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Samband mellan hälsa och skolprestation 

• Skolprestation påverkar den psykiska hälsan? 

• Den psykiska hälsan påverkar skolprestation? 

• Ömsesidig påverkan mellan psykisk hälsa och skolprestation? 

• Bakomliggande faktorer påverkar både den psykiska hälsan och 
skolprestation? 



Hälsofaktorer 

 

• Inåtagerande symptom: ångest, depression, självskadebeteende 

 

• Utåtagerande symptom: hyperaktivitet, koncentrationssvårigheter, 
beteendeproblem 



Elevers upplevelser 

• Negativa effekter på psykisk hälsa av läs- och skrivsvårigheter 

• Många exempel på hur skolmisslyckanden skapar inåtagerande och 
utåtagerande problem hos ungdomar 

• Anti-socialt beteende hos pojkar på grund av skolmisslyckanden 

• Pojkar uttrycker ofta vrede mot skolan och lärarna 

• Skolframgång kan leda till känslor av ökad kompetens och kontroll 

• Skolmisslyckanden kan leda till känslor av förvirring och inkompetens, 
vilket skapar oro och tvivel på egen förmåga 



Positiv och negativ återkoppling 

• Positiv återkoppling påverkar självkänsla och motivation, vilket leder 
till större framgång 

• Negativ återkoppling leder till lägre självuppskattning, vilket kan 
medföra alternativa sätt att handskas med stressen 

• Undvikande av uppgifter för att skydda självkänslan 

• Förlust av motivation för skolaktiviteter, som ersätts med andra mer 
framgångsrika handlingar 

• Internalisering av negativ återkoppling, vilket leder till hjälplöshet och 
bristande tilltro till egen förmåga 



Kamratrelationer 

• Positiva kamratrelationer upplevs som en skyddsfaktor 

• Kamrater är viktiga då de kan behöva stöd och får eleven att känna sig 
behövd 

• Förlust av socialt stöd och brist på vänner upplevs som en riskfaktor 

• Nivågruppering och förlust av socialt stöd upplevs som negativt 

• Nivågruppering och urval skapar stress genom ökad konkurrens, 
jämförelser och förväntningar på goda resultat 

• Specialpedagogiskt stöd kan skapa sekundära problem och 
komplikationer 



Relationer med lärare 

• Lärare är viktiga för att skapa motivation och omsorg om eleverna 

• Lärare kan förmedla känslor av hopp och tilltro till eleverna 

• En del lärare misslyckas med att skapa positiva relationer till eleverna 

• En del lärare försöker motivera instrumentellt genom prov och betyg 

• Att erhålla ökade kunskaper stärker självkänslan och tilltron till den 
egna förmågan 

• En del lärare kritiseras för att trakassera elever som inte lever upp till 
deras förväntningar 



Stressfaktorer i det svenska skolsystemet 

• Decentralisering som ökar skillnader mellan skolor 

• Kurs- och betygssystem 

• Skolval ökar skillnader mellan grupper i samhället 

• Profilering av lärarutbildning leder till att man kan välja bort ex.vis 
kunskaper om tidig läsinlärning 

• Lärarutbildningens organisation och innehåll varierar mellan olika lärosäten 

• Förskoleklass bryter kontinuiteten mellan förskola och skola 

• Specialpedagogiska insatser förskjuts till högstadiet 

• Ökat eget ansvar för studier drabbar särskilt pojkarna 



Påverkar skolprestation hälsa? 

• Framgång eller misslyckande i skolan är en väsentlig stressfaktor för 
barn och ungdomar 

• Stressteorier kan förklara utveckling av psykisk ohälsa 

• Förlust av resurser (tillgångar, förmågor, självkänsla, sociala nätverk) 
skapar stress och ohälsa 

• Det finns goda och dåliga utvecklingsmönster men dåliga får större 
genomslag 

• Stressfaktorer kan orsaka depression, ångest och nedstämdhet 
(framför allt genom att sänka självuppskattning) 



Utvecklingsmönster 

• Svårigheter med både hälsa och skolprestation kvarstår från barndom 
till ungdomsåren 

• De första skolåren är viktiga för att etablera positiv självuppfattning  

• Långsiktiga svårigheter kan brytas vid övergång till högre stadier 



Effekter av tidiga skolmisslyckanden 

• Lässvårigheter får negativa effekter på hälsan 

• Tidiga lässvårigheter påverkar internaliserande hälsoproblem 

• Tidiga lässvårigheter påverkar externaliserande hälsoproblem 

• Internaliserande och externaliserande hälsoproblem påverkar 
läsförmågan 

• Internaliserande och externaliserande hälsoproblem påverkar 
varandra 

• Externaliserande svårigheter påverkar klassklimat 



Effekter av skolprestationer i ungdomsåren 

• Skolmisslyckande påverkar internaliserande hälsoproblem och detta 
är tydligast för flickor 

• Goda skolprestationer inverkar positivt på självkänsla och 
egenkontroll 



Effekter av kamrater och lärare 

• Kamratstöd kan skydda mot negativa effekter av skolmisslyckande  

• En högpresterande kamratgrupp kan skydda mot skoltrötthet 

• Kamraters skolprestationer påverkar elevers självuppskattning, 
motivation och förmåga 

• Sociala jämförelser påverkar självuppfattningen, både negativt och 
positivt 

• Ett positivt klassklimat kan leda till ökade kunskaper och bättre 
självkänsla för alla elever 



Ömsesidiga effekter mellan skolprestation och 
hälsa 
• Skolprestation påverkar psykisk hälsa och psykisk hälsa påverkar 

skolprestation 

• Ömsesidiga relationer kan leda till en negativ spiral men kan också 
leda till positiva utvecklingstrender 

• Ömsesidiga relationer kan förklara stabilitet över tid vad gäller 
problem med psykisk hälsa och skolprestation 

• Skolövergångar kan innebära stress och ökad risk för hälsoproblem 
men kan också bryta en negativ trend 



Svar på inledande frågor 

• Skolprestation påverkar den psykiska hälsan genom att sänka 
självförtroende och tilltro till egen förmåga och kontroll 

• Psykisk ohälsa påverkar skolprestationen genom att minska 
möjligheter till kunskapsinhämtande, minne och koncentration 

• Det finns en ömsesidig påverkan mellan psykisk hälsa och 
skolprestation så att psykisk ohälsa leder till skolmisslyckande och 
skolmisslyckanden leder till psykisk ohälsa 

• Bakomliggande faktorer påverkar både hälsa och skolprestation 
genom att skolans organisation förstärker inflytande av individuella 
faktorer och elevbakgrund  


