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Media rapporterar att psykisk ohälsa hos ungdomar ökar och kanske tror vi oss veta vad detta beror på. Men
lyssnar vi på vad ungdomarna själva har att säga om psykisk ohälsa? Psykisk ohälsa i skolan är en bok som
lyfter ungdomarnas egna röster, och låter dem komma till tals om sina olika erfarenheter. Gemensamt för
ungdomarnas berättelser är att psykisk ohälsa är anledningen till att skolan inte blev som de hade tänkt sig.
Boken består dels av kortare samtal mellan författaren och enskilda elever i gymnasieskolan, dels av längre

intervjuer med unga vuxna som ser tillbaka på sin gymnasietid. Samtalen och intervjuerna följs av
författarens sammanfattande observationer och reflektioner, vilka vägleder läsaren genom boken och gör den
lättillgänglig. Genom pedagogiska beskrivningar om hur psykisk ohälsa kan yttra sig får läsaren verktyg för

att upptäcka, bemöta och till viss del åtgärda psykisk ohälsa inom skolans organisation.

tolkningen att när uppgiften är att upptäcka vilka dessa barn och elever är kan. Skolledare och elevhälsoteam
liksom andra som kommer i kontakt med psykisk ohälsa hos barn och ungdomar kan ha god nytta av boken.

Åtgärda

Hälsa och samhälle Psykisk ohälsa i skolan Ett kuratorsperspektiv Rebecka Friberg Handledare Margareta
Cederberg Examensarbete avancerad nivå 30 hp Malmö högskola Magisteruppsats SA671B Hälsa och

samhälle Socionomprogrammet termin 7 205 06 Malmö HT 2013. Psykisk ohälsa och beroendesjukdomar i
befolkningen. om den fysiska ohälsan åtgärdas och den psykiska förblir . Vart fjärde år samordnar

Världshälsoorganisationen WHO en internationell undersökning av skolbarns hälsovanor i 43 länder. År
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uppgav omkring 29 av alla flickor och 15 av alla pojkar i 15årsåldern att de upplevt psykiska besvär minst
två gånger under de senaste sex månaderna. Ökad psykisk ohälsa bland förskollärare Förutsättningarna för
förskolan och förskollärares uppdrag är mycket problematiska visar en forskningsrapport från Malmö

universitet. funderade att omgivningen kanske inte skulle veta hur de skulle bemöta. I och med att allt fler
elever har problem med sitt psykiska mående är fler också i behov av krävande stödundervisning. psykisk
ohälsa 2019. Om jag är med om en förlust då vore det sjukt om jag inte blev ledsen och inte kände mig
annorlunda. det mycket som kan påverkas såsom skola övergången till arbete hur man . Barn och elever i

svårigheter en pedagogisk utmaning.
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