Sammanställnig av delprojekt: ”Målgrupp”

Författare: Pernilla Danielsson & Hanna Burnesson

sammanfattning
Detta är en sammanfattning av ett delprojekt inom
paraplyprojektet PSHOUT, som är ett samarbete
mellan tidiga insatser, elevhälsan och PART.
Syftet har varit att undersöka och förstå hur ungdomar i åk
9 ser på psykisk hälsa och psykisk ohälsa, vilket är en del i
arbetet att bättre förstå orsaker till att den psykiska ohälsan
generellt ökar inom gruppen.
Vi har träffat drygt 70 pojkar och flickor som tillsammans
representerar tre olika högstadieskolor i Helsingborg,
Vittra, Gläntan och Elineberg. Tillsammans med eleverna
har vi arbetat med olika övningar, både i grupp och
individuellt, för att få tillgång till ungdomars perspektiv
kopplat till ämnet.
Ungdomarna har i egenskap av experter fått utforma en
kurs som ska få ungdomar att må bra, de har associerat till
begreppen psykisk hälsa och psykisk ohälsa. De har också
delat med sig av vad de gör för att kunna må bra, samt
arbetat med individuella övningar i en arbetsbok som togs
fram för detta specifika delprojekt.

Sammanställningen är skriven av PART.

GLÄNTANSKOLAN

VITTRA LANDBORGEN
ELINEBERGSSKOLAN

materialet
För att kunna prata med ungdomarna om psykisk hälsa och
psykisk ohälsa tog vi fram ett arbetsmaterial.
Materialet bestod av två associationsövningar i grupp, en
uppgift där ungdomarna fick vara experter och en
arbetsbok där de fick jobba med mer personliga frågor.
Materialet till arbetsboken togs fram med utgångspunkt
från övningar som görs vid motiverande samtal och
fokuset var att ungdomarna skulle fokusera på sina
positiva egenskaper, sina förebilder och sin framtidstro.
I denna sammanställning redovisas resultatet av samtliga
gruppuppgifterna samt tre övningar från den personliga
boken. Resterande uppgifter från boken har inte sammanställs då ungdomarna delat med sig av privat information
som vi inte för vidare.

Associationsövning
Vad associerar ni
med begreppen:
- Psykisk hälsa
- Psykisk ohälsa

Måbra-kontot
Vilka investeringar
i er själva gör ni
för att må bra?

JAGÈGO
- Hur är din balans?
- Bilden av dig
- Handen
- Förebild
- Allt bra i centrum
- The Sweetspot
- Manus
- Overload
- Motivationsmotion
- Mikrovana

Associationsövning 1
Ungdomarna fick svara på vad de associerar till de två begreppen
psykisk hälsa och psykisk ohälsa.
Här redovisas de fem vanligaste associationerna skola för skola.
Vi redovisar också en analys av resultatet där associationerna
först kategoriserats och sedan sorterats utifrån inre
och yttre faktorer.
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vanligaste associationerna

*Resultatet visar de vanligaste associationerna utan kategorisering. Orden presenteras i fallande
skala med det vanligaste ordet överst. Endast identiska formuleringar har summerats och
endast de ord som förekommit flera gånger redovisas.

dåliga vänner
dålig sömn
dålig kost

stress
när man mår dåligt inombords
skola
att inte röra på sig
familjeproblem

SKOLA 1

stress
när man mår dåligt

PSYKISK HÄLSA

SKOLA 2

SKOLA 2

SKOLA 1

PSYKISK OHÄLSA

ångest
familjeproblem
när man inte får må dåligt
för att andra har det värre

familj & vänner
att må bra
mat

bra familj & vänner
bra självförtroende
framtidstro
att man mår bra psykiskt
mat

när man mår bra inombords
när man känner glädje

SKOLA 3

SKOLA 3

stress
kroppskomplex

att vara glad
träning

träning
mat
när man mår bra över vem
man är & hur man ser ut

Associationer indelade i inre
och yttre faktorer
Här presenteras en inledande analys där det först gjorts en kategorisering av samtliga
svar och sedan ytterligare en uppdelning där svaren delats in under inre eller yttre
faktorer.

skola
utseendepress/norm
dålig familj
konflikter
krav
mobbning
dålig ekonomi
medier

INRE FA KTORER

må dåligt
stress
somatiska besvär
dålig kost
dålig sömn
lite träning
ensam/dåliga vänner
diagnoser
självskadebeteende/ätstörning
uppmärksamhet
krav
instängd
skuld&skam
datortid
beroende
kärleksproblem
privata problem
otrygg

PSYKISK HÄLSA

YTT R E FAKTORE R

YT TRE FAKTO R ER

INRE FA KTORER

PSYKISK OHÄLSA

skratt & glädje
självkänsla
må bra (inombords)
må bra (hälsa)
självkänsla
bra mat
framtidstro
framgång & lyckas
sömn
lugn
frånvaro av negativt
energi
trygg
motivaition
musik
planera vardag

vänner
familj
fysisk aktivitet
fritid
skolresultat
god ekonomi
kärlek
bra miljö
stöd
sociala medier
bra jobb
positiv uppskattning

SKOLA 1
SKOLA 2
SKOLA 3

skratt&
glädje

självkänsla

fysisk
aktivitet

må bra
(hälsa)

vänner

ER
TOR
K
FA
YT

INR

E

må bra
(inombords)

självkänsla

TRE FAKTOR
ER

PSYKISK HÄLSA

bra mat

familj
& vänner

skolresultat

framtidstro

må bra
(inombords)

skratt
&
glädje

självkänsla
självkänsla

må bra
(hälsa)

god
ekonomi

fritid

fysisk
aktivitet

*Storleken på cirkeln avgör svarsfrekvensen. Störst cirkel= flest antal svar.

familj
& vänner

fritid

SKOLA 1
SKOLA 2
SKOLA 3

somatiska
besvär

stress
må dåligt

skola

ER
TOR
K
FA

trötthet
dålig sömn

TRE FAKTOR
ER

PSYKISK OHÄLSA

må dåligt

konflikter

YT

INR

E

trötthet
dålig sömn

dålig familj
& vänner

familj
& vänner

skola

stress
krav

må dåligt
stress

känna sig
instängd

*Storleken på cirkeln avgör svarsfrekvensen. Störst cirkel= flest antal svar.

utseendepress, norm

Måbra-kontot
Ungdomarna fick svara på vilka investeringar de gör i sig
själva för att må bra. Diagrammet redovisar de vanligaste
förekommande svaren. Cirkelns storlek visar
svarsfrekvensen. Störst cirkel = flest antal svar.

SKOLA 2

vara med familj vänner

plugga

LYSSNAR PÅ MUSIK

SERIER & FILM
LÄSER

vad gör ungdomarna för att

MÅ BRA?
RESA

sova

träna

SPELA
I-pad, mobil,
dator, konsoll

mat

Storleken på cirkeln avgör svarsfrekvensen. Störst cirkel= flest antal svar.

SKOLA 3

träna

mat

LYSSNAR PÅ MUSIK

FRITIDSAKTIVITETER
LÄSER

vad gör ungdomarna för att

MÅ BRA?
RESA

sova

vänner

SPELA
I-pad, mobil,
dator, konsoll

Storleken på cirkeln avgör svarsfrekvensen. Störst cirkel= flest antal svar.

Balansövning
Ungdomarna fick i uppgiften uppskatta
balansen i sitt liv utifrån åtta givna områden.
5 är toppen och 1 är botten

SKOLA 1
SKOLA 2
SKOLA 3

Skola
5

Framtidstro

4

Familj

3
2
1
4

Pengar 5

3

2

1

1

2

3

4

1
2
3

Fritid

4
5

Hälsa

Balansövning
Ungdomarna fick i uppgiften uppskatta
balansen i sitt liv utifrån åtta givna områden.
5 är toppen och 1 är botten

Motion

5

Vänner

Skola
5

Framtidstro

4

Familj

3
2
1

Pengar 5

4

3

2

1

1

2

3

4

1
2
3

Fritid

4
5

Hälsa

Balansövning
Ungomarnas gemensamma balans.
Familjen ligger i topp.
Skolan har skattats lägst.

Motion

5

Vänner
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M
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Overload

Ungdomarna vi träffade fick svara på hur de ser på
stress, samt vilka strategier de har för att hantera stress.
De fick också svara på vem de frågar om stöd i
stressiga situationer och om vad.
Såhär svarade ungdomarna

VAD TYCKER NI OM STRESS?

KATASTROF

DÅLIGT

HELT OK

HUR BRA HANTERAR NI STRESS?

RIKTIGT BRA

KATASTROF

DÅLIGT

HELT OK

VILKA SITUATIONER GÖR ER STRESSADE?

ATT
INTE
TRÄNA

KOMMA
I TID

HÖG
LJUDNIVÅ

SKOLA
PROV
BETYG

UTSEENDEPRESS

VAD GÖR NI NÄR NI BLIR STRESSADE?

LYSSNAR PÅ MUSIK

SOVER

TRÄNAR

ÄTER

PLUGGAR

OM DU SKULLE BE OM HJÄLP
VEM FRÅGAR DU?

FAMILJ

VÄNNER

INGEN

LÄRARE

GRÅTER

RIKTIGT BRA

Måbra-kurs
Ungdomarna fick i uppgift att skapa en måbra-kurs för
valfri målgrupp. För att underlätta uppgiften fick ungdomarna besvara frågor kopplat till kursen.
Vad heter kursen
Vad handlar den om
Vem håller i kursen
Var träffas man
När träffas ma?
Vi har valt att omsätta ungdomarnas ord till posters.
Varje kurs presetneras med namn, innehåll och plats.
Vi har också tagit hänsyn till de medier som ungdomarna
lyft fram

Don’t be sad
Varför?

För at tundomar ska kunna få hälp och prata
öppet omvarför man mår däligt eller känner
sig ledsen.

För vem?
Ungdomar 10-25.

Om vad?

Vad man kan göra för att må bättre och hur
viktigt det är med fyskisk aktivitet, rätt kost och
annat.

Av vem?

Någon känd person som vi bryr oss om för att
väcka folks intresse. t.ex. Theres Lindgren.

Var?

Varje söndag förmiddag på olika platser i
Helsingborg.

Marknadsföring

Sociala medier, prata och föreläsa i skolor,
gymnasie- och högskolor.

Varför mår du dåligt?
Varför?

För att ge ungdomar insikt i sitt eget och
andras liv. För att stärka självförtroende
och självkänsla. För att ge nya tankesätt

För vem?

Barn och ungdomar i olika grupper.
6-10 år. 10-15 år, 15-18 år, 18+.
Om vad?
Hur man tar hand om sig själv.
Om psykisk hälsa/ohälsa och symptom
på psykisk ohälsa. Åtgärder för att
motverka psykisk ohälsa.
Det finns 3 kurser:
Introkursen,
hantera och hälpa-kursen
Dela med sig -kursen.

Av vem?

Forskare, specialist och psykolog.
Någon som drabbats av psykisk ohälsa.

Var?

Man bokar in sig på olika tider i mindre
grupper. Det ska finnas lokaler för dessa träffar.
Vardagar: 15-17
Helg: 10-16

Marknadsföring
Affischer

Min hälsa-kurs
Varför?

För att lära folk om sin mentala hälsa och för
att få en inblick i hur man bör tänka/agera
kring sin hälsa.

För vem?

Alla som mår psykiskt dåligt. Det är viktigt att
undervisa vid tidig ålder

Om vad?

Hur man får en bättre psykisk hälsa. Lära sig
planera för att få en bättre vardag. Hur man
ska äta och hur man ska agera i svåra
situationer där den psykiska hälsa rubbas.
Man ska få uppdrag mellan kurserna.

Av vem?

Vuxna 20-30 år som har haft det svårt men
tagit sig igenom det. ERFARENHET:

Var?
En gång i veckan i små grupper.

Marknadsföring
Affischer

Tidig hjälp
Varför?

För att ge ungdomar tillgång att få prata
ut om sina problem och besvär

För vem?

För barn och ungdomar i och utanför skolan.
Det rikttas mest till barn mellan 13-15 år
eftersom man vill ut dem så fort som möjligt.

Om vad?

Hur man förhindrar mobbning och gör
så att personer mår bättre.

Av vem?

Både unga och vuxna för att få olika
synvinklar.

Var?

Online och som ett ämne i skolan.
Man ska också kunna ringa någon 24/7.

Marknadsföring

Affischer i skolan. Genom annonser på
nätet och i tidningar.

Feel Food
Varför?
För att förbättra psykisk ohälsa och förebygga

För vem?
Ungdomar 12-18

Om vad?

Information om psykisk hälsa och hur man
undviker psykisk ohälsa. Övningar för att
förbättrea självkänsla. Möjlighet att ställa
frågor och få svar.

Av vem?

Experter i ämnet. Exempelvis personal från
Umo och BRIS.

Var?

Idrottens hus i Helsingborg. En gång i veckan
under en månad.

Marknadsföring

Marknadsföring på socialia medier
t.ex. Instagram, Twitter och You Tube.

Mitt bästa jag
Varför?

För att elever ska må bättre och kunna
hantera stress.

För vem?

Ungdomar 10-12. Då börjar barn förstå
och kan komma ihåg det man lär sig
till äldre åldrara.

Om vad?

Hur man undviker stress och må bättre.
Uppfyller barnens behöv av att ha kul &
slappna av samtidigt som man håller på
med ett seriöst ämne. Psykiska och fysiska
aktiviteter som förebygger ohälsa.

Av vem?

Skolan och en stressexpert som lär lärna
som sedan lär barnen.

Var?
Skolan. Varje månad.

Marknadsföring

Informera på skolor och dela ut flyers
och affischer.

Din superkraft
Varför?
För att hjälpa alla som behöver hjälp.

För vem?

Alla som har ett sorts problem,
stora som små, som tynger ner.
För de som har dåligt självförtroende
och vill hitta sin superkraft.

Om vad?

Olika övningar som får en att tänka
på vilka positiva egenskaper man har.

Av vem?

Psykologer, specialister och de som
äger den. Även de som deltar i kursen.

Var?

På olika platser och tider i olika
städer i Sverige.

Marknadsföring

Marknadsföring på sociala medier
eller på gatorna.

Tonårsmottagningen
Varför?

För att folk ska kunna prata om sina
problem för att kunna må bättre.

För vem?

Barn 12-18 som har problem
med livet och mår dåligt.

Om vad?

Aktiviteter och diskussioner kring
välmående.

Av vem?

Kursen hålls av ungdomar 16-18 år
och det är något man gör på fritiden.

Var?
I en lokal i Helsingborg. Två gånger i veckan.

Marknadsföring

På sociala medier där ungdomar finns.

Måbra-kurs
Varför?

För att få folk att må bra. För att folk ska ha
någon att prata med och få ut sina känslor.
För att folk ska ha kul. För att folk ska kunna
förstå sig på andra som inte mår bra och att det
faktiskt är allvarligt.

För vem?
Ungdomar som mår dåligt 13-18

Om vad?

Hur man mår bra, hur det känns att må bra,
hur man går tillväga för att må bra. Om hur det
är att må dåligt och prata om att det är okej att
må dåligt och att man inte är ensam.

Av vem?
Någon som är utbildad och har erfarenhet.

Var?
1-2 dagar i veckan i en lokal.

Marknadsföring

