krävande gentemot den personen gällande stu-

dier under en viss period och vara flexibel i att hitta sätt att arbeta som underlättar för 

eleven i klassrummet. Någon elev tänker att lärare som är med i en elevstödjargrupp 

kan vara särskilt stödjande.  

På de skolor där eleverna har en mentor med avsatt tid för att träffas enskilt men som 

också är deras lärare uttrycker ungdomarna exempelvis att mentorer kan prata länge 

med en och även ringa hem vid behov. Man tänker sig också att mentorn kan peppa en i 

skolan om man är stressad och trött eller hjälpa till om man är utanför och inte har 

kompisar i skolan. På en skola har man mentorer som man dock inte träffar enskilt, de 

är istället mer som en klassföreståndare. På denna skola uttrycktes inte att mentorns 

möjligheter att ge stöd skiljde sig från andra lärares.  

När det gäller ungdomarnas förväntningar på det stöd de tror att de själva har till-

gång till i realiteten på sin skola säger majoriteten av ungdomarna att vuxna i skolan 

inte skulle ta initiativ till att stödja dem socialt men att om de själva aktivt sökte hjälp så 

skulle det finnas möjligheter att få stöd. Någon elev uttrycker: 
Jag tror att jag skulle få stöd av de flesta lärare om jag sa att ”jag mår inte bra”. Då skulle 
de prata med mig om det och kanske kontakta kuratorn, eller det beror ju på vad det skulle 
vara, liksom. Prata med mina föräldrar och sådär, tror jag. 

 
En person tror att det bara är hennes mentor som skulle ge stöd, även om andra vuxna 

kanske skulle ge sken av att finnas tillhands. En annan elev tror att vuxna kan vara till 

stöd för andra men inte stödja henne i hennes problem med att bli mer social och om-

tyckt av kompisar i skolan. 

 

Möjliggörande faktorer för generellt socialt stöd 

För att få en uppfattning om ifall ungdomarna känner sig sedda i skolan då detta är en 

del av det generella stödet, har vi i intervjuerna frågat dem om hur de tror att vuxna i 

skolan uppfattar, eller skulle beskriva dem som personer och hur väl de själva tycker att 

detta stämmer överens med deras egen bild. Vi har också frågat om någon vuxen i sko-

lan känner dem som personer och om de tror att någon märker hur de mår eller skulle 

uppmärksamma om de mådde dåligt eller hade problem.  

De ungdomar som själva ansåg att de var öppna, trevliga och framåt beskrev också 

att de trodde att lärarna kände dem som personer och att den bild de trodde att lärarna 

hade av dem stämde med deras egen uppfattning. En av dessa kände sig sedd av alla 
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vuxna i skolan och trodde att flera vuxna skulle märka om hon hade några problem. En 

elev kände sig sedd av sin mentor och var säker på att bli uppmärksammad av denne 

om hon mådde dåligt men däremot inte av någon annan.  

När det gäller vad som upplevs stödjande har vi funnit att många faktorer är viktiga. 

Vem man vänder sig till för att få stöd är ofta knutet till den vuxnes yrkesroll men per-

sonegenskaper och förhållningssätt är i slutändan avgörande. Vi presenterar här ung-

domarnas synpunkter på stödjande personer som representerar det generella stödet i 

skolan samt de personegenskaper och förhållningssätt hos vuxna i skolan som visat sig 

vara viktiga för ungdomarnas upplevelse av stöd. 

Ungdomarna uttrycker att hur vuxna i skolan går till väga för att ge stöd är avgöran-

de för om man känner sig stöttad eller inte. De flesta föredrar att vända sig till lärare 

och mentorer för att få stöd eftersom de har en relation till dessa då de träffas ofta. Att 

söka stöd hos dem känns därför naturligt. En elev som helst vänder sig till sin mentor 

motiverar det såhär:  
Eftersom de känner oss bäst så tror jag att det är de som kan göra mest. För de kan ringa 
hem eller prata, eller de kan ta in en och prata i några timmar eller något. Om de behöver 
det. Jag vet inte, de hjälper mest tycker jag och de vet hur man är för de känner oss. 

 
En annan uttrycker som svar på frågan om vem hon skulle vända sig till om hon hade 

problem av något slag: 
Ja, det beror verkligen på vad det var. Om det var någonting i klassen, då skulle jag nog 
vända mig till en lärare. Det är nog bättre. De är ju där och kan se det, då kanske de märker 
lite mer. Då skulle det nog vara en av mina lärare som jag är nära med. Och sen om det var 
någonting, det skulle nog vara min mentor. Därför att man känner förtroende, om man har 
någon sorts relation med de, då är det inte så jättestort. Ja, det skulle nog vara det. Inte ku-
ratorn. 

 
Däremot vill ungdomarna inte att för många vuxna i skolan skall veta hur de mår och 

fråga dem om detta. De flesta uppger en eller ett par lärare som de kan tänka sig att 

söka stöd hos. Ungdomarna upplever i regel att det är viktigt att stödet ges diskret och 

inte inför klasskompisar samt vid rätt tillfälle. En elev säger:  
Om henne efter att alla hade gått bara ”Kan jag prata med dig?” då skulle det ha varit okej. 
Men då är man ensam och man behöver ju inte prata om sina bekymmer när alla andra står 
där, liksom i klassen, då är det inget kul. 

  

Trots detta uppskattar många av ungdomarna om en vuxen i skolan tar initiativ till att 

söka upp dem och fråga hur de mår och om de behöver hjälp. De upplever att det skulle 

kännas obehagligt att själva söka upp en vuxen i skolan för stöd, exempelvis på grund 

av blyghet. En elev uttrycker: ”Jag har aldrig gjort det. Jag tror inte att jag skulle våga 
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heller. Men om hon ser att jag mår dåligt och tar upp det och frågar hur det är, och nästa 

gång så skulle jag kunna gå till henne”. 

 En viktig aspekt på att ungdomarna vänder sig till lärare är att dessa finns tillhands 

och kan se det som händer eleverna i skolan, exempelvis om det gäller problem med 

kompisar. Att lärare och mentorer finns tillhands och träffar eleverna ofta gör att de kan 

upptäcka om någon elev mår dåligt och lärarna och mentorerna har därför goda möjlig-

heter att själva ta initiativ till att förmedla stöd till eleverna och visa att de är tillgängli-

ga. En elev säger: 
Det var verkligen så här att hon brydde sig, men inte att hon skulle ringa mina föräldrar. 
Jag tyckte verkligen att det var bra, hon märkte det, hon behövde inte göra någonting. Men 
jag skulle, om det verkligen var någonting stort så skulle jag kunna ha sagt det till henne 
”Du jag mår verkligen inte bra”. Det kändes så, det var ingen stor sak men hon märkte det, 
och det är ju alltid bra om någon märker att man inte mår bra. 

  

Några elever säger att de gärna vänder sig till lärare som de har i ämnen de tycker om 

eller ämnen där man får tillfällen att prata mycket och uttrycka sina åsikter, då detta 

möjliggör en mer personlig kontakt än i andra ämnen. Något eleverna uppskattar hos 

lärare är att man kan prata om annat än skolrelaterade saker med dem, vilket också un-

derlättar för att bygga relationer, som i sin tur är en bra grund för att söka stöd vid be-

hov. En elev säger: 
Vissa lärare verkar man kunna prata med på ett normalt sätt, inte så här ”Läxan ska vara 
inne på torsdag”, men lite normalt som människor och försöka, inte lära känna varandra så 
man blir bästa kompisar men att man försöker lite. Jag vet att det är många som inte pratar 
alls om någonting händer och jag tror att om man är lite närmre kan det vara bra för det är 
nog en större möjlighet att någon kommer och säger något. Jag tror att det skulle vara lätta-
re om man i alla fall visste att läraren känner en eller vet vem man är. För då kommer man 
ju inte upp och så här ”Jag har problem hemma” och ”Vad hette du nu igen?”.  

 
Ungdomarna upplever att det stöd de kan få från lärare exempelvis kan innebära att 

läraren anpassar undervisningen om en elev mår dåligt genom att låta denne arbeta 

självständigt. Lärare kan också ge stöd genom att kompromissa och visa förståelse för 

att man som elev, om man mår dåligt, inte alltid orkar hänga med på lektionen eller 

göra ett prov vid ett visst tillfälle.  

 Vissa förhållningssätt som ungdomarna beskriver som stödjande har delvis med yr-

kesrollen att göra, exempelvis att en lärare kan välja att prata om annat med sina elever 

än skolan och att detta möjliggörs av att de är lärare och träffar eleverna i klassrumssi-

tuationen.  

Ett återkommande tema i ungdomarnas berättelser är vikten av att kunna känna tillit 

till den person man vänder sig till för stöd. Exempel på handlingar och egenskaper hos 
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de vuxna i skolan som skapar tillit är att de tar ungdomarnas frågor och berättelser på 

allvar och för vissa ungdomar är det även viktigt att den vuxne tar till handling så att 

situationen förbättras. Det kan handla om att den vuxne tar en elev åt sidan i skolan för 

att fråga hur eleven mår om exempelvis betygen plötsligt blivit sämre eller att den vux-

ne ringer hem till eleven om man inte hunnit prata klart under dagen. En elev säger: 

”Hon säger att hon ska hjälpa, och så gör hon det och man ser att det blir någon skill-

nad. Så det är inte bara prat, hon gör det hon säger”. Ungdomarna uppskattar också om 

de vuxna i skolan ger råd och förslag på konkreta lösningar när de har problem.  

Andra faktorer som möjliggör upplevelsen av socialt stöd av lärare och mentorer är 

att de är rättvisa, exempelvis genom att förespråka jämlikhet mellan könen, att man 

känner att det är tillåtet att uttrycka sina åsikter, att de vuxna är bra på att lyssna och att 

förstå eleverna, att de vuxna visar eleverna omtanke, engagemang och att de är tillgäng-

liga. En elev säger: 
Nej men, hon är en sådan person, alltså, hon har pratat med flera andra i klassen när de har 
haft problem och då känns det som att hon är bara en sådan person som bara går fram och 
bara ”Hur mår du?”. Man märker det på henne att man vill liksom berätta saker, så är det 
bara med vissa människor, liksom. 

 

Hindrande faktorer för generellt socialt stöd 

Att inte ha någon kontakt på ett personligt plan beskrev ungdomarna som en hindrande 

faktor när det gäller stöd från vuxna i skolan. En elev säger: ”Vissa lärare stänger sig ju 

ute. Det är ju så här ”Jag är lärare, du är elev, håll dig borta”. Och då tycker jag att det 

är ganska jobbigt och tråkigt”. Många ungdomar tror att lärare skulle beskriva dem som 

de är i klassrummet och efter deras prestationer i skolan. Ungdomarna använde troliga 

beskrivningar som ”ambitiös”, ”duktig”, ”studiemotiverad”, ”snäll”, ”hjälpsam”, ”trev-

lig”, ”glad” och ”tyst”. 

De personer som beskrev sig själva som blyga och tysta i skolan uppgav att de inte 

trodde att några vuxna i skolan kände dem som personer, inte ens de lärare de träffade 

ofta. De beskrev också att de egentligen var mer pratsamma som personer än vad de 

visade i skolan. Flera ungdomar uppger att de upplever sig ha två olika personligheter, 

en i skolan och en hemma och på fritiden. En av dessa sade som svar på frågan om bil-

den som hon tror att de vuxna i skolan har av henne stämmer överens med hennes egen: 
Nej, det tror jag inte, faktiskt, för jag känner inte att jag kan vara mig själv i skolan. Jag är 
bara här för att liksom gå i skolan. Jag är med personer utanför skolan men jag uppfattar 
mig själv som en annan person, som en annan identitet utanför skolan. Jag känner mig fria-
re eller vad man ska säga, utanför skolan. Det tror jag inte folk ser, faktiskt. 
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En elev som beskriver sig själv som tyst och blyg tror att ett hinder för lärarna att lära 

känna henne är att klassen ofta är indelad i grupper som är för stora för att hon skall 

våga uttrycka sina åsikter. Hennes blyghet gör också att hon inte vill söka stöd hos lära-

re. Hon säger: ”Några människor kanske tycker om att gå upp till lärarna och berätta 

vad de varit med om. Jag är lite blygare och jag är inte riktigt den människan som vill 

gå upp till lärarna och berätta vad jag går igenom.”  

En hindrande faktor för att stöd skall komma till stånd beskriver ungdomarna som att 

vuxna i skolan, med få undantag, inte ser och uppmärksammar om eleverna mår dåligt. 

De flesta ungdomarna uppger att de inte tror att någon vuxen i skolan skulle märka eller 

uppmärksamma om de mådde dåligt eller hade problem, även om några vid enstaka 

tillfällen blivit uppmärksammade när en vuxen i skolan trott att de mått dåligt. I de fall 

som de vuxna ser något gör de ofta ingenting av detta, enligt ungdomarna. En av ung-

domarna uttrycker: 
Nej, det är sällan någon som uppmärksammar. Jo, en gång märkte min engelskalärare hur jag 
mådde men det är väl inte så många som tar upp det, liksom. Eller de kanske ser det men de vet 
inte vad de ska göra, de vet inte vad de ska ta sig till ”Ska jag gå fram eller ska jag skita i det eller 
vad ska jag göra?”, liksom. Men jag tror de tänker ”Nej, men det blir bara jobbigt om jag går 
fram”, alltså för eleven. Jag tror de kan tänka att det blir jobbigt för eleven för de vet ju inte hur 
alla fungerar i sådana situationer. De tänker ju som jag säkert, att det är så här ”Han får ta första 
steget”, båda tänker likadant och då händer ju ingenting.  

 
 
En av de elever som beskrev sig som blyg och tystlåten i skolan uttryckte sig såhär om 

möjligheten att bli uppmärksammad i skolan: 
Jag tror inte att det skulle märkas på mitt yttre om något hemskt hade hänt hemma, så jag 
tror nog inte mina lärare skulle märka det heller, så de skulle aldrig få reda på det. Jag me-
nar, det är lite svårt att se på mitt yttre för jag är ju väldigt tyst normalt, då tror jag nog inte 
att de skulle tro att något var fel. Om jag var väldigt pratig i skolan och blev väldigt tyst så 
kanske de skulle märka att det kanske var någonting fel på mig. 

 

Några av ungdomarna reflekterade kring om lärarna kanske är trötta och att de har så 

många elever att de kanske inte orkar uppmärksamma alla. En ungdom säger: 
Jag tror man kanske ser så här ”Hon är lite gladare”, men det ser man ju liksom, jag går 
runt och har ett jättestort leende och hoppdansar, då kanske de kan förstå det. Men jag tror 
inte någon skulle kunna säga så här ”Jamen hon mådde inte så bra förra veckan”, jag tror 
inte det skulle vara någon för jag tror att det är för många, jag tror att det är för många stu-
denter som är här.  

 
 
Att söka stöd hos lärare och mentorer upplevs av ungdomarna i många fall som positivt 

då de ofta har en relation till dessa, samtidigt menar ungdomarna att det faktum att lä-

rarna har dubbla roller i förhållande till dem är problematiskt. Eleverna vill inte att de-

ras betyg skall påverkas av att lärarna känner till deras problem och i värsta fall tycker 
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synd om dem. Dessutom känner flera av ungdomarna att de blir alltför exponerade om 

lärarna som de möter dagligen vet för mycket om deras privatliv. En ungdom uttrycker: 
Jag är väldigt tystlåten av mig så jag vet inte riktigt om jag vill att lärarna ska ha så mycket 
insyn i mitt privatliv ändå. För det kan ju bli jobbigt på lektionerna eller så. Jag vill inte att 
de ska tänka på ”Om hon har det jobbigt hemma nu så är det okej att hon inte är med lika 
mycket”. Jag vill ju visa ändå, jag vill inte få bättre betyg för att jag har det dåligt hemma 
och kanske inte visar på lektionerna då vad jag går för. Och sen kan det bli så att man kän-
ner att de ger blickar, typ medlidsamma blickar eller frågar för mycket, och det vill man väl 
inte heller.    

 

Tillit är som nämnts ett centralt inslag i ungdomarnas berättelser. Det är således för-

ödande för möjligheterna till stöd om lärare eller mentorer uppträder på ett sätt som av 

ungdomarna uppfattas som orättvist eller opålitligt. En elev berättar:  
Det går inte att ta en diskussion med våra lärare. Man får inte säga vad man tycker. Då 
sänks betyget. Det tycker jag är värdelöst. Man måste ju kunna få säga vad man tycker. 
Men det kan man inte i den här skolan, bland de här lärarna. Man får säga, alltså ”Varså-
god, säg” men då kommer det alltid något spydigt tillbaka. Och då blir det så här ”Äh, jag 
orkar inte diskutera med dig”. För det känns bara så jävla onödigt. Det förstör ju såklart, det 
ligger ju kvar lite irritationer. 

 
En annan elev uttrycker om sina lärare: 
 

Det är inte tydligt att de bryr sig. Många lärare är så trötta när vi kommer så de ser inte om 
det händer någonting eller att folk kallar varandra saker. För de är så trötta och så blir man 
ignorerad och då känner man att man tappar någonting, kontakten med dem. Så man går 
bara typ och vet att man inte kan lita på dem. 

 

Hur, när och av vem stöd ges är av mycket stor betydelse för ungdomarnas upplevelse 

av stöd. Om de vuxna i skolan verkar för nyfikna, gör en för stor sak av problem, försö-

ker ge stöd i fel situation eller om en person man inte har en nära relation till försöker 

ge stöd kan detta kännas obehagligt och integritetskränkande. En ungdom säger om hur 

en specifik lärare brukar reagera om man berättar om problem: 
Man orkar ju inte gå till henne för man vet ju hur hon kommer att reagera på det man säger. 
Om man säger att man mår dåligt kommer hon med ”Men vad kan det bero på, har du sovit 
tillräckligt?!”. Sådana saker kan det vara. Hon kommer alltid med något tillbaka. Kan hon 
inte bara ta in vad man säger? 

 
En annan ungdom beskriver en situation då en lärare tagit henne åt sidan för att fråga 

hur hon mådde:  
Jag blev jättearg för jag var inte ledsen just då och då tyckte jag att det var onödigt att han 
tog upp det, liksom. Han frågade ”Är du okej?” men ”Ja, det är jag men du behöver inte ta 
upp det just nu när jag är glad”. Jag blev lite upprörd, faktiskt. För jag har inte haft den 
kontakten med honom heller. Och då känns det konstigt att gråta med honom, liksom. Det 
känns helt fel. Han tog mig liksom när vi höll på att gå ut från klassrummet. Jag pratade 
med en kompis samtidigt och det var också lite onödigt eftersom jag skrattade och vi gick 
därifrån samtidigt.  
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Att klasskamraterna skall märka om en lärare uppmärksammar en elev och dess måen-

de upplevs av ungdomarna som mycket pinsamt och hindrar att man kan ta till sig stö-

det. En elev säger: ”Det dåligaste är liksom att stå framför klassen precis när en lektion 

slutar och de vill ha mig kvar i klassrummet så att alla går ut och berättar det, liksom. 

Det är inte så smart. Det ska vara lite diskret”.  Flera ungdomar uttrycker att de inte vill 

att för många lärare skall fråga dem om hur de mår och dessutom inte för ofta. Då blir 

försöken till stöd ett hinder i stället och problemen kan bli värre. Flera av ungdomarna 

beskriver också svårigheter att söka stöd hos äldre lärare eller mentorer då de inte upp-

levs vara på ”samma nivå” som eleverna och därför inte förstår dem.  

En annan aspekt på hinder i stödprocesser i skolan är typen av problem som man 

som elev har. En elev menar att hennes problem med att få vänner och vara delaktig i 

den sociala gemenskapen är något som vuxna i skolan inte kan göra något åt. Hon tän-

ker att även om en lärare pratar med dem som fryser ut henne så kommer de inte plöts-

ligt att tycka att hon är jätterolig att vara med. Hon upplever det därför inte som me-

ningsfullt att söka stöd. 

 

Betydelse av generellt socialt stöd 

Socialt stöd från vuxna i skolan har betydelse för de intervjuade ungdomarna på flera 

sätt. Ungdomarna säger att lärarnas möjligheter att visa förståelse för att man inte alltid 

mår bra och att de kan anpassa undervisningen om man har en dålig dag eller period är 

mycket betydelsefullt. Ungdomarna tänker också att det är ibland är bättre att prata med 

en lärare eller någon annan vuxen än att prata med sina kompisar eftersom de vuxna har 

större livserfarenhet och andra perspektiv på problem än vad ens vänner har. Man tän-

ker också att vuxna kan ge värdefulla råd tack vare detta. En annan betydelse ungdo-

marna uttrycker att socialt stöd kan ha är att om någon vuxen i skolan känner till vad 

man går igenom kan den personen dela bördan av problemet, man slipper vara ensam i 

sina upplevelser. Ungdomarna beskriver det som tryggt och skönt att någon vuxen i 

skolan vet hur de mår och att någon bryr sig om dem. 

 
Riktat socialt stöd i skolan 
Förväntningar på socialt stöd 

Den generella bilden av skolkuratorn är att det är någon som man går till om man har 

allvarliga problem. Det är någon man kan gå till om man mår dåligt för att prata av sig, 

få hjälp med konflikthantering eller få råd om hur situationen kan bli bättre. Ungdomar-
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na uttrycker att det är någon man kan gå till om man har problem med vänner eller fa-

milj, som kan ta sig tid och som man kan tala länge med. En elev säger om kuratorns 

roll:  
Jag kanske hade gått om mina föräldrar hade skilt sig och jag var jätteledsen och behövde 
komma igenom den här sorgen, eller någon hade dött eller jag var gravid och jag inte viss-
te riktigt vad jag skulle göra nu. Du vet, den här typen av problem. Då skulle jag kanske gå 
till en kurator för att veta hur jag ska göra här, hur jag ska berätta för mina föräldrar. 

 
På en skola hade kuratorn haft något slags mobbningsmöte och pratat med eleverna om 

hur känsla och handling kopplas ihop. Någon tyckte att kuratorn kan hjälpa elever att få 

kontakt med mer specialiserad hjälp utanför skolan.  

Ungdomarnas uppfattningar om skolsköterskan skiljer sig åt, då vissa ser henne som 

någon man endast vänder sig till vid fysiska problem eller frågor rörande mat och sömn 

medan andra menar att man kan gå till skolsköterskan för att exempelvis få en huvud-

värkstablett men samtidigt prata om andra problem. Någon menar att skolsköterskan är 

bra att prata med när det gäller frågor kring övervikt eller ätstörningar. En av ungdo-

marna nämner att en syokonsulent kan vara stödjande i framtidsval gällande utbildning 

och yrke. 

 

Möjliggörande faktorer för riktat socialt stöd 

Faktorer som möjliggjorde riktat stöd kunde vara att skolsköterskan eller kuratorn besit-

ter en särskild yrkeskompetens som bidrog till att eleven valde att söka sig dit, och ock-

så att eleven fick konkreta råd och kunde komma med lösningar. Någon elev tyckte det 

underlättade att söka stöd hos kuratorn eller skolsköterskan då de har tystnadsplikt. 

Skolsköterskan var för en elev stödjande genom att hon kunde ge henne vägledning och 

hjälpa henne vidare till särskild hjälp utanför skolan, exempelvis till en gruppverksam-

het för barn till missbrukande föräldrar. Skolsköterskan kunde också ge särskilt stöd 

och råd kring frågor om exempelvis ätstörningar, vikt, huvudvärk, magont och stress. 

En elev uttrycker följande om skolsköterskans stöd under en svår tid i hennes liv:  
Att man kunde ha någon att prata med . Sen om man var orolig för man kanske vart så 
stressad var det ändå skönt att hon kunde säga ”Nej men det är inget farligt” och så där. Att 
man fick bekräftat att man inte var sjuk eller något sådant där. 

 

Någon elev tyckte att kunde vara möjligt att söka stöd hos kuratorn då hon tänkte sig att 

det verkade bra att kuratorn hade tid och ett avskilt rum att sitta i. Hon uttrycker:  
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”Jag skulle säkert kunna gå till henne, för jag har träffat henne också, hon verkar vara 

en skön person. Hon sitter där ensam liksom och bara pratar. Det verkar också ganska 

skönt att gå upp dit”.  

Att man går till skolsköterskan på regelbundna kontroller menade en del elever bi-

drog till att det fanns en chans etablera kontakt och möjlighet att om man vill, berätta 

om svårigheter och få stöd. Vid dessa kontroller eller vid besök om man exempelvis 

behövde en huvudvärkstablett eller bli omplåstrad på något vis, berättade en elev att 

skolsköterskan vid dessa tillfällen då brukade säga ”att man alltid kunde komma dit och 

prata”. Detta bidrog till att denna elev kände att det fanns en öppning och att hon skulle 

kunna tänka sig att gå till henne för att få stöd. En elev berättade att alla elever på sko-

lan hade fått fylla i ett hälsoformulär från skolsköterskan som exempelvis handlade om 

man oroade sig för något. I detta formulär hade hon uppgivit ett problem av något slag, 

vilket bidrog till skolsköterskan kunde fråga vidare om detta. Att alla elever får fylla i 

ett formulär om sitt hälsotillstånd är ett exempel på generellt stöd i skolan då det riktar 

sig till alla utan urskiljning. Detta generella stöd kunde dock bidra till och möjliggöra 

ett riktat stöd genom att det fanns möjlighet att upptäcka individuella behov.  

Det avgörande för om stödet skulle upplevas positivt var dock kuratorns eller skol-

sköterskans personegenskaper. Exempelvis upplevdes stödet som positivt om hon be-

skrevs som snäll, omtänksam, lyssnade och ödmjuk och att de bryr sig. En elev uttryck-

er om kuratorn: ”Hon verkar vara en sådan här ödmjuk person som sitter och lyssnar 

liksom. Alltså lyssnar på en och sådär. Hon verkar vara en snäll person”.     

 

Hindrande faktorer för riktat socialt stöd 

Något som en övervägande del av ungdomarna ansåg utgjorde ett hinder för att söka 

stöd hos kurator eller skolsköterska var framför allt att det inte hade någon relation till 

dessa. Att kontakta dem kändes därför i de flesta fall onaturligt och var inte något man 

ville göra i första hand om man behövde stöd. En elev uttrycker om sin syn på kuratorn 

som en stödjande person: 
Henne har jag aldrig mött, eller jag har aldrig varit hos henne. Jag tycker inte det känns så 
tryggt att gå dit. För skolan verkar inte visa att de har en kurator. Man vet att de har det 
men de uppmuntrar en inte att gå dit om man har problem. Man vet bara att de finns. De 
har inte sagt så mycket, man vet bara att de finns i de där rummen. Att det är de som man 
brukar prata med. Fast jag har aldrig riktigt sett någon gå in där, men jag vet att några har 
gjort det. De har inte riktigt visat att ”Här finns vi”. Att man kan prata och så. Det känns 
bara som att de finns för att skolan vill att de finns. Men jag vet inte vem hon är eller nå-
got. 
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Tanken på att gå till en kurator om man behöver stöd kan också för en del kännas som 

ett för stort steg och kännas som att problemet uppförstoras och blir värre. En ungdom 

säger: ”Jag skulle inte gå upp till tredje våningen och prata med en kurator, jag skulle 

inte ta det här steget att prata om mina problem, för då känns det väldigt stort”.  

Personliga egenskaper hos eleverna själva har också betydelse för om en kurator el-

ler skolsköterska skall uppfattas som en stödjande person. En elev säger: ”Jag tror inte 

jag skulle gå till kuratorn, för jag gillar inte att gå så här ”Hej jag har problem, jag är 

ledsen” till någon så här. Jag vet inte, jag gillar inte att göra det”.  

En elev känner en farhåga att kuratorn i skolan inte skall kunna härbärgera hennes be-

rättelser om problem. Hon säger:  
De måste ju vara neutrala men jag litar inte på henne att hon kan vara neutral. Hon bara 
”åh” om man säger något så bara ”åh” så är hon på en ”Nej men gud” men hon är säkert 
neutral liksom, men…Om man säger något får hon inte reagera på något sätt bara ”Nej, 
gud, herregud, det här är ju fruktansvärt!” 

 

Ytterligare en faktor som försvårar stödprocessen framförallt gällande kuratorer är räds-

lan för stigmatiserande och oro för att kompisar i skolan skall märka att man går dit och 

därför sticka ut från mängden på ett negativt sätt. En elev uttrycker följande:  
Jag kände att jag speciellt inte ville gå till kuratorn på lunchtid för mina vänner skulle und-
ra var jag var, och jag ville verkligen inte säga att jag hade varit hos kuratorn. Jag vill bara 
inte att mina vänner ska veta det, för jag vill ändå att det ska tro att jag är den jag är liksom. 
De tycker väl redan att jag är lite konstig och då vill inte jag lägga till ytterligare en grej. 
Jag tror nog ändå att de skulle tycka att det var lite konstigt. 

 

Negativa personegenskaper hos kuratorn eller skolsköterskan beskrivs också som ett 

hinder för att stödet skall kunna upplevas positivt. Någon beskrivs som ”kall och miss-

tänksam”. En elev berättar att hon uppfattar att skolsköterskan är misstänksam om man 

kommer dit och att hon verkar tro att man bara vill slippa skolan. Detta säger eleven gör 

att hon och hennes vänner därför inte kan tänka sig att gå dit för att få stöd. Detta trots 

att eleven tänker sig att det egentligen kan vara positivt att gå till en skolsköterska för 

att få stöd. Hon säger att det kan kännas lättare att gå dit än till en kurator för att få stöd 

eftersom man kan gå till en skolsköterska och bara få en huvudvärkstablett men samti-

digt passa på att prata.  

En annan ungdom hade negativa erfarenheter av kuratorns stöd och tyckte att kura-

torn hade sagt kränkande saker till henne och att hon blivit missförstådd. Hon berättar 

också att kuratorn hade suttit och gjort miner när hon antecknade och att hon upplevde 

att hennes problem blev förminskade.  
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Otillgänglighet beskrivs också som ett hinder för att söka stöd hos skolsköterskan eller 

kuratorn. Otillgängligheten kan dels handla om den faktiska tiden kuratorn eller skö-

terskan är där. Det kan upplevas som att personen ”aldrig är där” och därför inte är att 

lita på gällande stöd. En känsla av att de är otillgängliga kan också handla om att de 

sitter i särskilda rum, flera våningar upp och med stängd dörr. Det kan också handla om 

beteenden hos kuratorn eller skolsköterskan som bidrar till uppfattningen att de är otill-

gängliga, exempelvis att skolsköterskan upplevs som stressad.  

En elev säger:  
 

Jag skulle aldrig gå och prata med henne för hon verkar alltid så stressad tycker jag. Jag 
tycker det är så svårt att få kontakt med henne, för om man har skadat sig, då måste man 
vänta. Eller så är hon inte där. Hon är inte här så ofta, och då är det ganska svårt att få kon-
takt med henne om man skulle vilja prata med någon. 

 

Betydelse av riktat socialt stöd 
Betydelsen av det riktade stöd en av ungdomarna beskriver är att skolsköterskan genom 

sitt yrkeskunnande och empatiska förhållningssätt har kunnat ge henne bättre självför-

troende genom samtal och hjälpt henne med motivation att bli av med sin övervikt, vil-

ket var bra för hennes hälsa. Hon beskriver också att skolsköterskan gett henne tips om 

att söka sig till en stödgrupp när hon hade problem hemma, vilket gjorde att hon fick 

kunskap om den problematik som fanns i hennes familj och på så vis kunde hantera sin 

livssituation bättre och förstå att det som hände i familjen inte var hennes fel. Även ku-

ratorn har kunnat ge konkreta råd och information som hjälpt henne att förstå sin situa-

tion. En skolsköterska har genom att peppa stärkt en elevs självförtroende.  

 
Önskemål om socialt stöd från vuxna i skolan 
På frågan om ungdomarna anser att vuxna i skolan ska stödja eleverna socialt svarar 

alla elever att de tycker vuxna i skolan skall vara ett socialt stöd för eleverna och att det 

är mycket viktigt att detta stöd finns. Ungdomarna har förväntningar på att stöd borde 

finnas men är inte alltid nöjda med det som finns tillgängligt. Skäl till att de anser att 

vuxna borde vara ett stöd för elever i skolan är exempelvis att de tillbringar så stor del 

av sin tid i skolan. En elev uttrycker: ”Ja. Det är viktigt. Det är ju ändå ens vardag”. En 

annan säger: ”Vi ser ju våra lärare mer än vi ser våra föräldrar, inte på helgerna förstås 

men i veckan är vi här en väldigt stor del”. Eleverna har också förväntningar och öns-

kemål om att lärare och mentorer ska hjälpa till med att se till att elever kommer in på 

ett bra sätt i klassen och har kompisar och inte blir mobbade. Ungdomarna anser också 
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att lärare borde vara mer uppmärksamma och ta ett större ansvar över elevers mående. 

En ungdom säger:  
Ja, jag tycker att de ska stödja och verkligen vara där för det är ju ändå i skolan som man 
tillbringar sin mesta tid. Så jag tycker de ska vara mer uppmärksamma och kanske inte tän-
ka ”Ja, men hon kan ju gå till kuratorn” eller något, för man kanske inte alltid vill gå till ku-
ratorn och ibland kanske man är så inne på att man mår dåligt så man inte tänker på att man 
kan få hjälp. Jag tycker de ska stödja i skolan, verkligen. Om man ser att någon elev är lite 
mer ensam så kan man gå fram och prata och försöka få in den personen i klassen mer, och 
inte bara ta för givet att de kommer in i klassen sedan, faktiskt.  

  

Ett önskemål som någon har är att ha utvecklingssamtal med lärare också individuellt, 

utan föräldrarna, eftersom man då skulle kunna vara öppnare och ta upp andra saker än 

om föräldrarna sitter med. 

Några säger att det skulle vara bra om lärarna tog initiativ till en personlig kontakt 

och stödjande relation för att de inte vågar göra det själva. Ett annat önskemål som kom 

från flera elever om stöd från lärare var att de önskar att lärarna kunde visa mer förstå-

else för om de inte alltid klarar av att prestera i skolan och även visa en mer generell 

förståelse för de villkor som unga lever under. En elev uttrycker: 
Jag tycker de borde visa mer att de förstår oss och att de också har varit i våran situation 
förut, och att dom alltid är öppna om någon vill prata, och ser saker som vi ser varenda dag. 
Och inte bara att de ska lära oss någonting, utan dom borde också lära sig någonting från 
oss. 

 
Eleverna uttrycker att det skulle vara skönt med någon eller några vuxna att vända sig 

till om man skulle vilja ha någon att prata med, inte bara om skolan. Däremot är det 

svårt att säga exakt hur stödet skall se ut. Det känns för de flesta svårt att gå till en kura-

tor och relationen till läraren är komplicerad vilket också gör att det kan kännas svårt att 

vända sig till dem. En av ungdomarna säger: 
Jag tycker det behövs, men det borde vara lite mer så här, bara en typ helt vanlig människa. 
För det känns lite jobbigt när en människa kommer och så ska dom typ kalla sig kurator. 
Men att prata med en lärare känns också lite konstigt. Men jag menar ändå att det borde 
vara en person, men kanske inte en lärare och kanske inte en kurator, utan kanske bara är 
liksom. Att de bara kommer på, hittar på ett nytt ord. Jag vet inte hur den människan skulle 
vara, bara att det är någon man kan fråga om stöd och hjälp. 

 
Eleverna uttrycker också att de önskar att vuxna fanns där mer för dem på ett personligt 

sätt och visade mer omsorg, omtanke och var ännu mer hjälpsamma och fanns mer till-

gängliga för eleverna men ändå inte frågade för mycket. En elev säger:  
De skulle inte vara så här ”Jag gör det här för att jag är lärare”, utan ändå vara där. De skul-
le inte vara som en kurator och fråga en massa frågor och liksom ”Hur känner du om det 
här, och hur känns det där liksom”. Utan de skulle vara mer omtänksamma. Kanske att de 
inte börjar med att ställa sådana frågor, utan först lyssnar de kanske bara på vad eleven har 
att säga. Om de var så mot mig så skulle det ändå kännas ganska bra. Om de var där för 
mig men inte frågade så mycket.  
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Analys 
Syftet med vår studie var att undersöka och analysera hur ett antal niondeklassare upp-

lever och tänker om generellt och riktat socialt stöd från vuxna i skolan, för att få ökad 

kunskap om hur skolan kan bidra till att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga. 

Vi har använt oss av teorier om risk och skyddsfaktorer och resiliens för att kunna säga 

något om skolans möjlighet att förebygga psykisk ohälsa. Socialt stöd kan vara en del i 

skyddsfaktorer och utvecklandet av resiliens. För att utröna om det sociala stöd våra 

informanter upplevt kan utgöra skyddande faktorer för deras psykiska hälsa kommer vi 

att analysera materialet utifrån teorier om socialt stöd, risk och skyddsfaktorer och resi-

liens. Vi kommer också att ställa vårt material mot tidigare forskning.  

 
Generellt socialt stöd i skolan 
Förväntningar på generellt socialt stöd 

När det gäller ungdomarnas förväntningar på det stöd de tror att de själva har tillgång 

till på sin skola tror majoriteten av ungdomarna att vuxna i skolan inte skulle ta initiativ 

till att stödja dem socialt men att om de själva aktivt sökte hjälp så skulle det finnas 

möjligheter att få stöd. Vaux (1988) menar att personligheten kan ha betydelse i stöd-

processer och att förväntningar påverkar om man upplever sig stöttad (s. 59-74). Ett 

hinder för ungdomarna i vår studie att uppleva sig stöttade skulle således kunna vara att 

de inte förväntar sig att bli det. Vaux menar dock att förväntningar påverkas av faktiska 

erfarenheter och speglar omgivningens förmåga att ge stöd. Stödprocesser är en kom-

plex process där alla delar i nätverket påverkas av varandra (a. a.). Huruvida ungdo-

marnas låga förväntningar på stöd från vuxna i skolan i första hand kan härledas till 

deras personlighet eller om förväntningarna speglar faktiska förhållanden i deras om-

givning kan vi inte avgöra, då vi inte undersökt förekomsten av stöd på de olika skolor-

na utan endast ungdomarnas subjektiva upplevelser.       

 

Möjliggörande faktorer för generellt socialt stöd 

Att ingå i ett socialt nätverk med stödjande relationer är viktigt för en god psykisk häl-

sa. Socialt stöd kan enligt huvudeffekthypotesen ha en direkt effekt på hälsan genom att 

skapa en förvissning om att man skulle kunna få stöd i stressande och påfrestande situa-

tioner. Denna förvissning kan förbättra självkänslan samt skapa stabilitet och en känsla 

av hanterbarhet (Cohen & Syme, 1984, s. 6). Socialt stöd som har en direkt effekt på 
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den psykiska hälsan är framförallt att ingå i ett stödjande nätverk (Kessler & McLeod, 

1984, s. 232 f). Lärare och mentorer är en del av elevers nätverk då de träffas ofta. Om 

relationerna till lärarna och mentorerna upplevs som stödjande kan vara olika och beror 

på många faktorer. En viktig faktor för möjliggörande av stödprocesser uppger ungdo-

marna är att de känner sina lärare och mentorer väl och har en relation till dessa. Att ha 

en nära relation till lärare och mentorer beskrivs av ungdomarna som en förutsättning 

för att vilja söka stöd hos dem.  

Ett diversifierat nätverk med många olika typer av relationer kan vara positivt i den 

meningen att man då har möjlighet att få många olika typer av stöd (Vaux, 1988). Stöd 

från vuxna i skolan kan vara positivt då de vuxna i skolan kan ge ungdomarna något 

annat än vad föräldrar och kompisar kan. Flera ungdomar beskriver att om man har 

problem hemma eller med kompisar kan relationer till lärare vara mycket viktigt. Att 

prata med någon vuxen i skolan i stället för med sina kompisar upplevs av ungdomarna 

som betydelsefullt då de vuxna har ett annat perspektiv på livet och problem.  

De ungdomar i vår studie som själva ansåg att de var öppna, trevliga och framåt be-

skriver i större utsträckning än de blyga att de tror att lärarna känner dem som personer 

och att den bild de tror att lärarna har av dem stämmer med deras egen uppfattning.  

 Vaux (1988) menar att utåtriktade och sociala personer ofta har en god förmåga att 

utveckla ett socialt nätverk och att aktivera detta, det vill säga själva be om stöd vid 

behov (s. 59-74). Detta skulle kunna innebära att de ungdomar som upplever sig själva 

så har lättare än de mer blyga ungdomarna att lära känna sina lärare och därmed utveck-

la stödjande relationer till dem.  

Vissa personlighetsfaktorer, exempelvis att vara lättsam och trevlig kan utgöra en 

skyddsfaktor för en god utveckling. Att ha en förtroendefull relation till någon vuxen, 

exempelvis en lärare, kan också det vara en skyddande faktor (Werner & Smith, 2003, 

s. 233). Samspel och nära relationer kan också bidra till utvecklandet av resiliens 

(Sommerschild, 1998, s. 67-69). Även små åtgärder i skolan såsom att lärare visar upp-

märksamhet kan ha stor effekt på utvecklandet av resiliens och utgöra ett skydd samt 

kompensera i de fall då hemförhållanden är bristfälliga (Borge, 2003, s. 44-49). Ello-

nen, Kääriäinen och Autio (2008) visar i sin studie att ungdomar som upplevt socialt 

stöd från lärare ofta hade mindre benägenhet att utveckla depressiva symptom än de 

som upplevt lägre grad av socialt stöd från lärare (s. 556 och 561). De ungdomar i vår 

studie som beskriver sig som utåtriktade och trevliga har genom att i större utsträckning 

än de blyga bli uppmärksammade och kunna mobilisera stöd från det nätverk de lyckats 
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bygga upp bättre förutsättningar att i skolan få socialt stöd som kan främja deras psy-

kiska hälsa.  

 När det gäller vad som upplevs stödjande har vi funnit att många faktorer är viktiga. 

Vem man vänder sig till för att få stöd är ofta knutet till den vuxnes personegenskaper 

och förhållningssätt. Ungdomarna uttrycker att hur vuxna i skolan går till väga för att 

ge stöd är avgörande för om man känner sig stöttad eller inte.  

 Stödjande relationer och handlingar kan innehålla både instrumentella former av 

stöd men också fylla emotionella funktioner (Vaux, 1988, s. 18-21). Ungdomarna ut-

trycker att de upplever stöd av vissa lärare och mentorer både instrumentellt och emo-

tionellt. Instrumentellt stöd kan vara att anpassa undervisningen om en elev befinner sig 

i en i pressad livssituation eller ge råd och förslag på lösningar när elever har problem. 

Stöd som fyller emotionella funktioner kan vara att lärare och mentorer visar att de är 

tillgängliga, att de bryr sig om ungdomarna, frågar hur de mår eller peppar och ger upp-

muntran samt att lärare kan dela bördan av eventuella problem om de vet vad en elev 

går igenom. Att lärare kan prata om annat än skolrelaterade saker med eleverna upplevs 

som stödjande och underlättar för relationsbyggande.  

Vaux beskriver stödprocesser som en komplex transaktionell process som sker mel-

lan en person och dess sociala nätverk. Om stödet upplevs som positivt är beroende av 

hela sammanhanget (s. 59-74). Att vuxna i skolan ger en viss typ av stöd ger inte nöd-

vändigtvis en positiv känsla av stöd hos mottagaren. Viktigt för att ungdomarna skall 

känna sig stöttade i skolan är att det endast är några få lärare som har insyn i deras pri-

vatliv. Att stödet ges diskret och inte inför klasskamrater är också betydelsefullt.  

Ytterligare en aspekt som visar på sammanhangets betydelse för ungdomarnas upp-

levelse av stöd är att den stödjande personen måste visa att hon eller han är pålitlig. Ex-

empel på handlingar och egenskaper hos de vuxna i skolan som skapar tillit är att de tar 

ungdomarnas frågor och berättelser på allvar, att de tar till handling så att situationen 

förbättras, att de är rättvisa, att de tillåter att eleverna uttrycker sina åsikter, att de är bra 

på att lyssna och att förstå eleverna.  

 

Hindrande faktorer för generellt socialt stöd 

Majoriteten av ungdomarna i vår studie upplever inte att de är synliggjorda i skolan, att 

lärare inte skulle upptäcka om de mådde dåligt och heller inte att lärare känner dem som 

personer, utan enligt vad ungdomarna själva tror skulle beskriva dem utifrån deras 
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skolprestationer. Detta kan innebära att stödjande nätverksrelationer till vuxna i skolan 

inte förekommer i någon större utsträckning för dessa ungdomar.  

I Elevvårdsutredningens slutbetänkande Från dubbla spår till elevhälsa (2000) po-

ängteras vikten av goda relationer mellan lärare och elever. Man menar att lärares olika 

roller i förhållande till sina elever ibland är motstridiga. Lärare skall vara vägvisare, 

handledare och fostrare men också värdera elevernas prestationer genom betygssätt-

ning. Dock menar man att relationerna mellan lärare och elever trots detta oftast funge-

rar.  

I vår studie beskriver ungdomarna att de vill bli synliggjorda och anförtro sig till lä-

rare då de är dem som eleverna känner bäst men samtidigt att de känner oro inför hur 

lärarna skall uppfatta och bedöma dem. Ungdomarna beskriver också att ett hinder i 

relationsskapande mellan lärare och elever i skolan är att de inte vill att för många vux-

na i skolan skall veta hur de mår och ha insyn i deras privatliv. Dessutom uttrycker 

ungdomarna att de känner sig exponerade och utsatta om de söker hjälp i skolan, bland 

annat för att klasskamrater skall se och förstå att de har problem.  

Andra hinder som ungdomarna beskriver när det gäller stödjande nätverksrelationer 

till lärare och mentorer är att lärarna är trötta, att ungdomarna tror att de inte har tid och 

för många elever att stödja, att lärare inte är pålitliga eller rättvisa, att vuxna är alltför 

nyfikna, frågar för mycket eller gör en för stor sak av elevers problem.    

Det verkar som att det förhållande som råder mellan elevernas behov av stöd och de-

ras obehag inför att söka stöd samt lärares brist på uppmärksamhet gör att stödjande 

relationer som kan fungera som en skyddsfaktor för ungdomarnas utveckling ofta inte 

kommer till stånd i skolan för de ungdomar vi intervjuat.  

De personer som beskriver sig själva som blyga och tysta i skolan uppger i högre 

grad än de utåtriktade att de inte trodde att några vuxna i skolan kände dem som perso-

ner, inte ens de lärare de träffade ofta. Vaux (1988) skriver att personer som är ängsliga, 

har dåligt självförtroende, låg tillit och är blyga har sämre förmåga att utveckla och be-

hålla ett socialt nätverk. De har också lägre förväntningar på, och sämre erfarenheter av 

socialt stöd (s. 59-74). För de ungdomar i studien som beskriver sig som blyga och tysta 

är bristen på stödjande nätverksrelationer i skolan markant. Det är tydligt att dessa ung-

domar inte har några förväntningar på att få stöd från lärare, att de själva känner obehag 

inför att söka hjälp hos lärare och att de inte tror att det skulle vara meningsfullt att göra 

detta. Detta är omständigheter som skulle kunna utgöra ett hinder för att skolan blir en 

arena för främjande en god psykisk utveckling hos dessa ungdomar.  
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En lärare kan vara den som genom att erbjuda närhet och bekräfta sina elever bidrar till 

en förhöjd känsla av egenvärde för att kunna bygga upp motståndskraft (Sommerschild, 

1998, s. 67-69). Båda de studier som Undheim (2008) och Ellonen et al. (2008) presen-

terar visar att ungdomar som upplever låg grad av stöd från lärare riskerar i högre grad 

att utveckla depressiva symptom. De ungdomar vi intervjuat som beskriver sig som 

blyga upplever sig inte bekräftade eller att de har en nära relation till sina lärare, vilket 

minskar chansen att med hjälp av lärare bygga upp motståndskraft och genom detta 

förebygga psykisk ohälsa. 

 

Riktat socialt stöd i skolan 
Förväntningar på riktat socialt stöd 

När det gäller riktat stöd från vuxna i skolan har de ungdomar vi intervjuat mycket låga 

förväntningar. De tänker sig att man skall ha problem av mycket allvarlig art för att 

söka stöd hos skolkurator. Ungdomarna har heller inte stora förväntningar på stöd från 

skolsköterskan. Precis som när det gäller generellt socialt stöd i skolan kan vi inte uttala 

oss om huruvida detta speglar möjligheterna till stöd eller deras egna personligheter. 

Dock uttrycker flera av ungdomarna negativa erfarenheter av kontakt med personer i 

dessa yrkesgrupper.  

 

Möjliggörande faktorer för riktat socialt stöd 

Det stöd som ungdomarna uttrycker att de fått från skolsköterskor och kuratorer är 

framförallt instrumentellt stöd såsom vägledning, konkreta råd och lösningar som att få 

kontakt med mer specialiserad hjälp utanför skolan och få särskilt stöd i frågor kring 

magont, huvudvärk, ätstörningar, stress och huvudvärk. Att man går till skolsköterskan 

på regelbundna kontroller menar en del elever bidrar till att det finns en chans att eta-

blera kontakt och möjlighet att om man vill, berätta om svårigheter och få stöd. Skol-

sköterskan har också möjlighet vid dessa kontroller att etablera sig själv som person 

genom att visa sig tillgänglig och erbjuda fortsatt kontakt. Genom detta finns en öpp-

ning för att etablera en stödjande nätverksrelation till skolsköterskan som kan innebära 

en skyddande faktor för en god psykisk utveckling. Ett generellt stöd, det vill säga de 

regelbundna kontroller man går på till skolsköterskan, kan därmed övergå i ett mer rik-

tat stöd. Att alla elever får fylla i ett formulär om sitt hälsotillstånd är också ett exempel 

på generellt stöd som kan övergå i riktat stöd genom att det finns möjlighet att upptäcka 

individuella behov. Det faktum att det inte upplevs som stigmatiserande att uppsöka 
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skolsköterskan för problem av emotionell karaktär, då man kan göra detta under före-

spegling att få hjälp med fysiska åkommor, möjliggör att emotionellt stöd kan komma 

till stånd inom ramen för denna stödjande relation. Även i Tinnfälts studie (2008) upp-

gav ungdomarna att de önskade prata med skolsköterskan om både fysiska och psykiska 

besvär (s. 53 ff). 

Det avgörande för om ungdomarna kan tillgodogöra sig stödet från skolsköterskan 

eller kuratorn är om dessa även kan tillfredsställa emotionella behov genom sina per-

sonliga egenskaper och handlingar. Då emotionellt stöd visat störst buffrande effekt på 

den psykiska hälsan (Kessler & McLeod, 1984, s. 232) är förmågan till denna typ av 

stöd hos de personer som kan förmedla riktat stöd i skolan särskilt betydelsefullt. En-

dast en av de intervjuade ungdomarna upplever att hon fått emotionellt stöd från skol-

sköterskan. Detta stöd upplever hon har stärkt hennes självförtroende och gett henne 

möjligheter att hantera en svår situation. Enligt Sommerschild (1998) är denna typ av 

stödjande handlingar något som bidrar till motståndskraft, vilket kan förebygga psykisk 

ohälsa. Ett par av ungdomarna upplever att kuratorn på deras skola är omtänksam, snäll 

och tillgänglig, vilket skulle kunna innebära att denna kurator har en förmåga att för-

medla emotionellt stöd.   

 

Hindrande faktorer för riktat socialt stöd 

Eftersom socialt stöd är en process beroende av kontexten spelar många faktorer in när 

det gäller upplevelse av stöd. Något som en övervägande del av ungdomarna anser ut-

gör ett hinder för att söka stöd hos kurator eller skolsköterska är framför allt att de inte 

har någon relation till dessa. Tanken på att gå till en kurator om man behöver stöd kan 

också för en del kännas stigmatiserande, skrämmande och som att problemet uppförsto-

ras och blir värre. Förväntningar på stöd och personliga egenskaper hos eleverna själva 

påverkar både om man själv väljer att söka stöd samt hur stöd upplevs och tas emot 

(Vaux, s. 59-74).  

Negativa personegenskaper samt otillgänglighet hos kuratorn eller skolsköterskan 

beskrivs också som ett hinder för att stödet skall kunna upplevas positivt. Otillgänglig-

heten kan dels handla om den faktiska tiden kuratorn eller sköterskan är där. Det kan 

också handla om beteenden hos kuratorn eller skolsköterskan.  

 Vid kronisk psykisk påfrestning har socialt stöd en buffrande effekt oavsett graden 

av stress. Emotionellt stöd visar tydligast buffrande effekt och påverkan på psykisk 

hälsa (Kessler & McLeod, 1984, s. 232). Detta innebär att det för ungdomar med behov 
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av riktat stöd är viktigt att stödet är av emotionell karaktär, vilket är ovanligt för de 

ungdomar vi intervjuat.    

 
Önskemål om socialt stöd från vuxna i skolan 
De ungdomar vi intervjuat önskar och anser att lärare, mentorer, kuratorer och skolskö-

terskor skall vara ett socialt stöd för elever i skolan. De anser att det är betydelsefullt att 

ha stödjande relationer till ett fåtal vuxna i skolan. Denna typ av relationer kan verka 

skyddande för ungdomars psykiska hälsa (Undheim, 2008). De vuxna i skolan som har 

nära relationer till elever kan utgöra resurspersoner, vilka kan vägleda, bygga upp tillit, 

självständighet och initiativkraft hos eleverna. Detta kan i sin tur utgöra en skyddsfaktor 

i elevernas utveckling och verka förebyggande för deras psykiska hälsa (Werner och 

Smith, 2003).  
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Slutdiskussion 
Vi kan konstatera att samtliga ungdomar vi intervjuat har en önskan om och förväntar 

sig stödjande relationer till vuxna i skolan. De upplever sig dock inte ha det i någon 

högre grad. Ungdomarna uppger att anledningen till att de förväntar sig att få socialt 

stöd i skolan och skulle uppskatta detta är att de tillbringar så stor del av sin tid där. De 

beskriver att det skulle kännas skönare och tryggare att komma till skolan om man viss-

te att det fanns någon där som brydde sig om dem. Vuxna i skolan kan också ge ett an-

nat slags stöd än föräldrar och kamrater. Stöd från vuxna i skolan är särskilt värdefullt 

om man har konflikter hemma eller med kompisar.  

Hur ungdomarna önskar att stödjande relationer till vuxna i skolan skall se ut varie-

rar men gemensamt för ungdomarna är att de föredrar att söka stöd hos någon de har en 

nära relation till. Dessa personer är ofta lärare eller mentorer eftersom de träffar elever-

na ofta. Att söka stöd hos dessa upplevs dock som komplicerat då lärare har dubbla rol-

ler i förhållande till sina elever, de skall stödja men samtidigt bedöma och värdera skol-

prestationer. Då ungdomarna upplever obehag inför att andra elever skall märka att de 

har problem eller mår dåligt krävs det dessutom av vuxna i skolan en stor lyhördhet och 

taktkänsla i förmedlandet av stöd. Flera av ungdomarna beskriver även brist på tillit till 

vuxna i skolan som ett hinder för socialt stöd. Lärares dubbla roller i förhållande till 

eleverna samt de särskilda förväntningar på hur stöd skall förmedlas för att upplevas 

som positivt försvårar för lärare och mentorer och komplicerar stödprocessen.  

 Skolsköterskan beskrivs som en resurs på skolan som man skulle kunna vända sig till 

för stöd utan att känna sig annorlunda eller utpekad, då man kan prata om både fysiska 

och psykiska åkommor. Att vända sig till en kurator däremot upplevs som ett större steg 

då man tänker sig att detta förutsätter uttalade och allvarliga problem. Att gå till kura-

torn upplevs därför stigmatiserande och något man inte vill att andra skall få veta att 

man gjort. Då elever går till skolsköterskan på regelbundna kontroller etableras en kon-

takt som möjliggör stöd vid behov. Kuratorn beskrivs som någon bakom en dörr som 

man inte känner och inte går till utan att ha problem. Dessa förutsättningar som är kopp-

lade till yrkesroll och arbetsbeskrivning är dock sekundära i förhållande till personliga 

egenskaper och förhållningssätt.  

Ett stort ansvar vilar på lärare när det gäller socialt stöd i skolan trots att dessa ofta 

inte har den särskilda yrkeskompetens eller det intresse som krävs för att möta elever-

nas behov. Dessutom har lärare många elever och lite tid över för sitt sociala uppdrag. 
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Kuratorer som däremot besitter denna yrkeskompetens upplevs av ungdomarna inte 

som ett attraktivt alternativ när det gäller socialt stöd i skolan, då ungdomarna beskriver 

att kuratorn är någon man inte känner och dessutom känner obehag och skam inför att 

söka upp. Hur man skulle kunna bryta den stigmatisering det innebär att gå till en kura-

tor är något vi reflekterat över och som skulle vara intressant att vidare utforska.  

Skolan är inte skyldig att enligt lag tillhandahålla kurator, vilket gör att många skolor 

väljer att tillhandahålla kurator endast ett antal timmar i veckan. Detta gör att kuratorer i 

den mån de finns på skolorna ofta får arbeta med de mest akuta insatserna på skolan och 

därmed har mindre möjlighet att bidra till skolans förebyggande arbete med sin kompe-

tens (Backlund, 2008). Vi ser att det skulle kunna vara betydelsefullt för kuratorns roll i 

skolan om denna kompetens skrevs in i skollagen och skolorna därmed skulle satsa mer 

på kurativt arbete. Ett sätt att bryta stigmatiseringen med att uppsöka kurator och tillgo-

dose ungdomarnas behov och önskemål om socialt stöd i skolan skulle kunna vara att 

det fanns fler kuratorer i skolan och att de hade möjlighet att finnas ute bland eleverna 

för att kunna skapa relationer till dem och därmed kunna arbeta med främjande och 

förebyggande genom att erbjuda mer generellt socialt stöd.   

 Vår studie visar att de elever vi intervjuat, med ett par undantag, inte upplever sig 

synliggjorda av vuxna i skolan. Vår bild är att ungdomarna är utlämnade i skolan och 

att möjligheten att erhålla stöd ofta beror på deras egna resurser att be om detta. Det 

förefaller således som om ungdomarna för att få stöd måste vara aktiva och själva söka 

upp detta. De har heller inte stödjande nätverksrelationer till vuxna i skolan i någon 

högre grad. Att själva söka upp stöd kräver mycket av eleverna och vissa klarar detta 

bättre än andra, beroende på deras personlighet. De ungdomar som beskriver sig som 

blyga och tysta uppger i högre grad svårigheter i att vända sig till vuxna i skolan. Dessa 

svårigheter kan bero på att de inte vågar eller att de har lägre förväntningar på stöd från 

vuxna i skolan än de mer utåtriktade ungdomarna. Det finns därför en risk för att de 

ungdomar som upplever sig som blyga har sämre förutsättningar att i skolan få stöd som 

kan förebygga psykisk ohälsa.  

Eftersom socialt stöd verkar vara beroende av relationer är synliggörande av elever i 

skolan av stor vikt. Om man har en relation till någon vuxen i skolan ökar sannolikheten 

att man vill vända sig till denna person för stöd vid behov. Generellt stöd i form av syn-

liggörande och relationer är således möjliggörande för stöd av mer riktad karaktär. Då 

de ungdomar som upplever sig som blyga och tysta i vår studie är mindre synliggjorda 

av vuxna i skolan finns för dem sämre förutsättningar för stödjande relationer, vilket 
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enligt detta resonemang innebär en försämrad möjlighet att erhålla stöd av mer riktad 

karaktär. 

Skolan är en plats där alla barn och ungdomar spenderar en stor del av sin tid. Detta 

gör att det i skolan finns goda förutsättningar för att förebygga psykisk ohälsa och främ-

ja en god utveckling genom förmedlande av socialt stöd. Emellertid visar vår studie att 

bland de ungdomar vi intervjuat är det endast ett fåtal som har stödjande relationer till 

vuxna i skolan, vilket kan bero på att socialt stöd är en komplicerad process som påver-

kas av förväntningar, personegenskaper hos både givare och tagare i stödprocessen samt 

den omgivande miljön.  

Vår sammantagna bild är att skolan för ungdomarna i vår intervjustudie inte i någon 

större utsträckning är en plats för förebyggande av psykisk ohälsa och främjande av en 

god utveckling. Vi vill dock poängtera att trots att skolan är en mycket viktig miljö som 

har stor påverkan på barn och ungas utveckling, finns det många andra arenor för före-

byggande av psykisk ohälsa och främjande av en god utveckling. Framförallt är famil-

jen avgörande, men även vänner och fritid kan ha en stor betydelse.  

Vi vill lyfta fram det positiva i att även om skolan för de ungdomar vi intervjuat inte 

i någon högre grad förefaller vara en plats där socialt stöd finns lättillgängligt, visar 

studien att våra informanter önskar och förväntar sig socialt stöd från vuxna i skolan 

och har många tankar om och förslag på hur socialt stöd i skolan skall utformas för att 

vara hjälpsamt. Dessa tankar och synpunkter skulle kunna tas tillvara i utvecklandet av 

skolan som en arena för en god utveckling.  
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