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Utbildning är en av de viktigaste faktorerna 

som påverkar hälsan genom hela livet  
 

 

 Utbildning 
 

 
 

 

Hälsa 



Psykisk ohälsa hos skolbarn 

o 10 – 20 % 

 

o Psykisk ohälsa ser ut att öka 

 

o Samband med socioekonomiskt status 

o Påverkar framtidsutsikter och psykisk hälsa i vuxen ålder  

o Skolåldern är en viktig och känslig period  



Psykisk hälsa och skolprestationer 

o Psykisk hälsa påverkar beteende, koncentration, kognitiv 
kapacitet 

 

o Skolmisslyckande är kopplat till framtida psykosociala 
problem 

 

o För sårbara barn och tonåringar är  frånvaro av skol-
misslyckande den viktigaste skyddande faktorn 



Vad kan skolor göra? 

 

o Tidig intervention  

 

o Universella och ekologiska interventioner  

o Uppfylla det kompensatoriska uppdraget 





Avhandlingens övergripande syfte 

Bidra med mer kunskap om: 

Hur psykisk hälsa och skolprestationer är associerade 
hos yngre skolbarn 

 

Hur interventioner kan utformas och implementeras 
för att förbättra elevernas skolprestationer och  

psykiska hälsa 

 

 



Avhandlingens övergripande syfte 

Stötta beslutsfattare och skolledare att förstå 
sambanden mellan psykisk hälsa och utbildning 

 

Bidra till att utveckla ett utbildningssystem som 
optimerar elevernas utveckling och framtida 
möjligheter 

 

Lyfta frågan om elevers utbildning och psykiska hälsa  
som en jämlikhets- och samhällsfråga 





              - bakgrund 

Skolfam  

 

UTSIKTER individer 



              - bakgrund 

o  Fokus på att arbeta och utvecklas i skolämnena 

 Förbättrade skolprestationer              ökad psykisk hälsa 
 och bättre framtidsutsikter 

o En effektiv skola kan stötta alla elever  

 Alla elever har förmågan 

 

o Höga förväntningar, rimliga krav 



               

o Riktad mot skolor med en stor andel riskgruppsbarn 

 

o Universell, ekologisk intervention 

o  Systematiska och regelbundna mätningar och analyser av 
elevernas skolprestationer på grupp (och individnivå)  

o Optimera organisationen för att erbjuda en skola som ger 
eleverna det stöd de behöver och utjämnar ojämnlikheter  
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Färgkartor 
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Skolledning 
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FORSKNINGSPROJEKTET 



Skolor och population 

o 7 interventions- och 7 jämförelseskolor  

  

o Alla elever i åk 1 och 2, januari 2010  

  
o Områden med  låg socioekonomi 

o 792 - 954 elever 

 deltagar frekvens 76.5% - 86.5% 

 

 



Datainsamling  

I januari 2010, 2011, 2012 

 

o Standardiserade tester i matematik och i svenska  

o Hälso- och socio-ekonomiskt frågeformulär 

o The Strength and Difficulties Questionnaire, föräldra- och 
lärarskattningar (psykisk hälsa) 

o Blodtryck, puls, längd, vikt, salivkortisol 



Standardiserade tester 
o Magnes matematik, Engström & Magne, 2003 

o Läsförståelse 

 Vilken bild är rätt?, Lundberg, 2001 

o Skrivning, DLS bas, Skrivning. Psykologiförlaget, 2004 

 

 

Resultaten kategoriserades i Stanine skalor  

 



The Strengths and Difficulties 
Questionnaire (SDQ) 

o  3-17 år 

o Versioner för föräldrar, lärare (samt för själv-rapportering, 11-17 år) 

o  25 frågor 

o  5 subskalor   Emotionella symptom 

   Hyperaktivitet/Koncentration 

   Beteende problem 

   Kompisrelationer 

   Pro-Socialt beteende 

The Total Difficulties Scale 

o       0-40 poäng 

o       Hög risk -  Föräldra SDQ ≥17, Lärar SDQ ≥16 . 

 



I. Comparing parent and teacher assessments  
of mental health in elementary school children 

Type of data collection 2010 

Number of 1st and 2nd grade 
students in the 14 schools 792 

Students with informed parental 
consent  (% of study population) 606 (76.5) 

Both parent and teacher SDQ 512 (84.5) 

How do teacher and parent assessments with the SDQ work 
in a multicultural population of younger school children?  
 
Does socioeconomic factors have any effects on the  
SDQ assessments?  
 



I. Comparing parent and teacher assessments 
of mental health in elementary school children 

Föräldraskattningar: 

Skillnader fanns avseende elevernas psykiska hälsa (SDQ) beroende på 
föräldrars födelseland och mammors utbildningsnivå 

 

 

Barn med      hög risk 

icke svensk-födda föräldrar      14.4%   

svensk-födda  föräldrar         5.8% 

 

mammor med låg utbildningsnivå     17.5% 

mammor med hög utbildningsnivå       8.9%  

 

 

 

 



Type of data collection 2010 

Number of students in 1st and 2nd 
grade in the 14 schools 792 

Students with informed parental 
consent  (% of study population) 606 (76.5) 

1st grade students 274 (45,1) 

2nd grade students 332 (54,9) 
Participated in all types of data 
collection 394 (64.0) 

II. Associations of mental wellbeing and health on 
academic achievement in primary school children?  

A cross-sectional study of 1st and 2nd grades students in southern Sweden 

How are health factors, i.e. mental wellbeing, 
associated with academic performance in the younger 
school years? 



II. Associations of mental wellbeing and health on 
academic achievement in primary school children?  

A cross-sectional study of 1st and 2nd grades students in southern Sweden 

o Psykisk ohälsa             låga resultat i matematik, 
läsförståelse och skrivning 

o Låg socio-ekonomi            låga resultat, speciellt i 
läsförståelse 

 

o Låg psykisk hälsa (lärar SDQ) och låg utbildningsnivå hos 
föräldrarna        betydligt ökad risk för låga resultat 



Type of data collection 2011 2012 Total 

Number of 3rd grade students in 
the 14 schools 412 377 789 

Students with informed parental 
consent  (% of study population) 356 (86.4) 309 (82.0) 665 (84.2) 

III. A multi-level analysis of mental health and 
school achievement amongst elementary 

school children in southern Sweden. 

 

 
How is mental health in younger school children associated 
with school achievement? 
 
What are the effects of individual characteristics and contextual 
factors (school and class) in this context?  
 



III. A multi-level analysis of mental health and 
school achievement amongst elementary 

school children in southern Sweden. 

o Psykisk hälsa var linjärt associerad med resultat i 
matematik och i läsförståelse 

 

o Klass- och skolnivån förklarade 16–23% av resultaten 
i matematik och i läsförståelse 

 

  Läsförståelse Matematik 

Klassnivå 14 - 17% 18 - 19% 

Skolnivå 2 - 4% 4% 



Type of data collection 2010 participants 2012 participants 
(% of baseline) 

With parental consent  606 477 (78.7) 

Biometric test 563 (92.9) 461 (96.6) 

Health questionnaire 551 (90.9) 458 (96.0) 

SDQ parents 563 (92.9) 415 (87.0) 

SDQ teachers 540 (89.1) 411 (86.2) 

Math test 587 (96.9) 452 (94.8) 

Reading comprehension 534 (88.1) 453 (95.0) 
Participated in all types of data 
collection 394 (65.0) 338 (70.9) 

IV. Improving school and mental health?  
A Swedish intervention study. 

 

 

 

How does an ecological school intervention based on 
participatory principles affect students’ school performance, 
considering the role of mental health? 
 



IV. Improving school and mental health?  
A Swedish intervention study. 

o Läsförståelse hos elever i interventionsskolor 
förbättrades mer  

o Psykisk hälsa vid baseline förutspådde resultat i 
läsförståelse 2 år senare  

 



V. “Getting one’s bearings on a maiden voyage” 
 – how school interventions can become the teachers’ own   

springboard and concern: A grounded theory study. 

 

How did the teachers experience the process and 
engage in the school intervention called “UTSIKTER”? 

 



V. “Getting one’s bearings on a maiden voyage” 
 – how school interventions can become the teachers’ own   

springboard and concern: A grounded theory study. 

 

o Grad av inklusion och aktivitet i interventionen samt 
samarbete, personliga attityder, stöd och 
information påverkade lärarnas engagemang och 
perspektiv av interventionsprocessen.  

o Lärarnas engagemang påverkade utvecklingen av 
interventionen 



Vad betyder detta för skolornas arbete 
med att främja en god psykisk hälsa? 



Vad betyder detta för skolornas arbete 
med att främja en god psykisk hälsa? 

o Tidiga “interventioner” behövs för att utjämna den 
ojämlikhet som syns redan i de första skolåren 



Vad betyder detta för skolornas arbete 
med att främja en god psykisk hälsa? 

o Tidiga “interventioner” behövs för att utjämna den 
ojämlikhet som syns redan i de första skolåren 

o Associationer mellan elevernas psykiska hälsa och 
skolresultat måste beaktas och borde dras fördel av 
när man vill förbättra någon av de två 



Vad betyder detta för skolornas arbete 
med att främja en god psykisk hälsa? 

o Tidiga “interventioner” behövs för att utjämna  den 
ojämlikhet som syns redan i de första skolåren 

o Associationen mellan elevernas psykiska hälsa och 
skolresultat måste beaktas och borde dras fördel av 
när man vill förbättra någon av de två 

o Interventioner på skol- och klassnivå kan förbättra 
elevernas skolprestationer betydligt 



Vad betyder detta för skolornas arbete 
med att främja en god psykisk hälsa? 

o Tidiga “interventioner” behövs för att jämna ut den 
ojämlikhet som syns redan i de första skolåren 

o Associationen mellan elevernas psykiska hälsa och 
skolresultat måste beaktas och borde dras fördel av 
när man vill förbättra någon av de två 

o Interventioner på skol- och klassnivå kan förbättra 
elevernas skolprestationer  

o Lärarengagemang är enormt viktigt för 
implementationsprocesser 



Vad betyder detta för skolornas arbete 
med att främja en god psykisk hälsa? 

o  Tidiga “interventioner” behövs för att jämna ut den ojämlikhet som 
syns redan i de första skolåren 

o  Associationen mellan elevernas psykiska hälsa och skolresultat måste 
beaktas och borde dras fördel av när man vill förbättra någon av de 
två 

o  Interventioner på skol- och klassnivå kan förbättra elevernas 
skolprestationer  

o  Lärarengagemang är enormt viktigt för implementationsprocessen 

o  Interventioner som UTSIKTER,  

 som inkluderar organisationsutveckling 

 byggda på systematisk analys av hur man klarar sitt 
 grunduppdrag 

  har potential att skapa en skola som kan ge eleverna det  

stöd de behöver 



…fortsättning följer 



https://lup.lub.lu.se/search/search/publication/98188d00-
e8fc-4582-94fb-7108594aa5b6 

http://www.skolporten.se/forskning/avhandling/breaking-vicious-
circle-studies-interplay-mental-health-school-achievement-among-
students-first-years-primary-school-sweden/ 
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