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1 
Varför mår elever (tjejer) 

allt sämre?



Självupplevd psykisk ohälsa
Minst två symptom/vecka

Folkhälsomyndigheten (2018)



Sverige är sämst i norden
Minst två symptom/vecka

Folkhälsomyndigheten (2016)



Vård för depression

Vård för ångest

Psykofarmaka

Vård på BUP

Socialstyrelsen (2018)



Är det skolans fel?

Folkhälsomyndigheten (2018)



2 
Hur kan skolan bidra till 
psykisk hälsa (ohälsa)?



2 
Hur kan skolan bidra till 
psykisk hälsa (ohälsa)?

1. MOTVERKA MOBBNING 
OCH KRÄNKANDE 
BEHANDLING 

2. ERBJUDA SNABB HJÄLP 
NÄR ELEVER BÖRJAR 
FÅ PROBLEM





Trygg 
relation

Närvarande Lyhörd

Förutsägbar

Hur bygger man en relation?



Hur mycket betyder relationen
mellan lärare och elev? 

McCormick m. fl. (2017)

Socioekonomiskt utsatta elever
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För äldre elever då?

Wang m. fl. (2012)

Omotiverade elever
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Elever som har konflikt 
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Emotionellt 
stöd

En bra start på läsåret!

Gemenskap

Höst Vinter

Engagemang
Lust att lära

Vår

Autonomi

Ruzek m. fl. (2016)



Låt eleven välja Motivera varför eleven ska 
lära sig något

Vänliga uppmaningar
kan… vill… skulle du kunna…

Bekräfta även
negativa känslor

Vad är autonomistöd i skolan?



3 
Elever som känner stress och 

prestationskrav 
- vad kan lärare göra?



Lärare eller terapeut?

Friends for 
life

695 elever slumpades

0

Åhlen m. fl. (2018)



Selektiv prevention av depression?

Små effekter - d=.32
Uppföljning 12 mån - d=.23

(Cochrane, 2016)

Selektiv prevention av ångest?

Små effekter - d=.43
Uppföljning 12-24 mån - d=.32

(Lawrence, Rooke & Creswell, 2017)

Riktade insatser då?



Självständighet
Att gå sin egen väg

Ångest som hinder

Relationer
Familj och vänner

Prestationer
Att lära sig saker



Självständighet
Att gå sin egen väg

Ångest som hinder

Relationer
Familj och vänner

Prestationer
Att lära sig saker

Prestationsångest/Stress

Social ångest Rädsla för att hävda sig



Ta små steg istället för att prata

Men!
Stress = minska krav

Ångest = utmana



Inlärning
”Jag ska lära mig…”

Undvikande
”Bara jag inte får F”

Resultat
”Jag ska få ett A”

Mer glädje i prestationen
Mer inre motivation
Fler nya utmaningar
Djupare bearbetning 

Bättre prestation

Tre slags mål



BerömSätt ord på vad 
barnet gjort

GENUIN

DIREKT!

Feedback som stärker


