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Sammanfattning 
 

I Kumla kommun finns det tydliga måldokument kring hur den psykiska hälsan bland barn och unga ska 

öka samt hur eleverna ska få högt delaktighet och inflytande i skolarbetet. Därför blir det förebyggande 

arbetet mot psykisk ohälsa viktigt och ett kontinuerligt arbete med ungdomsdialog betydelsefullt för 

att få ungdomars perspektiv i olika frågor som rör dem. 

I samarbete med Nämnden för ett livslångt lärande fick Sydnärke folkhälsoteam ett uppdrag att 

genomföra ett antal gruppintervjuer på kommunens skolor med syfte att få en fördjupad kunskap kring 

vad som påverkar unga tjejers hälsa samt hur de tänker kring delaktighet och inflytande i skolan. 

Kvalitativa fokusgruppsintervjuer genomfördes med totalt 31 tjejer i skolår 9 på kommunens tre 

högstadieskolor; Kumlaby skola, Skogstorpsskolan samt på Vialundsskolan. Tjejerna fick svara på frågor 

kring vad som får dem att må bra, må dåligt, könsskillnader i hälsa, stress, stöd i skolan samt 

delaktighet och inflytande. 

Resultaten från intervjuerna visade bland annat att goda relationer är betydelsefullt för tjejernas 

välmående. Goda relationer innefattar relationer till kompisar och klasskamrater men även till deras 

lärare. En faktor som har negativ inverkan på tjejernas hälsa är stress. Stressen tenderar främst att 

vara kopplad till deras skolarbete men även till att det generellt sett ställs höga krav på ungdomar idag. 

Vad gäller skolans stödfunktioner önskar flera av tjejerna att elevhälsans arbete kan bli mer synligt i 

skolan samt att de gärna vill ha mer information om vilket stöd elevhälsan kan ge. För att skapa 

engagemang bland tjejerna är det viktigt att de har engagerade lärare som varierar lektionerna. Deras 

engagemang ökar även om undervisningen är individanpassad samt om undervisningen är kopplad till 

tjejernas vardagsliv. När det gäller delaktighet och inflytande så anser tjejerna att skolornas olika råd 

är bra forum för att engagera dem och göra dem mer delaktiga. Dock anser de att vissa av dessa råd 

inte fungerar optimalt vilket medför att deras engagemang påverkas negativt. 

Intervjuernas resultat kan ligga till grund för kommunens fortsatta arbete och framtida insatser kring 

ungdomars hälsa. Utifrån intervjuernas resultat ger dessutom Sydnärke folkhälsoteam ett antal 

förslag till fortsatt arbete i kommunen. 
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Bakgrund 

Hälsa bland ungdomar 
Ungdomar i Sverige har generellt sett en god allmän hälsa. Däremot har den psykiska ohälsan bland 

unga ökat och blivit ett folkhälsoproblem. Skillnaderna mellan tjejers och killars upplevda psykiska 

hälsa har även ökat. När det gäller återkommande psykiska och somatiska besvär såsom nedstämdhet, 

sömnsvårigheter och huvudvärk är dessa besvär betydligt vanligare bland tjejer än killar i åldrarna 13 

och 15 år (Socialstyrelsen, 2013). 

I länets enkätundersökning Liv & hälsa ung (Region Örebro län, 2014) finns liknande könsskillnader i 

resultaten. Resultaten visar på att det är ungefär dubbelt så vanligt med god psykisk hälsa bland killar 

än bland tjejer. Det är även stora skillnader mellan tjejernas och killarnas svar vad det gäller psykiska 

och somatiska besvär. Tjejer anger i högre grad än killar att de har problem med till exempel värk, 

stress, ängslan/oro, nedstämdhet och orolig sömn. 

Uppdraget 
Efter konferensen Dagens unga, som ägde rum i oktober 2014, framkom det att det fanns ett intresse 

i Kumla kommun att arbeta förebyggande mot psykisk ohälsa samt ett behov av att skapa en ökad 

dialog med ungdomar för att få deras perspektiv i olika frågor som berör dem. Sydnärke folkhälsoteam 

tog då kontakt med Förvaltningen för livslångt lärande för att diskutera hur ett framtida arbete kunde 

läggas upp.  

Mötet mynnade ut i ett uppdrag för folkhälsoteamet att genomföra ett antal gruppintervjuer på 

kommunens skolor för att öka kunskapen kring vad som påverkar unga tjejers hälsa samt hur de ser på 

delaktighet och inflytande i skolan. Detta uppdrag ligger i linje med kommunens mål att den psykiska 

hälsan bland barn och unga ska öka (Handlingsplan för folkhälsoarbete i Kumla kommun 2012-2015) 

samt att eleverna ska ha högt inflytande och delaktighet i skolarbetet (Mål och uppföljningsmått, 

nämnden för livslångt lärande, 2015).  

Syfte 
Syftet med intervjuerna är att få en fördjupad kunskap om vad unga tjejer anser påverka deras hälsa 

samt hur de tänker kring delaktighet och engagemang i skolan. 

Metod 
Kvalitativa fokusgruppsintervjuer har genomförts med tjejer i skolår 9 på kommunens tre 

högstadieskolor. Med anledning av skolornas olika elevantal så genomfördes två intervjuer på Kumlaby 

skola och två på Skogstorpsskolan samt en intervju på Vialundsskolan.  

Rektorerna utsågs som kontaktpersoner på respektive skola som i sin tur ansvarade för urvalet av 

elever. Varje intervjugrupp bestod av 6-7 elever och totalt deltog 31 tjejer. Kontaktpersonerna på 

respektive skola ansvarade för att dela ut två informationsbrev, ett som riktade sig direkt till de 

tillfrågade tjejerna och ett brev som riktade sig till deras vårdnadshavare (se bilaga 1 och 2). Medverkan 
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i intervjuerna byggde på att eleverna deltog frivilligt. Vårdnadshavarna hade möjlighet att tacka nej till 

att deras barn skulle delta i intervjuerna. Detta gjordes inte i något fall. 

Intervjuerna genomfördes på respektive skola och varade i 45 till 70 minuter. Samtliga intervjuer 

utfördes av två folkhälsopedagoger från Sydnärke folkhälsoteam och en intervjuguide användes som 

stöd vid samtliga intervjuer (se bilaga 3). Vid framtagandet av intervjuguiden fick verksamhetschefen 

för nämnden för livslångt lärande tillfälle att diskustera frågorna med sin personal och återkomma med 

synpunkter.  

Samtliga intervjuer har transkriberats och sedan lästs igenom enskilt av de personer som arbetat med 

analysprocessen. Därefter har en gemensam genomgång gjorts kring vilka resultat som framkommit 

under respektive frågeområde med utgångspunkt i intervjuguiden.  

Resultat 
 

Resultaten presenteras utifrån intervjuguidens olika frågeområden; må bra, må dåligt, stress, 

könsskillnader i hälsa, stöd i skolan, delaktighet och inflytande samt engagemang. 

Må bra 
På frågan om vad som får tjejerna att må bra svarar de att det till största del handlar om att befinna 

sig i ett sammanhang där de känner sig omtyckta, bekräftade och trygga. Familjen och vännerna är de 

som nämns främst och vid närmare efterfrågan handlar det om att dessa personer finns som stöd för 

tjejerna om/när de behöver, att de kan känna tillit och att de har någon att vända sig till.  

 Jag tror det är väldigt viktigt att man har någon som bryr sig och lyssnar, vare 

sig man är hemma eller i skolan. Att man har någon man kan lita på. Vare sig 

det är lärare eller förälder eller om det är vänner. Så man kan tänka på att det 

faktiskt är någon som bryr sig, när man typ har det jobbigt och så.  

Att man typ kan känna att man har en trygghet hemma och ha någon att 

komma hem till liksom som kan hjälpa en och ta hand om en liksom... ja. 

Det framkommer även att det är betydelsefullt att personerna i tjejernas sociala sammanhang också 

mår bra. Detta påverkar tjejernas mående och är viktigt för att de själva ska må bra. 

Jag tänkte ju på att så länge som familj och vänner mår bra så mår man bra 

själv. 

Att trivas i skolan är också viktigt för att tjejerna ska må bra. Det handlar till viss del om att ha vänner 

i skolan men stor vikt läggs även vid att ha en god relation till sina lärare. De medverkande tjejerna 

uttrycker att det är viktigt med kontinuitet och att om de får byta lärare flera gånger så påverkar det 

deras möjligheter att skapa en god relation till dem. 
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Ja men typ, trivas med lärarna, att man vet att de bryr sig om eleverna och vill 

det bästa liksom och kanske trivas med sin klass och ha liksom vänner som 

man kan vara med. Det tycker jag. 

Olika typer av fritidsaktiviteter visar sig även vara av betydelse för att tjejerna ska må bra och att 

fritiden ger dem tillfälle för nödvändig avkoppling och återhämtning. 

Hemma skulle jag inte klara mig utan min musik, för det får mig att bli lugn.  

Må dåligt 
De medverkande tjejerna beskriver även områden som påverkar deras mående negativt. En vanligt 

förekommande orsak till detta är press och höga förväntningar på att de ska prestera bra, samt att 

tjejerna upplever att det finns förväntningar på hur de ska se ut och/eller hur de bör vara. Vid flera 

tillfällen framkommer även att tjejerna känner en känsla av att de måste vara alla till lags. Detta gäller 

såväl kopplat till skolan och betygen som i privatlivet och på fritiden. De upplever även att de höga 

förväntningarna kommer från familj, skolpersonal, vänner, sig själva och samhället i stort. 

Man hör ju typ ”å ni kommer inte få jobb, det är jättesvårt”. Man måste vara 

extra bra, man måste ha någonting extra. Du måste vara extra liksom.  Det 

känns som att det, typ är media, föräldrar, skolan, socialt. Det här ständiga 

pratet om att det inte finns någon, finns det plats om man inte är… om man 

inte är extra på något sätt. Du måste vara bättre än alla andra för att få plats 

liksom. 

Mina föräldrar att dom förväntar sig att ska göra bra från mig i skolan, få 

höga betyg och så här och jag kan sitta hemma och plugga så här och så får 

jag kanske F på provet, då blir dom typ besvikna över mig och det hatar jag! 

Jag hatar det! Jag gör mitt bästa, men jag får ändå, dom blir ändå besvikna 

över mig typ.  

Man ger så mycket men det är ändå aldrig riktigt tillräckligt så man fortsätter 

bara och pressa sig själv till att göra det allra allra bästa, då mår man ju inte 

så bra i sig själv, när man lägger all den pressen på sig själv. 

Vissa av tjejerna upplever även krav från lärare att om de nått en viss nivå i skolan är det inte ok att 

sänka sig från den nivån, utan att det då gäller att göra minst lika bra eller bättre igen.  

Man får nog lite krav från dom (lärarna) också för dom, för på vissa prov, man 

kanske har haft en dålig dag och då förväntar dom sig jättebra fast man 

kanske inte kan prestera så bra den dagen liksom. Även om dom kanske inte 

säger någonting så kanske man märker det ändå, dom bara ”du kunde ju 

prestera bättre”. 
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Flera av tjejerna upplever att själva skolan bidrar till att de mår dåligt och känner sig stressade genom 

dålig planering, brist i kommunikation och otydliga strukturer/riktlinjer för hur många prov eller 

uppgifter en klass kan ha under samma period. Det framgår vid flera tillfällen att de trodde eller hade 

hört att skolan hade en gräns på antal prov/vecka men att de upplevde att det inte alls fungerade i 

praktiken. De beskriver även att de upplever att en bristande intern planering och kommunikation 

mellan lärare går ut över deras egna möjligheter att genomföra skolarbetet på ett bra sätt.  

I början av terminen så blir det jättemycket och sen i mitten blir det så här 

lugnt, men sen i slutet blir det jättemycket igen. Och så säger dom ”så blir det 

ju, för man arbetar med allting i mitten och sen så slutar man i slutet alla 

samtidigt”. Ja, men då kanske man kan lägga upp det på något bättre sätt, så 

att man har små delar så man kanske kan göra ett litet prov då och ett litet 

prov då eller någonting, stora prov, det gör dom ju oftast. Det är oftast det blir 

så.  

Stress 
I samtliga intervjuer dyker stress upp som en faktor som påverkar tjejernas hälsa negativt. Stressen 

tenderar främst att vara kopplad till skolarbetet men även till att det generellt sett ställs höga krav på 

ungdomarna idag. Deltagarna i intervjuerna beskriver att det finns många faktorer som bidrar till att 

de känner sig stressade och att dessa påverkar deras möjligheter att koppla av.  

Men det är verkligen så, man känner sig jättestressad över att man ska hinna. 

Man ska vara bäst i skolan, man ska vara bästa kompisar, man ska vara bäst 

på träningen, man ska va, jamen liksom… man ska vara bäst på allt liksom och 

det, det går inte! Det blir ju som, asså det blir ju som en enorm hets hela tiden 

och man hetsar ju varandra. Och det tar aldrig slut liksom. 

Det känns som om man, det finns inte tid att ge sig själv beröm längre. Det 

känns som om man alltid måste vara bäst för sina föräldrar och ge allt i skolan 

för att ens föräldrar ska vara nöjda. Man måste vara, som du sa, man måste 

vara den bästa kompisen och alltid ställa upp för sina vänner och liksom hinna 

göra allt som man måste göra och det blir så här… man har inte tid för att 

koppla av längre. 

Tjejerna beskriver även vilka strategier som de använder sig av om de känner sig stressade: Dessa 

strategier varierar ofta mellan individerna. Ett mönster som ofta träder fram är att de försöker 

prioritera och strukturera vad och hur mycket de har att göra. Många gånger beskriver tjejerna att de 

gärna vänder sig till personer i sin omgivning för att få hjälp just med att prioritera och strukturera, 

eller att dessa personer bara finns som ett stöd för dem. I vissa fall är det föräldrar eller vänner och 

ibland personal på skolan.  

Vi hade ju ganska mycket den här veckan eller förra veckan också och jag typ 

orkade inte med och hann inte med, så det blev ganska jobbigt, men jag har 
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en bra kompis som stöttade mig. Så man tar sig igenom det med hjälp av 

kompisar men det är ju… och familj för den delen. 

I andra fall beskriver vissa tjejer hur de ”väntar ut” och ”biter ihop” under stressiga perioder.  

Jag brukar typ bara låta det gå över med tiden typ. För jag kan ju inte göra så 

mycket åt det, känner jag. 

Det förekommer även att eleverna lägger delar av ansvaret på sig själva, eftersom de beskriver att de 

kunde haft många veckor på sig att slutföra ett arbete men började med det först i sista stund. 

Det finns även de som berättar om att de inte orkar ta tag i de stressiga situationerna utan istället 

väljer att skjuta upp det och får en tillfällig avslappning trots att de vet att det enbart är en kortsiktig 

lösning. De anser det lättare att hantera att bli utskälld än den press som uppstår i samband med att 

de ska göra vissa skoluppgifter. Andra väljer att sjukskriva sig från skolan vissa dagar eftersom de inte 

orkar med. 

Det är ju inte liksom meningen att man ska sjukanmäla sig från skolan för att 

man mår dåligt för att man har så mycket att göra liksom och inte hinner med. 

Det blir ju lite så ibland.. för att det är så stressigt så.. man orkar liksom inte 

gå upp till skolan ibland för att det är så jobbigt. 

För många av de medverkande tjejerna var det viktigt att kunna koppla av genom att göra något de 

tycker om på fritiden.  Att tillexempel lyssna på musik, umgås med vänner och träna är betydelsefullt 

för deras välmående. Samtidigt kan fritiden även bidra till stress, då det är en av många aktiviteter som 

man är ”tvungen” att hinna med. Det händer även att flera av dem avstår denna form av avkoppling 

till förmån för att göra skolarbetet utifrån resonemangen att ”skolan är ändå viktigast”. 

Om man tränar så kanske man kan lägga undan det tills man liksom har 

pluggat klart och har tid till det. För jag menar att skolan är ju ändå viktigare 

och liksom kanske säga till ens vänner att man måste plugga och att man inte 

har tid och så där liksom. Man får väl prioritera lite, det viktigaste först. Så 

brukar jag göra i alla fall.  

Könsskillnader i hälsa 
En fråga som ställdes till tjejerna under intervjuerna handlade om könsskillnader inom området hälsa. 

Tjejerna i intervjun trodde att det bland annat kunde bero på att tjejer ofta ställer högre krav på sig 

själva än vad killarna gör. De nämner att det ofta finns ett tävlingsmoment med i bilden och att det blir 

svårt att leva upp till alla dessa krav.  

Det är mycket mer så här tävlande kring tjejer, att man vill vara den bästa och 

det blir så här man tävlar mot varandra och då vill man alltid vara den som är, 

alltså bäst på eller på, ni fattar vad jag menar.  
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Man vill vara bäst hela tiden. Att det blir en tävling mellan varandra, alltså 

man säger det inte rakt ut, nu tävlar vi om vem som har bäst betyg, men det 

blir ju ändå att man hetsar ju sig själv. 

Höga krav finns även på gruppnivå enligt tjejerna. Det blir en hets tjejerna emellan som bidrar till att 

de ofta mår dåligt. Att tjejer har större fokus på utseende är något som också återkommer bland deras 

svar. De menar att tjejer ofta kommenterar varandras utseende och att det är en tuff jargong mellan 

dem. 

…gud va tjock hon är och vilken ful tröja hon har på sig idag, vilket fullt hår 

hon hade, vad finnig hon är, alltså du vet typ så där, killar jag tror inte, jag tror 

att dom skiter i om en klasskompis tröja är ett litet hål i, förstår du? Det skiter 

väl dom i och sen om han har några finnar i pannan det är väl så här jag tror 

inte dom reagerar på det liksom. 

Ett annat svar som framkom i intervjuerna på frågan varför tjejer ofta svarar att de mår sämre än killar 

är att det finns en fysisk skillnad mellan tjejer och killar i denna ålder. I nedanstående konversation tar 

några av tjejerna upp puberteten och pratar om hur den påverkar deras mående.  

Något som jag typ ser jobbigt är att vi har mens och inte dom, typ så, vi får ju 

jobbigare period inte dom. Vi måste typ anpassa oss lite efter det och liksom. 

Dom har ju liksom inget att anpassa sig efter. 

…tänkte precis säga puberteten.. 

 Jamen det går ju killar också igenom. 

 Jamen den (tjejernas pubertet) är mycket jobbigare tror jag.  

 Vi förändras mycket mer än killar. 

Några av tjejerna menar att killarna mår sämre än vad de egentligen uppger och att det i själva verket 

inte är så stor skillnad mellan killars och tjejers hälsa. De menar att killarna inte vågar visa utåt hur de 

mår. 

…dom vill inte visa att dom mår dåligt och dom är liksom mer poker face 

liksom. Dom typ, alltså inte alla, men de flesta i alla fall, vill inte visa hur dom 

mår och liksom, ja dom typ om det händer något eller nåt då lägger dom det 

bara åt sidan. 

Stöd i skolan 
Många av tjejerna nämner att de kan vända sig till elevhälsan när de mår dåligt.  De har en efterfrågan 

på just elevhälsans stöd och vill se mer av dem i skolan. Vissa tjejer känner inte till att elevhälsan finns 
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överhuvudtaget och några tycker att det är svårt att nå dem samt att de borde finnas mer tillgängliga 

i skolan. Alla tjejer hade dock inte samma upplevelse av elevhälsan. Några av tjejerna tyckte att 

elevhälsans stöd fungerar bra på deras skola och att de hade får det stöd de behöver. 

Jag tycker inte man ska behöva söka upp asså fakta om det ens finns någon 

(elevhälsa) utan man ska bara veta, om det finns någon… 

Dom kanske borde komma och berätta hur man ska veta vart dom finns och 

typ hur man får tag i dom och så där. För det kanske inte är alla som vill 

berätta för sin lärare att man vill gå och prata med kuratorn. Så det kanske 

kan vara lite enklare mottagning till dom. 

Då fick vi ju det stödet vi behövde, tyckte jag i alla fall! 

Här råder det dock delade meningar. Vissa av tjejerna vill gärna lära känna personen innan de pratar 

med den (exempelvis kurator, skolsköterska) om de mår dåligt medan andra tjejer känner att det är 

positivt om de inte känner personen i fråga. De anser att personen kan döma dem på ett annat sätt 

om de känner varandra.  

Jag vill helst känna någon väldigt mycket innan om jag mår dåligt. 

Jag kan känna tvärtom, om jag känner personen då känns det typ som om den 

typ ser mig på ett annat sätt om jag säger mina problem eller så här. 

Enskilda lärare som de har förtroende för och/eller en relation till kan även vara ett stöd för tjejerna i 

skolan.  

Jag skulle nog kunna vända mig till lärare om jag känner att jag mådde dåligt 

över skolarbeten för det tycker jag är en annan sak, men privata grejer skulle 

jag nog inte berätta för lärare.  

Under intervjuerna framkom det även att tjejerna gärna skulle vilja att det fanns någon annan vuxen 

på skolan som bara lyssnar på dem och kan komma med råd.  

Eller någon som man kan säga vad som har hänt och den kan komma med råd, 

men sen att det inte blir något mer. 

Men jag skulle önska att det fanns någon från asså, jag började ju här i sexan 

och att det fanns någon redan från den stunden, som man verkligen kunde ta 

kontakt med, som man skulle kunna prata med liksom redan då. För då skulle 

det vara en helt annan sak i sjuan, åttan och nian, för då skulle man ju känna 

den personen lite mer och kunna lita på den men som skulle ha full 

tystnadsplikt.  
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Ungdomsmottagningar kan också fungera som ett stöd men under intervjuerna framkom det att flera 

tyckte att det var negativt att ungdomsmottagningen i Kumla inte finns kvar.  

Det är ganska dåligt! Att det inte finns någon(ungdomsmottagning) i Kumla 

Delaktighet och inflytande  
Skolornas olika råd är tänkta att ge eleverna inflytande och delaktighet. Klassråd, matråd och elevråd 

finns på alla skolor men fungerar olika bra. Flertalet av tjejerna upplever att råden inte fungerar 

optimalt.  En otydlig struktur, ingen återkoppling från möten, svårt att få kontakt med elevrådets 

medlemmar/representanter är olika negativa sidor som framkommer under intervjuerna.  

Jag har ingen aning om vilka som är i elevråden ens. 

Ja, vårt elevråd är ju ganska onödigt egentligen för det blir inga förbättringar. 

Inga enligt mig, utan vi kommer med våra idéer men om de nu någonsin 

kommer uppfyllas så skulle det vara när vi hinner sluta på den här skolan.  

Vår klass har skött det rätt bra faktiskt!  

När det gäller matråd finns det liknande upplevelser. Det råder en viss otydlighet och osäkerhet om 

det överhuvudtaget finns matråd på vissa skolor. Tjejerna önskar mer inflytande kring skolmaten och 

över vilka maträtter som skall serveras. På en av skolorna fungerade matrådet bättre och de hade fått 

vara med och bestämma om skolmaten.  

Jag har faktiskt inte hört talas om matrådet!  

På frågan om vad de vill ha mer delaktighet och inflytande över svarar de att de gärna skulle vilja vara 

med och påverka upplägget av inlämningsuppgifter och prov. Tjejerna önskar även att medverka i 

planeringen av lektionerna. 

Ja, det vore ju lite roligare om man fick vara med och bestämma, så att folk 

inte sitter och klagar på vad man ska göra och så där, dom får chansen att visa 

eller berätta vad dom vill och så där. 

Jag tycker vi får väldigt mycket inflytande i hur typ ett avsnitt ska bedömas  

Skolportalen nämns även som en del för att kunna bli mer delaktig som elev. Den används i olika grad 

på skolorna, några av tjejerna tycker den fungerar och används bra medan några tycker att den kan 

användas i mer.  

Dom använder ju inte skolportalen ett dugg… Lärarna bryr sig inte om 

skolportalen längre, dom tycker de är så krångligt.  
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Engagemang 
En av frågorna handlade om elevers engagemang i skolarbetet. På frågan om vad som är viktigt för att 

skolan ska bli rolig och intressant svarar tjejerna att lärarna har en viktig roll. Är lärarna engagerade 

och har strukturerade lektioner blir även eleverna engagerade. Om läraren själv tycker det är roligt att 

lära ut så smittar det av sig på eleverna.  

Om man har lärare som kan sin grej, som alltså vet precis hur ungdomarna 

fungerar, vad dom går igenom och som själv liksom levt sitt liv liksom och sen 

kan sakerna om det ämnet de lär ut, då tror jag automatiskt blir det mycket 

roligare… 

…om man har en rolig lärare som vet vad dom gör och kan utnyttja själva 

lektionstiden till att lära ut, då tror jag det skulle vara så mycket lättare både 

för oss och för dom. Att liksom vi får betyg och dom kan vara nöjda över att 

dom har lärt ut och lärt oss någonting. 

Att lärarna varierar sina lektioner är också viktigt för att skapa ett engagemang enligt tjejerna. Ibland 

upplever de att de bara får sitta och skriva av det som läraren skriver upp på tavlan. Detta blir tråkigt i 

längden och att kunskaperna inte går in.  

Det är väl bara att variera lektionerna typ. På So eller No kan man vara ute 

typ sitta ute och ha lektion… Man kan kolla på film liksom, göra mer saker 

istället för att bara sitta och läsa, alltså skriva av tavlan. Det tycker jag själv är 

jobbigt! Liksom jag lär mig inte så jättemycket på det så. För jag tycker det är 

svårt att skriva och lyssna samtidigt. Då hänger jag inte riktigt med.   

Något som kan öka elevernas engagemang är om lärarna kan individanpassa undervisningen för de 

elever som inte hinner med i det ordinarie tempot.  

…tyckte man att det var jobbigt och så här, då sa hon (läraren) liksom vi kan 

göra det på ett annat sätt till exempel eller göra något annat, fast det typ var 

samma grej, men skriva något annat. 

Att koppla undervisningen till olika aktuella händelser och områden i tjejernas vardag skulle även 

kunna göra tjejerna mer engagerade. De menar att det är lättare att se nyttan i det man lär sig om de 

ser att de kommer kunna använda kunskapen utanför skolan. 

 Jag tänker bara på en sak och som man ofta kommer till när det kommer till 

olika arbeten, när ska jag använda det här i vuxenlivet? När kommer jag 

någonsin behöva använda de här kunskaperna i vuxenlivet? 
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Tjejerna i intervjuerna anser även att deras vänner är viktiga för att skapa engagemang i skolan. De 

stöttar ofta varandra om någon av dem känner sig oengagerade. Många tar även hjälp av sina föräldrar 

om de behöver stöd.  

Något som påverkar tjejernas engagemang negativt är om de har vikarier som inte är insatta i de 

ämnena som de vikarierar för. Även byten av lärare under terminen påverkar elevernas engagemang 

negativt.  

...det kan vara en svenska lärare som hoppar in och så sitter man där och 

bara, ja kan du hjälpa mig med den här. Nej, vi kan inte den uppgiften, vad ska 

vi göra då? Då är det ju bara ta upp telefonen och sitta där liksom. Då har man 

kanske ingenting att göra! Och så gnäller dom på att man är efter… 

 

Diskussion 
 

Resultaten från intervjuerna gav en fördjupad bild över av vad som tjejerna anser påverka deras hälsa 

och visade även på hur tjejerna tänker kring delaktighet, inflytande och engagemang i skolan.  

Faktorer som påverkar tjejernas hälsa 
När det gäller vad som påverkar tjejernas hälsa i positiv bemärkelse blir det tydligt i resultatet att goda 

relationer till personer i tjejernas omgivning är av viktigt. Det handlar till stor del om att befinna sig i 

ett sammanhang där de kan känna sig trygga, bekräftade och omtyckta. Det framgår även i resultatet 

att det inte enbart är familjen som är av betydelse utan även att goda relationer till lärare och 

skolkamrater är viktigt. Detta innebär att skolan har en viktig roll i arbetet med att främja unga tjejers 

hälsa. Att tydliggöra för lärare och annan skolpersonal att de personliga relationerna mellan dem och 

eleverna har stor betydelse för elevernas hälsa är viktigt.  

Eftersom goda relationer är viktiga för att tjejerna ska må bra är följaktligen dåliga relationer något 

som påverkar deras hälsa negativt. Det som främst framträder i resultatet av dessa intervjuer är att 

höga förväntningar och press på att tjejerna ska prestera bra har en betydande inverkan på deras hälsa 

ur ett negativt perspektiv. En känsla av att de måste vara alla till lags, bete sig eller se ut på ett visst 

sätt verkar leda till stress, oro och rädsla för att inte passa in i normen. Förväntningarna på att hela 

tiden prestera i olika sammanhang som till exempel i skolan, på fritiden, vara en bra kompis eller en 

bra familjemedlem tycks leda till att tjejerna får svårt att slappna av och ofta blir stressade.  

Stress är en annan faktor som enligt resultatet har stor negativ inverkan på tjejernas hälsa. Som tidigare 

nämnts är den ofta en följd av höga förväntningar men är också starkt kopplad till själva skolarbetet. 

Tjejerna beskriver även olika strategier som de använder sig av för att minska stressen. Det handlar till 

stor del om att få stöd från omgivningen i att exempelvis strukturera och prioritera olika uppgifter. 

Detta visar återigen på vikten av att ha personer i sin omgivning som tjejerna kan ha en god relation 

till och som de kan vända sig till vid behov. Skolan kan även arbeta med att skapa förutsättningar för 
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goda relationer mellan elev och lärare genom att skapa en medvetenhet hos personalen om att 

eleverna upplever att de är i behov av denna typ av stöd. En varningssignal som bör tas på allvar är att 

det förekommer att elever sjukskriver sig på grund av stressen från skolan. 

För flera av tjejerna är fritidsaktiviteter viktiga för deras återhämtning och avkoppling, dock tenderar 

det att vara så att den typen av aktiviteter ibland behöver bortprioriteras till förmån för exempelvis 

skolarbete. Paradoxalt nog kan även fritiden vara en stressfaktor då det i vissa fall beskrivs som en av 

de arenor där tjejerna förväntas göra goda resultat eller ”måste” hinna med. Med detta i åtanke blir 

det tydligt att det är viktigt att hitta en god balans mellan fritid och övriga aktiviteter/åtaganden. De 

fritidsaktiviteter som tjejerna beskriver att de ägnar sig åt var till stor del olika typer av fysiska 

aktiviteter. Eftersom det finns starka positiva hälsoeffekter av fysisk aktivitet, såväl kopplat till den 

fysiska som den psykiska hälsan, är det ur ett hälsofrämjande perspektiv av vikt att tjejerna kan 

fortsätta med denna typ av aktiviteter utan att det för den skull ska bidra till ytterligare stress eller 

krav. 

Stöd i skolan 
Elevhälsan kan vara ett stöd för tjejerna om de till exempel mår dåligt och är stressade. Flera av tjejerna 

vill se mer av elevhälsan i skolan samt få mer information om vad de gör, vilka de är och vilket stöd de 

kan ge. Det är viktigt att elevhälsan arbetar med att nå ut med information i klasserna samt att de är 

tillgängliga ute på skolorna. Detta kan exempelvis ske genom fler öppettider, drop-in eller att gå 

runt/närvara i hela skolan för samtal.  Precis som tidigare nämnts är även goda relationer till enskilda 

lärare ett stöd i skolan. Även ungdomsmottagningen nämndes som en form av stöd. I Kumla finns den 

inte längre kvar vilket betyder att ungdomarna måste ta sig till Hallsberg som är närmaste mottagning. 

Detta ställer högre krav på elevhälsans roll för att kunna möta tjejernas behov än mer när 

ungdomsmottagningen inte finns kvar i kommunen.  

Delaktighet, inflytande och engagemang  
Utifrån intervjuerna kan följande faktorer anses som viktiga för att skapa engagemang bland tjejerna: 

engagerade lärare, variation på lektionerna, individanpassad undervisning samt undervisning kopplat 

till vardagslivet. Elevernas engagemang är alltså starkt kopplat till deras lärares engagemang och hur 

dessa lärare lägger upp sina lektioner.  Därför är det viktigt att lyfta frågan kring engagemang till en 

skolnivå och där diskutera och arbeta med frågan i olika forum, till exempel på arbetsplatsträffar. 

Skolan kan även satsa på kompetensutveckling när det gäller området individanpassad undervisning 

samt hur lärarna kan koppla undervisningen mer till vardagslivet.  

I resultatet framgår det även att tjejernas engagemang påverkas negativt när deras lärare byts ut under 

terminerna eller när olika vikarier sätts in. Detta påverkar elevernas möjlighet till att skapa djupare 

relationer med lärarna och bör därför beaktas i skolans personalplanering.  

När det gäller tjejernas delaktighet och inflytande så anser tjejerna att skolornas olika råd är bra forum 

för att engagera dem och göra dem delaktiga. De anser dock att vissa av dessa råd inte fungerar 

optimalt och detta gör att deras engagemang påverkas negativt. Att skolorna gör en övergripande 

kartläggning över hur deras olika råd fungerar kan vara ett första steg för att få dessa råd att fungera 

och i sin tur göra eleverna mer delaktiga. I intervjuerna framgår det även att eleverna vill ha mer 
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inflytande över lektionsupplägg och upplägget av inlämningar och prov. Detta visar på att tjejerna är 

intresserade av att påverka på olika nivåer, dels på en övergripande skolnivå men även på individnivå.  

I intervjuerna framkommer det även att användandet av skolornas olika webbportaler skulle kunna 

förbättras. Tjejerna anser att vissa skolor inte använder sig av dessa portaler i den utsträckning som de 

skulle kunna. I och med att dagens unga lever i en digital värld så skulle skolorna kunna utveckla detta 

arbete mer. Att personalen känner sig trygga med verktyget/webbportalen är en viktig förutsättning 

för att de ska använda sig av dem.  

Metoddiskussion 
Att intervjuer genomförts med elever från kommunens alla högstadieskolor innebar att tjejer med 

olika bakgrund och från olika delar av kommunen deltog. Detta ger en bredare bild av målgruppens 

upplevelser. Gruppintervju som metod gör även diskussionerna mer dynamiska än om vi skulle 

intervjuat varje elev enskilt.  

Något som kan ha påverkat resultatet är att det inte gjordes ett slumpmässigt urval. Istället tillfrågade 

skolans eleverna om intresse fannsatt delta. Detta gjorde att gruppen inte blev helt representativ för 

samtliga tjejer i målgruppen men detta var nödvändigt utifrån att deltagandet byggde på frivillighet.  

Gruppernas storlek kan även ha påverkat resultaten, i en stor grupp så kan vissa personer vara mer 

dominanta vilket kan medföra att deras svar blir hela gruppens syn på frågan. I en grupp med färre 

respondenter skulle fler kunna komma till tals och våga ta ställning i olika frågor. Trots att grupperna i 

denna studie bestod av 6-7 personer, vilket räknas som en bra gruppstorlek, så förekom det ändå att 

vissa individer tog över och pratade mer än andra.  
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Fortsatt arbete 
Resultaten från intervjuerna kan användas för att hitta styrkor och utvecklingsområden inom 

skolornas olika verksamheter. Rapporten kan ses som ett komplement till den befintliga kunskap och 

erfarenhet som finns i det dagliga arbetet. 

Utifrån resultaten har vi sammanställt några förslag till fortsatt arbete: 

 Främja arbetet med att skapa goda relationer mellan elever och personal  

 Skapa forum för tjejerna där de kan diskutera stresshantering, press och höga förväntningar 

 Synliggöra elevhälsans stöd och göra den mer tillgänglig  

 Kartlägga och utvärdera de olika råden på skolorna för att få dessa att fungera som forum för 

elevinflytande   

 Lyfta och diskutera frågan kring hur skolan tar tillvara på och utvecklar lärarnas engagemang  

 Kartlägga och utvärdera användandet av Skolportalen för att bemöta elevernas önskemål om 

utveckling av denna plattform 

 Kartlägga andra gruppers syn på hälsa/ohälsa, t ex tjejer i yngre åldrar eller killar  

 

  



 

19 
 

Bilaga 1 – Informationsbrev till deltagarna 

 

Till er som är inbjudna att vara med i gruppsamtal 

Ungas röster om hälsa 

Vi vuxna behöver lära oss mer om hur ni ungdomar mår. Vi skulle vilja veta mer om vad som är viktigt 

för att ni ska må bra, varför ni ibland känner er oroliga, stressade, glada och så vidare.  

Därför skulle vi vilja pratat med en grupp tjejer i 9:an på XXX-skolan. Ni har säkert bra tankar och 

idéer om vad vi vuxna kan göra för att förstå och stötta ungdomar så att de mår så bra som möjligt.  

Gruppen kommer att bestå av 5-6 tjejer och vi kommer tillsammans att prata i cirka 45-60 minuter. 

För att vi ska komma ihåg allt som sägs kommer vi spela in vårt samtal men ingen annan än vi 

kommer att lyssna på det efteråt. Det är helt frivilligt att vara med och vi hoppas att du tycker det är 

kul att få vara med och berätta om vad just du tycker. Du kan när som helst välja att avbryta din 

medverkan och ingen kommer få veta vem som har sagt vad under samtalet. 

Resultaten kan komma att användas som underlag när kommunen tar olika beslut som påverkar 

ungdomar. 

Vi som kommer ställa frågorna till er heter Sara och Hanna och vi jobbar i Sydnärke folkhälsoteam. 

Om du har några frågor får du gärna kontakta oss, Rolf Östman - verksamhetschef eller Susanne 

Sandberg - chef för elevhälsan. Du når Rolf och Susanne via kommunens växel, 019-58 80 00. 

 

Vänliga hälsningar  

Sara Gustavsson 

sara.gustavsson@lekeberg.se, 0585-487 24 

Hanna Hansson 
hanna.hansson@lekeberg.se, 0585-488 47 
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Bilaga 2 – Informationsbrev till vårdnadshavare 
 

Till dig som vårdnadshavare 

Information om projektet Ungas röster om hälsa 

 

Kumla kommun ska i samarbete med Sydnärke folkhälsoteam genomföra projektet Ungas röster om 

hälsa. Under vårterminen ska vi ha ett antal gruppsamtal med tjejer i skolår 9. Syftet är att få 

förståelse för unga tjejers upplevelser och erfarenheter av vad som påverkar deras hälsa.   

Din dotter har blivit tillfrågad att delta i ett av dessa gruppsamtal. Deltagandet är frivilligt och vi 

hoppas att ditt barn tycker det låter intressant att vara med. Samtalen kommer att genomföras i 

skolan under lektionstid och frågorna handlar bland annat om vad som är viktigt för att de ska må 

bra, varför de ibland känner sig oroliga, stressade, glada och så vidare. Svaren kommer inte kunna 

kopplas till enskilda individer. 

Skolan kommer att få ta del av resultaten genom en rapport. Rapporten kan komma att användas 

som underlag när kommunen tar olika beslut som påverkar ungdomar. 

Vi som kommer hålla i samtalen heter Hanna Hansson och Sara Gustavsson och vi jobbar i Sydnärke 

folkhälsoteam. Om du har några frågor får du gärna kontakta oss, Rolf Östman – verksamhetschef 

eller Susanne Sandberg – chef för elevhälsan. Du når Rolf och Susanne via kommunens växel, 019-58 

80 00. 

 

Om du inte vill att ditt barn ska delta i undersökningen meddelar du detta till Hanna Hansson senast 

den 2015-XX-XX. 

 

 

Vänliga hälsningar Sydnärke folkhälsoteam 

Genom  

Hanna Hansson 
Folkhälsopedagog 
hanna.hansson@lekeberg.se, 0585-488 47 
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Bilaga 3 - Intervjuguide 

Intervjuguide 

Inledande information 

Vi har lite kort information som vi vill förmedla innan vi startar igång själva intervjun: 

 Information om projektet: Kumla kommun vill veta mer om vad som är viktigt för er för att ni 

ska må bra. Vi kommer att intervjua fem grupper med tjejer från skolår 9, från alla 

högstadieskolor i kommunen. Beroende vad som kommer fram så kan insatser/aktiviteter 

anpassas efter…. 

 

 Fokus på skola och hem - vi kommer ställa frågor om vad som påverkar hur ni mår och när ni 

svarar vill vi gärna att ni försöker tänka utifrån just skola och hem. 

 

 Alla ska få utrymme att uttrycka sina åsikter 

 

 Alla behöver inte vara överens 

 

 Vi vill få olika perspektiv eftersom man upplever skolan på olika sätt 

 

 Intervjutiden är en timme, och vi har några frågor som vi hoppas hinna gå igenom under den 

tiden 

 

 Om det är så att vi någon gång avbryter så är det för att gå vidare/försöka hinna med alla 

frågor 

 

 Anonymt – ingen får veta vem som sagt vad, ingen vet vilken skola ni går på. Det är bara vi 

(Hanna, Sara och Fredric) som kommer lyssna av intervjuerna. Ingen personal på skolan 

kommer att lyssna på något av de ni säger.   

 

 Det här är ju något som är frivilligt men vi tycker det är väldigt viktigt att få ta del av hur ni 

tänker. Och det är ett bra sätt för er att uttrycka vad ni tycker.  

 

 Eftersom vi spelar in viktigt att inte prata i mun på varandra, utan prata en åt gången 

 

 En av oss kommer ställa de flesta frågorna och den andra kommer anteckna och hjälpa till att 

ställa följdfrågor. 

 

 Be om att de lägger bort telefonerna 
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(Inled med några ”Få-igång-frågor”) 

Presentationsrunda  

1. Kan någon av er börja berätta om vad är 

viktigt för att ni ska må bra? 

Skola Hem (Fritid) 

- Finns det möjlighet att göra sakerna som ni mår 

bra av i Kumla? 

- Om inte, vad är det ni saknar? 

- Hur tänker ni andra? 

 

2. Berätta om något som kan göra att ni mår dåligt? 

Skola Hem (Fritid) 

- Finns det någon ni kan prata med om ni mår dåligt (skola, familj, vänner)? Finns det någon du 

kan vända dig till i skolan? 

Om nej, vilken hjälp skulle ni önska? 

Om ja, känner ni att ni får tillräckligt med hjälp? 

- Beskriv en situation där du har känt dig nere och vad som sen fått dig att må bättre 

- Känner ni höga krav på er ibland? I så fall. Var kommer kraven ifrån? 

- Hur tänker ni andra? 

 

3. Skulle någon av er vilja berätta om en situation där ni känt er stressade och vad ni gjorde 

för att ta er ur den situationen. 

Skola Hem (Fritid) 

- Är detta någon ni kan prata med lärarna om? 

- Skulle skolan kunna hjälpa till på något sätt? 

- Vart vänder du dig om du känner dig stressad? 

- Skulle ni vilja få någon hjälp om ni känner er stressade? 

- Hur tänker ni andra? 

 

4. Många elever känner att de inte har inflytande i skolan och nu vill skolan gärna veta mer 

om hur ni tänker kring delaktighet och inflytande. 

- Vilka frågor tycker ni det är viktigt att ha inflytande över som elev? 

( t.ex. miljö, lektionsplanering, mat) 

- Vilka frågor i skolan tycker ni att ni har inflytande över idag? 

- Vilka frågor i skolan har ni inte inflytande över idag?  

Hur tänker ni andra?  

Kan du/ni berätta lite mer om hur du 

menar/tänker… 

Kan du/ni utveckla… 

Kan ni ge exempel 

Vad menar du när du säger… 

Vilken betydelse har… 

Finns det något mer ni vill säga om det 

här? 
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- Olika råd på skolan (elevråd, klassråd, matråd) är ett sätt att öka elevinflytande. Finns det, 

och hur fungerar dem? 

- Hur tänker ni andra? 

 

5. En del elever tycker inte att skolarbetet engagerar dem. Detta är något som skolan vill 

förändra. Då vill vi fråga er elever om vad ni tycker är viktigt för att skolan ska bli rolig och 

intressant. 

- Kan ni berätta om ett tillfälle där ni kände att skolarbetet var roligt och beskriva vad som 

gjorde att ni kände så? 

- Kan ni ge exempel på hur en lärare ska vara för att väcka er nyfikenhet i skolarbetet? 

- Finns det något utöver det ni redan berättat som påverkar ert engagemang? 

(t.ex. miljö, läromedel, lektionsupplägg, inflytande) 

- Hur tänker ni andra? 

 

6. Liv & hälsa ung undersökningens resultat visade bl a. att tjejer ofta svarar att de mår sämre 

än killar. Vad tror ni det kan bero på?  

 

Intressant… 

Kan du utveckla 

Vad tror du det beror på 

Berätta mer om hur du tänker 

 

Avslut 

Försöka göra en kort sammanfattning av vad som sagts: 

- Tycker ni detta utgör en rättvis bild av vad som sagts? 

- Är det något som ni vill lyfta fram som ni tycker är extra viktigt? 

- Något mer att tillägga? 

 

Frivilligt att lämna sina kontaktuppgifter om de vill se den färdiga rapporten. 


