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Magdalena Berger

• Specialpedagog

• Leg.förskollärare

• Leg.grundskollärare (åk 1-9)

• Personalutbildare

• Handledare

• Författare



Psykisk ohälsa hos 
barn och ungdomar

• Psykisk ohälsa

• Ett salutogent fokus

• Verktyg och strategier



PSYKISK OHÄLSA



En rad olika tillstånd av nedsatt psykiskt 

välbefinnande som oro, ångest eller 

diagnostiserade psykiatriska tillstånd.

En hel del av dessa är NORMALA 

REAKTIONER på en påfrestande 

livssituation. 

Psykisk ohälsa hos barn 
och ungdomar? 

Socialstyrelsen.se



Vilka barn och ungdomar 
drabbas av psykisk ohälsa?

• Ärftlig sårbarhet i kombination med miljöfaktorer 

• Höga krav i kombination med brist på kontroll 

och stöd (Krav-kontroll-stödmodellen)

• Brist på KASAM – Känsla av sammanhang

• Barn med funktionsnedsättningar löper större 

risk att drabbas av psykisk ohälsa

• Självkänsla och självförtroende spelar roll

• Kunskap om psykisk hälsa spelar roll



Upptäcka psykisk ohälsa 
hos barn och ungdomar

• Förändringar i största allmänhet 

(mimik, klädsel, kroppsspråk, hygien, ansiktsfärg).

• Nariga händer, täta toabesök, sen ankomst, suddar,  

raderar eller utför andra tvångsmässiga ritualer.

• Aggressivitet, vredesutbrott, samarbetssvårigheter, 

irritabilitet, koncentrationssvårigheter, rastlöshet, isolering.

• Kontaktsökande elever som vill prata. 

• Elever som somnar under skoltid.

• Håglöshet, stress, missbruk, ätbeteende, självskada.



Bemöta barn och ungdomar 
med psykisk ohälsa

• Salutogent fokus på intressen och det som ger energi.

• Uppmuntra till rutiner, betona hälsofrämjande aspekter.

• Hjälp till att lösa problem, utgå från studier och ditt uppdrag.

• Strukturera och anpassa undervisningen.

• Lyssna, var personlig men ej privat. Gräv inte i problemet. 

• Var empatisk och professionell.

• Kom ihåg eleven vid frånvaro! 

• Sök stöd eller handledning vid affektsmitta.



ETT SALUTOGENT FOKUS



Vad behöver elever för att må bra? 

• Prata om själslig hälsa med barn.

• Prata om att vissa symtom hör till livet.

• Systematiskt arbete med friskfaktorer: 
Rutiner, lärande, rörelse, kost, sömn, och kroppens signaler.

• Struktur kring studier.

• Extra anpassningar och tillgänglig lärmiljö.

• Ökad kunskap om riskfaktorer. 

• Verktyg, strategier, handlingsplan och nödutgångar. 

Ofta är lösningarna enklare än vi tror



Vad behöver skolpersonalen göra?

• Kunskap om psykisk hälsa och psykisk ohälsa.

• Professionellt agerande i respektive yrkesroll. 

• Utgå från forskning och styrdokument - undvik godtycklighet.

• Relationsbyggande med ett salutogent fokus. 

• Empatiskt lyssnande, medmänskligt bemötande.

• Träna sig att tala MED barn och inte TILL barn och ungdomar.

• Stärka tron på de egna möjligheterna att göra skillnad.

Inta ett salutogent förhållningssätt i allt elevhälsoarbete



KASAM – Känsla av sammanhang

Ett salutogent synsätt 

latin salu = hälsa, genesis = uppkomst, ursprung

Begriplighet

Hanterbarhet 

Meningsfullhet

Aaron Antonovsky



BEGRIPLIGHET HANTERBARHET

MENINGSFULLHET



Samtala, fråga, lyssna 

• Hur ställer vi frågor?

• Hur gör vi när vi lyssnar?

• Hur använder vi kroppsspråk?

• Hur använder vi rummet?

• Hur gör vi när vi ger råd och vill lösa 

problem?



Avspända 
arbeten

Aktiva 
arbeten

Passiva 
arbeten

Spända 
arbeten

Lågt

Högt

Högt

Lågt

Låga Höga

IDEAL

SÄMSTA 
TÄNKBARA

STÖD

KONTROLL

KRAV

Robert A Karasek

Töres Theorell

Krav-kontroll-stödmodellen



VAD MÅR JAG BRA AV?

Samtala två och två med ett salutogent synsätt

• Vad behöver jag själv för att må bra på 
jobbet? (Nämn 3 saker)

• Vad gör att jag mår bra i min vardag 
hemma? (Nämn 3 saker)

Det ska vara rimliga saker du kan uppnå.



VERKTYG OCH STRATEGIER



KARTLÄGG & UTVÄRDERA MED KASAM

Begripligt

Hanterbart

Meningsfullt

Inte alls

Inte alls

Inte alls

Väldigt

Väldigt

Väldigt

Annika Rehn, Sveaskolan.se



Linnea

Undervisning, 
skolämnen

Kompis (ar)

Klassen, 
skolmiljön

Sociala medier, 
spel, intressen

Hemma

Sömn, mat, 
rörelse

Hemma på 
morgonen? 

Vägen till 
skolan

Visualisera och rita



?

Visualisera och rita



?

Visualisera och rita



Visualisera och rita



Ställ skalfrågor

0        1         2          3          4          5          6          7          8          9          10

Hur funkar det på matten?



Exempel på användbara appar

Uppskatta din dag Känslogrejen.se



Vägen mot målet!

Självständighet, självbestämmanderätt och oberoende.

• Barnkonventionen! 

• Delaktighet i frågor och beslut som rör barnet.

• Lyssna som en jämlike.

• Scaffolding – stöd mot målet. 

• Positiv förstärkning, bekräftelse, medkänsla och tålamod. 

• Vikten av att lyckas, om än i små, små steg!



Det är genom 
att vingla vi lär 
oss att hålla 
balansen!



LYCKA TILL!

Psykisk ohälsa i skolan 
Upptäcka, bemöta och åtgärda

Elevhälsa och 
lärarhälsa
Så arbetar vi med Känsla av 
sammanhang i skolan

Studentlitteratur AB



TACK!

Magdalena Berger


