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ALE. Unga tjejer känner 
sig mer stressade än 
killar och drabbas of-
tare av psykisk ohälsa.

Det framgick av 
undersökningen Lupp 
2010, som utvärdera-
des under en demokra-
tidag förra hösten.

För att svara upp mot 
behovet har man i Ales 
skolor börjat arbeta 
med den forskningsba-
serade metoden DISA.

Nästan precis ett år har gått 
sedan den senaste demokra-
tidagen.

På plats i Bohushallens 
lokaler fanns bland andra 
undomslots, brotts- och 
drogförebyggare, Ale fritid, 
kommunalråden, represen-
tanter från Utbildnings-

nämnden och Kultur- och 
fritidsnämnden, elevrepre-
sentanter från varje hög-
stadieskola och gymnasiets 
elevråd samt representanter 
från fritidsgårdarna. 

Syftet var att fördjupa sig 
i och förstå innebörden av 
svaren från Lupp – Lokal 
uppföljning av ungdomspo-
litiken, som gjordes under 
2010. 

Många timmars diskussio-
ner avslutades med att elev-
representanterna gruppvis 
redogjorde för vad de tror att 
resultaten grundar sig i och 
vad som behövs göras för att 
komma till rätta med olika 
problem. 

Ett återkommande ämne 
var psykisk ohälsa bland 
unga tjejer, ett resultat som 
utmärkte sig i undersök-

ningen då det visade att tjejer 
i genomsnitt mår sämre och 
känner sig mer stressade än 
killar. 

Följer upp
Med det som utgångspunkt 
beslutades att man skulle 
erbjuda alla tjejer i årskurs 
åtta att arbeta med Disa-
metoden, som har sina rötter 
i kognitiv beteendeterapi. 
Syftet är att förebygga stress 
och depression hos unga 
tjejer och utvärderingarna 
som gjorts hittills visar på en 
förbättring. 

– När man väljer att ta 
reda på hur ungdomarna i 
en kommun mår har man 
också ett ansvar att följa upp 
och påverka i en annan rikt-
ning för att förebygga att fler 
hamnar i samma situation, 

säger Mathias Lind, enhets-
chef för Elevhälsan. 

Namnet Disa står för 
Depression In Swedish Adol-
escent eller Din Inre Styrka 
Aktiveras. Metoden är forsk-
ningsbaserad och omarbetad 
för att passa svensk kultur 
och svenska förhållanden. 

Tio träffar
Katarina Ukalovic, skolku-
rator på Kyrkbyskolan, är en 
av sammanlagt åtta grupple-
dare. Kuratorer och social-
pedagoger på Kyrkbyskolan, 
Aroseniusskolan, Himla-
skolan och Bohusskolan har 
eller håller på att utbildas till 
gruppledare för DISA.

Tjejgrupperna träffas vid 
sammanlagt tio tillfällen och 
såväl övningar som ledarme-
toder är nationellt framtagna 

och manualbaserade.
– Varje träff går under 

en viss rubrik. Vi kan till 
exempel diskutera och göra 
övningar kring ämnen som: 
hur man hanterar stress, 
stressiga situationer, negativt 
tänkande, hur man kan ändra 
sina negativa tankar till posi-
tiva och hur man kan planera 
för att må bättre. Det handlar 
om att bli medveten om sina 
tankar och lära sig att man 
kan styra över dem. Syftet är 
att stärka personerna, även 
för framtiden, genom att 
jobba förebyggande. Man 
behöver inte må jättedåligt 
för att känna att det skett 
en förändring. Tanken är att 
man ska må lite bättre lite 
oftare och metoden riktar sig 
lika mycket till de som redan 
mår bra, förklarar hon.

En övning går till exempel 
ut på att eleverna först ska 
tänka negativt och oroa sig 
för något i en halv minut och 
sedan föra tankarna till något 
positivt istället. Därefter ska 
de känna hur sinnesstäm-
ningen ändras och därmed 
förstå hur de kan styra sina 
tankar. 

Mathias Lind känner stor 
trygghet i att metoden base-
ras på forskning och sätter 
därför hög tilltro till att den 
fungerar.

– Grundtanken är att 
jobba förebyggande och hitta 
en struktur. Man ger tjejerna 
en verktygslåda för att kunna 
hantera de stressfaktorer 
som de utsätts för.

Tjejer stärks genom DISA
– Nationell metod har gett goda resultat
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ALE. Fler tjejkvällar. 
Det var ett önskemål 

som eleverna uttryckte 
på demokratidagen.

När Mötesplats 
Ungdom arrangerade 
en temakväll för tjejer 
förra onsdagen fanns 
även Eva Marberg, 
fältanknuten socialse-
kreterare på plats.

En trappa ner, bortanför tea-
tern i Ale gymnasium, har ett 
tiotal tjejer i blandade åldrar 
samlats. 

På bordet, som täcks av en 
rosa pappersduk, står nagel-
lack i alla tänkbara nyanser. 
Ögonskuggor, kajalpennor 
och läppglans ligger utspritt 
lite varstans. Alexia Mag-
nusson, som jobbar som 
personlig shoppare med 

kunskaper inom hår och 
makeup, har bjudits in för 
dela med sig av tips och idéer. 

Syftet med träffarna är 
att tjejer ska mötas och få 
en chans att diskutera kring 
sin vardag, både det som är 
roligt men även de svårighe-
ter man stöter på.

Tanken bakom hår- och 
sminktemat är inte att upp-
muntra till utseendefixering, 
utan istället öppna upp för 
samtal kring ett ämne som är 
en stor del av deras vardag.

Christina Magnusson-
Wallöe på Ale Fritid har lett 
tjejgrupper i många år och 
hon menar att man måste 
hitta saker som tjejer gillar 
för att få dem att komma på 
träffarna. 

– Hur man än gör så finns 
det här med smink, hår och 
kläder runt omkring dem 
ändå och det är något som 
intresserar många. Därför 
är det viktigt att kunna prata 
om det på ett bra sätt och 
till exempel visa att det finns 
snygga kläder för alla, oavsett 
hur man ser ut. 

Hon menar att tjejer idag 

har för få förebilder och istäl-
let pratar mycket med varan-
dra.

– Stödet räcker inte till 
och de hade egentligen 
behövt fler äldre förebilder. 

Värdefull kontakt
I Ale kommun finns tre 
fältanknutna socialsekrete-

rare som samarbetar med 
med Ale Fritids uppsöka-
renhet. En av dem är Eva 
Marberg, som jobbar halva 
tiden ute i verksamheterna 
och halva med myndighets-
utövning. Även hon fanns på 
plats när tjejerna pysslade i 
onsdags.

– Tanken med att vara ute 
bland ungdomarna är göra 
dem medvetna om vem de 
kan vända sig till om man 
skulle få problem. Det är 
viktigt att vara ute på skolor 
och fritidsgårdar och visa att 
vi finns. Det är även en chans 
för oss att bli uppmärksamma 
på om något inte står rätt till.

Även Ale ungdomsmot-
tagning har gästat tjejkvällar 
för att informera och skapa 
kontakt.. Kuratorn Ylva 
Fälth har märkt av att arbets-

löshet, bostadsbrist och det 
nya betygssystemet är fakto-
rer som bidrar till stress hos 
unga tjejer idag.

– Pressen på unga männ-
iskor är stor. Det är svårt när 
man hamnar utanför arbets-
marknaden och bristen på 
bostäder gör det svårt att 
flytta hemifrån och skapa sig 
ett eget liv. Många upplever 
även att det nya betygssyste-
met är stressande eftersom 
det blivit svårare att få topp-
betyg. 

Ännu är inte temat för 
nästa tjejkväll bestämt, men 
förhoppningen är att ännu 
fler ska få upp ögonen och 
komma på träffarna.

Tjejkvällar öppnar upp för samtal

Viktiga samtal. Tjejkvällen på mötesplats ungdom uppskattades av Sanaria Amed Ibrahim 
och Nadine Hjern. De är båda tolv år och går i sexan på Kyrkbyskolan. 

Hårtema. Evelina Landers blir ompysslad av Emelie Lindh.
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