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Sammanfattning	  

Syftet med denna studie har varit att utifrån skolkuratorers perspektiv öka förståelsen om 

skolkuratorers arbete för att hjälpa unga mellan 12-19 år som lider av någon form av psykisk 

ohälsa. För att analysera vårt material har vi använt oss av tre teorier: KASAM – känsla av 

sammanhang av Aaron Anthonovsky, Utvecklingsekologi  av Urie Bronfenbrenner och Krav 

– Kontroll – Stöd av Robert Karaseks och Töres Theorells. Studien har genomförts med en 

kvalitativ metod med hjälp av sex semi-strukturerade intervjuer med sex skolkuratorer. 

Resultat som vi kom fram till i vår studie är att skolan medför stress och oro för unga. 

Hemförhållanden och sociala medier är även två faktorer som bidrar till psykisk ohälsa bland 

unga. Skolkuratorers huvudfokus är individuella stödsamtal till elever, dock visade vårt 

resultat att på grund av tidsbrist kan de inte jobba lika förebyggande som de vill. 

Skolkuratorernas svårigheter med arbetet är att upptäcka psykisk ohälsa bland unga. 
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Abstract	  

The purpose of the study is to, from the perspective of the school curators, increase 

understanding of the work of school workers to help young people between 12 and 19 years 

suffering from some form of mental illness. To analyze our material, we have used three 

theories: Aaron Anthonovskys theory about KASAM, Urie Bronfenbrenner theory about 

Developmental Ecology, and Robert Karaseks and Töres Theorells theory about 

Requirements - Control – Support. The study has been conducted with a qualitative method 

using six semi-structured interviews with six school counsellors. The results we found in our 

study are that the school brings stress and concern to the young people/students. Home 

relationships and social media are also two factors that contribute to mental ill health among 

young people. Schools main focus is individual support talks for students, however, our 

results showed that due to lack of time they can not work as preventively as they like. The 

school counsellors difficulties with the work are to detect mental ill health among young 

people. 
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1.   Inledning	  	  
”Psykisk ohälsa hos unga ligger kvar på en hög nivå. Skollagen från 2011 är tydlig med att 

alla elever ska ha tillgång till kurator, men enligt en ny undersökning från 

Akademikerförbundet SSR hinner inte skolkuratorerna med. Akuta insatser mot den psykiska 

ohälsan tar allt för mycket tid. Samtidigt visar forskning att skolan i sig gynnar ångest- och 

oroskänslor” (Socionomen 2013).    

 

Hälsa och ohälsa beskrivs vara utvecklingsprocesser och därmed påverkbara. Elever på skolor 

kan därmed uppvisa olika grader av psykisk ohälsa. Tecken som kan uppvisa psykisk ohälsa 

kan vara exempelvis självmordstankar, sömnproblem, skuldkänslor, 

koncentrationssvårigheter, trötthet osv (Von Knorring & Kristiansson 1995, s. 35- 38).    

 

Psykisk ohälsa har ökat de senaste decennierna bland unga. Många unga upplever huvudvärk, 

stress, ångest, sömnsvårigheter och svårigheter med att hantera vardagen. Allt fler unga 

vårdas inom psykiatrisk slutenvård och fler unga får antidepressiva läkemedel utskrivna 

(Kunskapsguiden 2016). Unga som lider av psykisk ohälsa har ofta svårt att koncentrera sig 

och hänga med i skolan vilket leder till svårigheter med att presentera kunskapsmässigt, på 

grund av detta kan de sedan få följder i framtiden (ESO 2012).  

 

En människas levnadsvanor har sin grund under ungdomsåren. Att må psykiskt dåligt under 

barn- och ungdomsåren kan påverka en individs livsvillkor för resten av livet. Att kunna få 

den stöd och hjälp man behöver i tidig ålder kan vara livsviktigt för den enskilda individen. 

Men även lönsamt för samhället då samhället är i hög grad beroende av att dem unga 

säkerställes en god hälsa, och goda levnadsvanor (Statens Folkhälsoinstitut, 2013, s. 28-29).  

 

Detta är ett aktuellt socialt problem som inte bara diskuteras bland social arbetare utan både 

politiskt och medialt det som framkommer är hur dåligt barn och ungdomar mår samt hur 

stressade dem är. Detta är avgörande för att dessa unga ska få den stöd och hjälp dem behöver 

i tidig ålder (Folkhälsomyndigheten 2014, s. 5-6, 16-17).  

 

Med tiden har samhället ändrat uppfattning om hur barn egentligen ska uppföra sig i skolan, 

från det att sitta still och endast lyssna på vad fröken sa till att istället ifrågasätta och 

argumentera för att kunna få dem högsta betygen i skolan. Detta ledde till att barnens 
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rättigheter utvecklades genom exempelvis FN:s barnkonventionen som togs emot av FN:s 

generalförsamling år 1989 som innehöll femtiofyra stycken artiklar som behandlar barns 

rättigheter, barnets värde, barnets bästa ska stå i centrum, alla barn har rätt att utrycka sina 

åsikter och känslor mm (Barnombudsmannen 2015).  

 

Barn lär sig att ta ansvar i tidig ålder och de blir väldigt enkelt att ge dem mer frihet. I dagens 

stressade samhälle får barnen klara sig allt mer själva där det är viktigt att inte glömma bort 

att barn behöver vägledning och struktur i sitt liv för att dem ska kunna utvecklas.   

 

Psykisk ohälsa kan ses som ett övergripande begrepp och kan inkludera allt från nedstämdhet 

som mer eller mindre är plågsamt, oro eller självrapporterade besvär till psykiska sjukdomar 

som depression eller schizonfreni. Lindrigare psykiska besvär stör välbefinnandet och innebär 

psykiska påfrestningar när det gäller att klara av vardagen (Socialstyrelsen 2013). Skolan har 

en viktig roll för att främja psykisk ohälsa bland unga (Socialstyrelsen 2009).  

 

Ett av de största hoten mot folkhälsan i Sverige och resten av världen är psykisk ohälsa. 20 

procent av världens 14-24 åringar drabbas av psykisk ohälsa under ett år. Det är en av 

anledningarna till varför vi har valt att skriva om psykisk ohälsa bland unga i vår C - uppsats. 

Ökningen av psykisk ohälsa bland unga är ett växande hälsoproblem och ger negativa 

konsekvenser för unga när de väl är dags för dem att etablera sig i vuxenvärlden. Unga som 

lider av psykisk ohälsa har försämrade möjligheter till att etablera sig i samhället. Vi anser att 

denna grupp måste uppmärksammas mycket mer för att dessa unga ska kunna få bästa möjliga 

förutsättningarna och möjligheterna i livet. Vi funderade kring hur barnens problematik ser ut 

och på vilket sätt barnen blir hjälpta. Vi valde att göra vår undersökning inom skolans area 

eftersom det är i skolan dem tillbringar mycket tid. Vi tror att skolkuratorer är den yrkesgrupp 

som kan besvara våra frågor eftersom de är socionomer och arbetar kring psykisk ohälsa samt 

att de träffar unga dagligen. Vi tänker att dessa yrkessamma personer som träffar ungdomar 

med någon form av problematik är i behov av en ständig utveckling kring sin yrkesroll då 

samhället ständigt utvecklas. Vilket i sin tur innebär att unga stöter på nya utmaningar. 

Anledningen till varför vi valde unga mellan 12-19 år är på grund av att människans 

levnadsvanor har sin grund under ungdomsåren som är under denna period.  
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1.1	  Syfte	  	  
Syftet med studien är att utifrån skolkuratorernas perspektiv öka förståelsen om 

skolkuratorers arbete för att hjälpa unga mellan 12- 19 år som lider av någon form av psykisk 

ohälsa. 

 

1.2	  Frågeställning:	  

è  Vilka är de bakomliggande faktorerna som orsakar psykisk ohälsa bland unga enligt 

skolkuratorerna? 

è  Vilka arbetsmetoder används av skolkuratorerna i sitt arbete med psykisk ohälsa bland 

unga? 

è  Vilka typer av svårigheter stöter skolkuratorer på när det gäller arbete med unga som 

lider av någon form av psykisk ohälsa?  

è  Hur kan man förstå skolkuratorernas sätt att arbeta utifrån studiens teoretiska 

utgångspunkter?   

 

1.3	  Relevans	  för	  Socialt	  arbete	  	  

Vi anser att arbetet med ungdomar är viktigt för samhällets framtid och att det är en målgrupp 

som är värd att prioriteras. Socionomer finns i de flesta skolorna i form av kuratorer. Skolan 

är den plats där ungdomar spenderar den största delen av sin uppväxt. Därför är det viktigt att 

det finns kuratorer som har tid att prata, hjälpa och vägleda dessa unga för att dem ska kunna 

få det så bra som möjlighet i framtiden. Det är viktigt att arbeta förebyggande mot psykisk 

ohälsa annars kan det utvecklas och bli mycket besvärligare och ansträngande. Vilket i sin tur 

kan leda till allvarliga följder som exempelvis dödstankar. Kuratorernas arbete på skolan är en 

väldigt viktig del för att kunna upptäcka psykisk ohälsa tidigt och bearbeta problematiken i 

tidig ålder, innan det blir försent, samt för att det inte ska utvecklas och leda till värre psykisk 

ohälsa. Ifall dessa unga individer får de stöd och hjälp de behöver i tidig ålder kan detta 

innebära att de får bättre förutsättningar i livet, och på så sätt inte utvecklar en psykisk och 

destruktiv ohälsa i framtiden. 

 

1.4	  Studiens	  disposition	  och	  arbetsfördelning	  

Denna uppsats är uppdelad i tre kapitel, i detta inledande kapitel som innehåller inledning 

(Syfte, Frågeställning), tidigare forskning, teori och metod följer det kapitel två som redogör 
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för resultat samt analys för studien. Vidare följer kapitel tre kring vår diskussionen, och 

slutsats men även avslutar med förslag för fortsatt forskning.         

 

Arbetsfördelningen under uppsatsens gång har varit att Nardin har haft ett övergripande 

ansvar över inledning och teori avsnittet, tidigare forskning och metod har Mirell haft ett 

övergripande ansvar för. Dessa delar har vi sedan sammanställt gemensamt. Vad gäller 

uppsatsens resterande avsnitt har vi samarbetat och författat uppsatsen gemensamt. Vi står 

båda bakom uppsatsen och har varit lika delaktiga under hela uppsatsens gång.  

 

2.  Tidigare	  forskning	  
För att få en fördjupad förståelse kring ämnet psykisk ohälsa bland unga kommer vi i detta  

avsnitt redogöra för tidigare nationell och internationell forskning. För att kunna besvara våra 

frågeställningar har följande databaser och websidor använts: Söder scholar, Google scholar, 

Socialstyrelsen.se och Skolverket.se. Då vår studie syftar till att undersöka hur skolkuratorer 

arbetar för att hjälpa unga i åldern 12-19 år som lider av någon form av psykisk ohälsa, har vi 

använt följande sökord på internet, i databaser och websidor: Psykisk ohälsa bland unga, 

Elevhälsa, Skolkurator, Social worker in school, Mental illness among young people och 

Student health. Vi har valt att dela upp avsnittet tidigare forskningen i tre 

teman, “Bakomliggande faktorer som bidrar till psykisk ohälsa bland unga”, “Skolkuratorers 

arbete mot psykisk ohälsa” och “Elevhälsa”. Anledningen till varför vi har valt dessa tre 

teman är på grund av att vi tycker att de är mest relevanta för vår undersökning. Vid 

framtagandet av den tidigare forskningen om skolkuratorernas arbete hittade vi endast ett fåtal 

forskningsrapporter om deras arbete. Detta tolkade vi som att det finns väldigt lite forskning 

om vad skolkuratorer arbetar med även att det kan ses som en ensam yrkeskategori. En 

observation som kan göras är att det är en ganska osynlig roll som skolkuratorer har i skolan.  

 

2.1	  Bakomliggande	  faktorer	  som	  bidrar	  till	  psykisk	  ohälsa	  bland	  unga	  

Människor reagerar på förändringar, om förändringen medför något negativt upplevs det som 

en påfrestning, exempelvis försämrad ekonomi. Akuta påfrestningar leder till mentala 

reaktioner. Om påfrestningen är långvarig kan förändringar kvarstå även om problemet 

avlägsnats. Människan reagerar då kraftigt på signaler som uppfattas som hotande, sömnen 
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blir störd, man känner sig illa till mods, människan blir irritabel och kan ha svårt att 

koncentrera sig på nya uppgifter (SOU 2006, s. 55). 

 

Under de senaste 10-20 årens har flera rapporter visat att det har blivit vanligare att ungdomar 

är oroliga, har värk, har svårt att sova och är ofta nedstämda. Dessa besvär beskrivs ofta som 

tecken på stress, stress som i sin tur leder till psykisk ohälsa. 19 maj 2005 tog regeringen ett 

beslut om att en utredning måste göras för att analysera och utreda ungas livssituation utifrån 

stress och konsekvenserna som stress har på den psykisk hälsan (SOU 2006, s. 77). Ca 700 

ungdomar fick möjligheten att ge sin syn på vad de anser om stress, och vad man skulle kunna 

göra för att minska och förhindra stress. Många av ungdomarna, som bor i olika orter, tror att 

stress bland unga är betydligt högre stress i stora tätorter samt att stress påverkas av åldern, ju 

äldre man blir desto mer stress känner man. Enligt ungdomarna lever vi i ett 

prestationssamhälle som genererar stress, valfriheten vi har skapar stress. Media och reklam 

är också två orsaker till stress som ungdomarna tar upp (SOU 2006, s. 16).  

 

Utredningen beskriver troliga förklaringar och faktorer till ökad psykisk ohälsa bland unga. 

Förklaringar är knutna till det privata, de offentliga, fritiden och individen. En faktor som är 

knuten till det offentliga är ungas möjligheter till arbete. Ungas möjligheter till arbete har 

försämrats sedan 1990 tals krisen då ca 300 000 arbetstillfällen försvann. Här finns en 

koppling mellan arbete och ungas psykiska ohälsa och arbete (SOU 2006, s. 17). Faktorer 

som är knutna till det privata och fritiden har utvecklats i gynnsam riktning. Familjen är viktig 

för unga under uppväxten. Relationen mellan föräldrar och unga har förbättrats, även 

ungdomars umgänge med vänner. Detta beror på att det är lättare att hålla kontakten med 

varandra nu när mobiltelefoner, e post m.m. har blivit allt vanligare. Dock finns det negativa 

tendenser också, bland annat att alkoholkonsumtionen och bruk av illegala droger har ökat. 

Med individfaktorer menas individens egna sätt att hantera svårigheter som hen möter som är 

en avgörande faktor om hen upplever psykiska påfrestningar eller stress. En god kognitiv 

förmåga kan leda till en minskning av självmord, beteendeproblem och inåtvända psykiska 

problem som ångest, oro och depression. Föräldrar och skola kan främja ungas kognitiva 

förmåga och därigenom deras psykiska hälsa (SOU 2006, s. 18).  Förmågan att tolka, uppfatta 

och hantera känslor kallas för emotionell kompetens. Träning av emotionell kompetens i 

skolan minskar risken för psykiska problem (SOU 2006, s. 19). Samhällets moderna framväxt 

är en förklaring till den ökade stressen bland unga. De nya möjligheterna som har öppnats för 

unga ställer mer krav på dem då de har valmöjligheten till att välja det liv de vill leva. Dock 
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har förmågan att hantera situationen, där de kan välja vilket liv de vill leva,  inte ökat i samma 

takt som de ny valmöjligheterna (SOU 2006, s. 20) 

 

Skolan är den främsta stressframkallande faktorn enligt majoriteten av ungdomarna. Stressen 

som kommer från skolan beror främst på att mycket av skolarbetet sker hemma. Ungdomarna 

blir stressade över att de förväntas själva ansvara för sin skolgång. Om skolorna och klasserna 

var mindre och om det fanns fler lärare skulle stressen minska eftersom varje elev skulle då 

bli “sedd”. Ungdomarna nämner även ekonomin som en stressfaktorerna. Ekonomin är en 

stressfaktorer på grund av att samhället bygger på höga prestationskrav som upprätthåller och 

skapar stress (SOU 2006, s. 16). 

 

Mental Health America (MHA) är en nationell förvaltning som arbetar för att tillgodose 

behoven hos dem som lever med psykisk ohälsa. MHA förklarar att psykisk ohälsa är mer än 

negativ stress, de menar att psykisk ohälsa är ett tillstånd som orsakar allvarliga eller milda 

störningar i beteende och tankar vilket resulterar i att det blir en bristande förmåga att hantera 

livets normala rutiner och krav. Olika symptom som uppkommer vid psykisk ohälsa är 

förändringar i exempelvis: personlighet, humör och vanor (MHA 2017).  

 

När unga drabbas av hälsoproblem är det oftast en följd av förhållanden som påverkar 

varandra. Det är vanligt att tonåringar med stressrelaterade symptom kommer från familjer 

där föräldrarna har en kort utbildning. Det kan bero på att dessa ungdomar oftare har svårt att 

klara skolan. I sin tur kan det förklaras av att föräldrarna inte kan ge ungdomarna samma 

hjälp som föräldrar med lång utbildning kan. Föräldrarnas begränsning förklaras av att deras 

arbeten ger mindre stimulans, det ger dem lägre inkomster och arbetet är mer slitsamt (SOU 

2006, s. 30-31).  

 

En artikel skriven av NCBI (National Center for Biotechnology Information 2017) skriver att 

det är känt att psykisk ohälsa börjar oftast i ungdomsåren hos unga. Problemen går ofta 

tillbaka till ungdomsåren och blir kroniska i en tidig ålder, 75 % av alla psykiska sjukdomar 

uppkommer mellan 15 och 25 år. Psykisk ohälsan hos unga förekommer på grund av 

exempelvis dåliga hemförhållanden, mobbning och ekonomiska aspekter. Ungdomarna som 

har lider av psykisk ohälsa och svåra komplexa problem är en viktig grupp och behöver ett 

tidigt ingripande av exempelvis skolan (NCBI 2017). 
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Hälsoutvecklingen för Sveriges unga har sedan 1990 talet varit sämre än övriga 

åldersgrupper, främst på den psykiska hälsan (Socialstyrelsen 2009). Egenrapporterad psykisk 

ohälsa som slutenvård av unga med psykiatriska diagnoser har ökat. Självskadebeteende, som 

exempelvis självmordsförsök har inte minskat bland unga så som det har gjort bland den 

övriga befolkningen. Unga med svår psykisk smärta börjar skada sig eftersom för dem anses 

det som en ”bästa möjliga” bemästringsstrategi. De bakomliggande problemen som finns vid 

självskadebeteende bland ungdomar är oftast sexuellt utnyttjande, misshandel, suicidalt 

beteende i sin omgivning och att leva med separerade föräldrar (Lakartidningen 2010, s. 431) 

 

2.2	  Skolkuratorers	  arbete	  mot	  psykisk	  ohälsa.	  	  

      Backlund (2007) beskriver i sin studie som handlar om elevvården i grundskolan att forskning 

kring skolkuratorers roll i svenska skolor är outforskat (Backlund 2007, s. 25). Backlund 

intervjuade skolkuratorer, dessa skolkuratorers huvudsakliga arbete bestod av stöd till lärare 

och insatser till enskilda elever (elev och föräldrar samtal samt kontakt med socialtjänst). Den 

största delen av kuratorernas arbetstid ägnas åt olika former av omgivningskontakter med 

lärare, socialtjänst och annan elevvårdspersonal (Backlund 2007, s. 206). Studien visade att 

övergripande insatser och ett mer förebyggande arbete var ovanligt, dock framkom det att 

skolkuratorerna tyckte att övergripande insatser och mer förebyggande arbete borde vara 

betydligt mycket större (Backlund 2007, s. 198). 

 

Liknande resultat kom fram genom en undersökning som gjordes genom en 

enkätundersökning av Lee (2012). Enkätundersökningen gjordes i Australien där 

socialarbetare som arbetar i skolor svarade på frågor om hur det sociala arbetet genomförs 

(Lee 2012, s. 554). Resultaten av enkätundersökningen visade att socialarbetare i skolan 

spenderade mest tid på pappersarbete, konsultation till annan personal, rådgivande samtal och 

ärendehantering. Socialarbetare lägger mer tid på på administration, individuell rådgivning 

och ärendehantering, dock uppgav dem i studien att de ville lägga mer tid på arbetsuppgifter 

som de ansåg var viktigare. De ville spendera mer tid på att exempelvis engagera eleverna till 

aktiviteter, gruppövningar, förbättra skolkulturen, involvera föräldrar och andra 

samhällsengagerade aktiviteter (Lee 2012, s. 562). 

 

Agrestas (2004) undersökte handlingsutrymmet för skolpsykologers, studie och 

yrkesvägledare och socialarbetare som arbetar i skolan genom en enkätstudie i USA. Syftet 
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med Agrestas studie var att undersöka vilka arbetsuppgifter yrkesrollerna genomförde, om de 

upplevdes som passande och om de skulle vilja ändra på sina arbetsuppgifter (Agrestas 2004, 

s. 153). Resultaten av studien visade liknande resultat som Backlund (2007) och Lee (2012) 

undersökningar visade. Den genomsnittliga socialarbetaren i skolan i USA spenderade mest 

tid på tre arbetsuppgifter, grupprådgivning, individuell rådgivning och konsultation till andra 

lärare (Agrestas 2004, s. 154). Socialarbetarna i skolan vi lägga mer tid på grupp och 

individuell rådgivning och mindre tid till att ha konsultationssamtal till andra lärare (Agrestas 

2004, s. 159).  

 

Den svenska skollagen understryker att alla elever ska ha tillgång till en kurator, dock visar en 

undersökning som SSR har gjort att skolkuratorer inte hinner hjälpa alla elever och akuta 

insatser mot psykisk ohälsa tar mycket av deras tid. Enligt undersökningen som är gjord av 

akademikerförbundet SSR visar att skolkuratorerna upplever att deras arbete består av 

ungdomar som lider av olika former av psykisk ohälsa. Många kuratorer lyfter fram att de har 

en hög arbetsbelastning och inte hinner med samt att arbetet har ökat de senaste åren. En 

granskning som gjordes av skolinspektionen år 2012 visade att det fanns en elevhälsa, dock 

gjordes en djupare granskning av kuratorernas arbete visade det att elevhälsan inte hinner 

arbeta förebyggande på samma sätt som de vill (Socionomen 2013).  

 

2.3	  Ansvaret	  för	  elevhälsa	  	  

Enligt skollagen (2010:800) ska elevhälsans arbete vara hälsofrämjande och förebyggande. 

Det står även att i exempelvis, gymnasieskolor ska det finnas en samlad elevhälsa. Elevhälsan 

i skolan består oftast av skolpsykolog, skolkurator, skolsköterska och studie- och 

yrkesvägledare. För den psykosociala insatsen ska en skolkurator finnas tillgänglig (Skollagen 

2010:800, 2 kap 25 §).  

 

Skolan har en avgörande roll när det gäller ungas psykiska ohälsa. Skolan kan arbeta 

förebyggande och främjande men även bemöta och åtgärda problem i form av olika insatser 

där elevhälsan bär ett ansvar  (Socialstyrelsen 2016). Förebyggande och främjande arbete i 

skolan ska riktas till grupp och individ och ska förbättra självupplevd hälsa. Ett främjande 

arbete innebär att bibehålla och stärka individens psykiska, fysiska och sociala välbefinnande. 

I det hälsofrämjande arbetet är individens självskattade bedömning och egna uppfattning 

centrala eftersom avsikten är att stärka tilltro till egen förmåga (Skolverket 2014). Att jobba 
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främjande kan vara att arbeta för goda relationer mellan pedagoger och elever. Där motivation 

och delaktighet finns kan det leda till att studieresultaten förbättras, trivseln i skolan ökar och 

stressen för elever minskar vilket genererar ett bra skolklimat. Elevhälsan har i uppdrag att 

arbeta med det förebyggande arbetet och det kan i likhet med det främjande arbetet rikta sig 

till alla men ha ett specifikt, smalt problemområde i fokus som exempelvis kränkningar eller 

mobbning (Skolverket 2014).  

 

I studien Social determinants of health and well-being among young people (2012) framgår 

det att psykisk ohälsa hos unga förbättras genom att arbeta förebyggande och främjande på 

olika nivåer. Ungas självupplevda psykiska obalans minskas genom att arbeta stärkande och 

uppbyggande med ungas allmänna problemlösnings, kognitiva och sociala kompetens 

eftersom problemlösningsförmågan och emotionella kunskapen förbättras. Genom detta 

minskas inre och yttre problem hos elever, exempelvis symptom som depression, den 

minskades med 50 % enligt studien (Currie et al. 2012). Genom att arbeta med miljön i skolan 

för att främja ett positivt beteende hos eleverna har lett till en minskning av aggressivt 

beteende hos dem. Genom att arbeta förebyggande på olika nivåer kan man engagera föräldrar 

och ändra den psykiska skolmiljön. Enligt forskarna i studien behöver skolor även arbeta med 

att minska negativa barndomsupplevelser hos elever, exempelvis vanvård och övergrepp, 

detta görs genom ett snabbt agerande och ökad medvetenhet (Currie et al. 2012). 

 

Skolan har även ett ansvar för elever och deras välmående. Elever ska inte behöva riskera att 

må dåligt i sådan grad att hälsa och lärande påverkas negativt utan att skolan griper in. Skolor 

behöver arbeta för att dessa situationer inte ska uppstå. Att skolelever mår dåligt någon gång 

ibland hör till det normala livet. Kärlek, relationer, mognad och kroppslig utveckling är några 

faktorer som utgör psykiska påfrestningar vilket är normalt att gå igenom. Dock måste 

elevernas signaler om att de mår dåligt tas på största allvar då dessa faktorer kan i 

förlängningen medverka till bristande psykisk ohälsa. Elevers upplevelser av exempelvis 

stress ska inte enbart förstås som att de har en hög arbetsbelastning, det ska även ses som ett 

tecken på risktillstånd för att utveckla psykisk ohälsa (Skolinspektionen 2015, s. 16). 

Skolhälsovården har även en viktig och avgörande roll för unga med psykisk ohälsa. Det är 

viktigt att aktörer inom elevhälsan finns tillgängliga för att skapa en kontakt med eleven. En 

regelbunden kontakt med eleven skapar bra förutsättningar för att kunna arbeta förebyggande 

och hälsofrämjande tillsammans med eleven (Tegnell & Hellgren 2010, s. 9). Elevhälsan har 

ansvar inom varje skola. Ett av ansvaren är att exempelvis känna igen tecken på psykisk 
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ohälsa tidigt och även känna igen om eleven behöver stöd. Prioriterade arbetsområden för 

elevhälsan är elevens fysiska och psykiska välmående, hälsorelaterade hälsorisker, elevens 

behov av särskilt stöd och hälsorelaterade hälsorisker (Tegenfeldt & Hellgren 2009, s. 10). I 

elevhälsans arbete, utifrån barnets bästa, mycket viktigt att samverka internt och externt i 

skolan med andra myndigheter för att hitta en fungerande lösning på kort sikt och på lång sikt 

komma fram till en insats och metod som hjälper eleven. Det finns även särskilda 

skyldigheter till att samverka när det handlar om barn och unga som riskerar att fara illa eller 

som far illa (Tegnell & Hellgren 2010, s. 11) 

 

Ett annat ansvar som elevhälsan har är att på ett tidigt skede uppmärksamma problem hos 

elever för att kunna tillsätta en insats som är nödvändig för eleven. Här kommer lärarna in i 

bilden. Även lärare har en väsentlig roll i elevhälsans arbete. I deras arbete ingår det att 

överblicka sina elevers lärande, uppmärksamma elevers svårigheter och elevers trivsel. Lärare 

ska även samarbeta och samverka med eleverna, deras föräldrar och parter som arbetare inom 

och utanför verksamheten, detta för att eleverna ska få en sån fungerande skolmiljö som 

möjligt (D-Wester 2005, s. 21).  

 

3.  Teori	  	  
I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen som vi har valt att använda oss av för 

att ge en större och bredare förståelse kring vårt problemområde. Detta genom att använda oss 

av tre teorier. KASAM- känsla av sammanhang, eftersom KASAM kan ses som en tolkning 

till varför vissa individer klarar påfrestningar mer än andra, men även för att den belyser 

vikten av att fokusera på det friska hos varje individ. KASAM kan även användas som en 

metod av skolkuratorerna för att hjälpa unga som lider av någon form av psykisk ohälsa. 

Denna teori är väldigt bred och kan tolkas och förklaras på olika sätt. Vi har kunnat koppla 

den både till eleverna men även som en metod som skolkuratorerna kan ha användning av i 

sitt arbete.  Vidare kommer vi använda oss av utvecklingsekologi som bakomliggande 

förklaring till varför psykisk ohälsa har blivit allt vanligare bland unga. Slutligen kommer vi 

avsluta med en teori för att analysera djupare psykosociala arbetsförhållanden samt deras 

effekt på hälsan, modellen beskriver förhållandet mellan upplevda krav och upplevd kontroll i 

arbetssituationen vilket kan vara avgörande ifall det egna arbetet utvecklar någon form av 

stress eller inte.  
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Vi valde att använda oss av dessa tre teorier eftersom vi ansåg att dem var relevanta för vår 

studie samt hjälper oss att svara på studiens frågeställningar. Dessa teorier kan även hjälpa oss 

att tolka skolkuratorernas svar som vi analyserar vidare i nästa kapitel.    

 

Dessa tre teorier förklara hur miljön påverkar individen på olika sätt från dess att man föds så 

behöver man stöd och hjälp det kan vara från familj, skola, professionella arbetare eller annat 

och ifall man inte får tillräckligt med den stöd och hjälp man behöver så kan det senare leda 

till brister i arbetslivet och den sociala integrationen på olika sätt. Men även att stärka 

individens självkänsla och självförtroende och att man alltid behöver stöd och oavsett miljö. 

Dessutom återger vi endast de resonemang i teorierna som vi anser är relevanta för studiens 

syfte och frågeställning. 

 

3.1	  KASAM-‐	  Känsla	  av	  sammanhang	  	  

”Alla utsätts vi förr eller senare för påfrestningar- kroppsliga, psykiska och/ eller sociala. 

Somliga av dessa påfrestningar är kraftiga, långvariga eller ofta upprepade. Somliga är av 

en art som ganska övertygande visat sig kunna göra människor sjuka. Och många människor 

blir också sjuka. Medan andra- trots att de utsätts för samma eller ännu större påfrestningar- 

förblir friska” (Antonovsky 2005).  

 

KASAM är ett begrepp som utformades av Aaron Antonovsky. Begreppet KASAM är en 

förkortning för känsla av sammanhang. Inom hans teori så fokuserar han på det salutogena 

perspektivet som innebär att man hela tiden ska se till det friska hos varje individ istället för 

att fokusera på det sjuka eller problemet. Teorin har även visat sig vara till stor hjälp samt 

användbar i arbetet med människor med psykisk ohälsa (Cederblad 1998).  

 

Han menade att man inte kan klassificera en människa som helt frisk eller sjuk utan att 

individen alltid rör sig mellan dessa två. Däremot vart man befinner sig i den skalan beror på 

hur hög KASAM man har, har man en hög grad KASAM det vill säga känsla av sammanhang 

så har man en större chans att klara av svåra utmaningar. Faktorer som spelar in är positivt 

självförtroendet, självständighet, självbild, framgångsrik, intelligens, impulskontroll osv. 

Många av dessa faktorer är inte genetiska och på så sätt går det att utveckla och förändra.  
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Miljön och familjen som individen befinner sig i är även en stor påverkan. Familjen hjälper 

till ifall man har tillit, klart definierade gränser, det kan även stödja, skydda, ha en bra 

kommunikation osv.  

 

Begreppet KASAM definieras enligt Antonovsky på följande sätt:  

”Det är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en genomgripande 

och varaktig men dynamisk tillit till att ens inre och yttre värld är förutsägbar, och att det 

finns en hög sannolikhet för att saker och ting kommer att gå så bra som man rimligen kan 

förvänta sig” (Antonovsky 1991, s. 41).  

 

Det finns tre viktiga underbegrepp inom hans teori och dessa är begriplighet, hanterbarhet 

samt Meningsfullhet.  

 

Begriplighet   

Begriplighet förklaras som en förmåga att kunna bedöma verkligheten. Det beskrivs även vara 

nödvändigt för att kunna förstå inre och yttre stimuli som är gripbar. Det vill säga att ifall en 

individ har en hög känsla av begriplighet har det även enklare att kunna förstå varför/hur en 

händelse inträffade. Det är även enklare för dessa individer att se motgångar på ett 

verklighetstroget sätt. De som däremot har en låg känsla av begriplighet ser ofta motgångar 

som otur. Dessa konsekvenser ser man tydligt på personer som ser olika på motgångarna men 

även personer som har olika grader av KASAM (Antonovsky 2005).  

 

Hanterbarhet  

Hanterbarhet beskrivs vara känslan av att kunna hantera olika situationer och händelser i livet. 

För en individ med hög känsla av hanterbarhet är risken låg att hen känner sig som ett offer 

utan när olyckliga saker sker så tar hen tag i problemet och försöker ta sig ur sorgen. För 

individer med hög grad hanterbarhet kan de se motgångar som erfarenheter eller utmaningar 

som går att behärska, till skillnad från en individ med låg känsla av hanterbarhet (Antonovsky 

2005).  

 

Meningsfullhet 

Meningsfullhet innebär i vilken grad livet har en betydelse och mening samt att de motgångar 

och krav som ställs i livet är värda att lägga energi på. En individ med hög grad 

meningsfullhet har oftast många intressen det vill säga en elev som har många fritidsintressen 
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har oftast också en hög grad KASAM, och har även lättare att med engagemang ta sig an 

motgångar. Dem tycks även kunna tala och framföra vad som är viktigt för dem på ett 

känslomässigt plan. Detta till skillnad från individer med låg känsla av meningsfullhet där 

dem ofta har det tuffare att kunna prata om viktiga och betydelsefulla komponenter i livet 

(Antonovsky 2005).  

 

3.2	  Utvecklingsekologi	  	  

Denna teori är väldigt bred och har många delar, men vi valde att återge endast dem delarna 

som är relevanta för vår studie vilket är den ekologiska validiteten, fenomenologiska 

perspektivet, interaktionistiska perspektivet, systemperspektivet. Systemperspektivet är en 

utgångspunkt för begreppet miljö. Som leder till flera sammankopplade strukturer som vi 

använder oss av och dessa är mesosystemet, exosystemet, makrosystemet, samt mikrosystemet. 

Inom ramarna för denna teori finns det ett par relevanta grunddrag som är viktiga att förstå 

och ta hänsyn till i förhållande till psykisk ohälsa bland unga, dessa delar sammanfattar vi i 

korta stycken som följer nedan.  

 

”To be specifik, the principle asserts that behavior evolves as a function of the interplay 

between person and environment” ( Bronfenbrenner 1979, s. 16).  

 

Författaren till utvecklingsekologiska teorin  är Urie Bronfenbrenner. Teorin förklarar hur 

olika nivåer i samhället hänger ihop och som påverkar människan på olika sätt. Denna teori 

innefattar en mängd viktiga grunddrag som är viktiga att förstå  och uppmärksamma i  

förhållande till psykisk ohälsa bland unga. Citatet som framförs ovan är hur Bronfenbrenner 

förklarar sin teori. Teorin visar ett antal olika perspektiv där vi tänkte ta upp dem vi tycker är 

relevanta.  

 

Den ekologiska validiteten som är ett viktigt perspektiv att ta hänsyn till, med detta perspektiv 

menas att man ska få en större kunskap och förståelse kring barnets utveckling i deras 

naturliga miljöer som exempelvis hemma, skolan eller annat. Sammanfattningsvis hur miljön 

samspelar med barnet, men även följderna av olika konstellationer av miljön får. Det vill säga 

att undersöka samspelet mellan olika faktorer i miljön och barnet (Andersson 1986, s. 16-17).  
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Två perspektiv som vi tycker hänger samman är fenomenologiska perspektivet samt det 

interaktionistiska perspektivet. Inom det fenomenologiska perspektivet så undersöker man den 

enskildes upplevelser av en situation. Detta perspektiv tar hänsyn till de aspekter av miljön 

som påverkar barnet mest och som är av stor betydelse för barnet. Det interaktionistiska 

perspektivet menar Bronfenbrenner att det inte endast är miljön som har en en inverkan på 

barnet utan att barnet har möjlighet att påverka sin egna miljö (Andersson 1986, s. 18-19).  

 

Sedan har vi ett fjärde perspektiv inom denna teori och det är systemperspektivet. 

Systemperspektivet är en utgångspunkt för begreppet miljö. Som sedan är en följd av flera 

olika sammankopplade strukturer. Det är även inom detta perspektiv som Bronfenbrenner 

börjar benämna miljöstrukturerna. Dessa miljöstrukturer är mesosystemet, exosystemet, 

makrosystemet samt mikrosystemet.  

 

Bronfenbrenner beskriver dessa miljöstrukturer enligt följande:  

Mesosystemet        

” I have defined the mesosystem as a set of interrelations between two or more settings in 

which the developing person becomes an active participant” (Bronfenbrenner 1979, s. 209).  

 

Med detta perspektiv menas förhållandet mellan miljöerna som i sig skapar ett system.  

Exosystemet  

”An exosystem has been defined as consisting of one or more settings that do not involve the 

developing person as an active participant but in which events occur that affect, or are 

affected by” (Bronfenbrenner 1979, s. 237).  

 

Med detta perspektiv menas kommunernas utbud och utformning samt vilka konsekvenser 

som kan leda för barnet.  

Makrosystemet  

”The macrosystem refers to the consistency observed within a given culture or subculture in 

the form and content of its constituent micro-, meso-, and exosystems, as well as and belief 

systems or ideology underlying such consistencies” (Bronfenbrenner 1979, s. 258).  

 

Med detta perspektiv menas generella granskningar av olika typer av förhållanden inom 

kulturen. Därefter görs det även en jämförelse mellan andra kulturer (Andersson 1986, s. 20-

22).  
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Mikrosystemet  

Med detta perspektiv menas förutom familj även skola och kamrater.  

 

För att koppla dessa olika miljö nivåerna till vår studie tänkte vi ta upp ytterligare en kort 

presentation kring dessa nivåer. Inom mikrosystemet finns det tre faktorer att ta hänsyn till 

och dessa är aktiviteter, relationer samt roller. Det som är grundläggande tankesättet inom 

mikrosystemet är relationen mellan två individer. I detta fall kan det kopplas till skolan det vill 

säga att studera vilka roller som finns i skolan, vilka sociala relationer det finns osv. 

Dessutom fokuserar mesosystemet på att studera flera av dessa närmiljöer samtidigt för att 

kunna se en helhet. Exosystemet fokuserar på dem övriga förhållanden som ligger utanför 

barnets närmiljö. Vilket även påverkar de tre tidigare nämnda faktorer som kännetecknades av 

mikrosystemet. Slutligen har vi makrosystemet som kopplar dessa systemen samman under 

utvecklingsprocessen (Andersson 1986, s. 23-26, 28-29).     

	  

3.3	  Krav-‐	  Kontroll-‐	  Stöd	  	  

Denna teori har vi kunnat applicera på skolkuratorernas arbete och är relevant i vår studie 

eftersom den förklarar hur viktigt det är att få stöd i arbetsplatsen men även hur viktigt det är 

att känna att man har kontroll på sin arbetet.    

 

Denna teori Krav- kontroll- stöd är konstruerad av Robert Karaseks samt Töres Theorells. Det 

är en modell som introducerades för cirka trettio år sedan av Karasek. Karasek är en 

amerikansk sociolog och han har utgått ifrån de anställdas möjligheter att utöva kontroll över 

sin egen situation på deras arbetsplats. 1990- talet utvecklades deras modell och fick även ett 

nytt inslag av Jeffrey Johnsons. Där hans empiriska studier kring socialt stöd användes i 

modellen (Karasek &Theorell 1990, s. 68-72). Den huvudsakliga meningen med teorin är att 

påföljderna av psykiska kraven på den anställde har att göra med hur mycket kontroll samt 

beslutsutrymme den har, detta visas på ett fyrfältsmodell. Detta fyrfältsmodell har olika 

konstellationer av mycket respektive lite beslutsutrymme (kontroll), men även höga 

respektive låga krav (se bilaga 3). Johnson bidrog ytterligare med ett perspektiv i modellen, 

att effekterna av psykiska krav har att göra med hur mycket beslutsutrymme samt hur mycket 

stöd som en arbetsplats ger till de anställda.  
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Krav- Kontroll  

I teorin beskrivs Krav som psykologiska stressfaktorer i individens arbetssituation när det 

gäller exempelvis tidspress och mycket arbete. Kontroll beskrivs dels som nivån av 

egenkontroll och självständighet men även stimulans och utveckling när det gäller exempelvis 

varierade arbetsuppgifter. En hög nivå av yttre krav i konstellation med en låg nivå av 

personlig kontroll leder till ett tillstånd av negativ stress. Men däremot en konstellation av 

höga krav och hög kontroll kan leda till ett tillstånd med en positiv utveckling och inlärning 

(Theorell 2003, s. 16-21).  

 

Stöd  

Stöd beskrivs som olika nivåer av hjälpfull interaktion som finns på arbetsplatsen samt det 

stöd som man kan få av medarbetare samt chefer (Karasek & Theorell 1990, s. 69).  

Inom Krav- Kontroll- Stöd modellen kan man klara av högt ställda krav ifall man kan fatta de 

beslut man behöver och upplever att man får tillräckligt med stöd av bland annat medarbetare 

eller chefer på olika sätt. Men även att man kan bli stressad av ganska enkla krav och ifall 

man inte kan styra över situationen och inte får den stöd man behöver kan det leda till 

felaktiga beslut och negativ stress.  

4.  Metod	   	   	  

I denna studie har vi valt att använda oss av en kvalitativ fenomenologisk forskningsansats. 

Fenomenologiska studier riktar sig mot individers erfarenheter. Studien kommer att rikta sig 

mot skolkuratorernas erfarenheter då vi i studien avser vi att undersöka de bakomliggande 

faktorerna som orsakar psykisk ohälsa bland unga utifrån skolkuratorers erfarenheter, vilka 

arbetsmetoder skolkuratorer arbetar för att försöka minska psykisk ohälsa bland unga, vilka 

typer av svårigheter som skolkuratorerna stöter på i sitt arbete samt hur vi kan förstå 

skolkuratorernas sätt att arbeta utifrån studiens teoretiska utgångspunkter. Detta med 

utgångspunkt av skolkuratorernas egna erfarenheter och upplevelser. Det som kännetecknar 

en kvalitativ metod är att forskaren tillåts att söka svar inom hur en individ tolkar och förstår 

sin omvärld (Creswell, 2013: 44). Inom fenomenologisk undersökning är det vanligt att 

använda sig av intervjuer för att få fram essensen kring det man undersöker.  En studie med 

fenomenologisk utgångspunkt strävar efter, utifrån en eller flera individer, att förklara ett 

bestämt fenomen för att sedan försöka dra en slutsats som beror på  deltagarnas gemensamma 

upplevelser (Creswell 2013, s. 76). Enligt oss är denna metod mest lämplig i vår studie då 
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syftet är att utifrån skolkuratorers perspektiv undersöka hur dem arbetar för att hjälpa unga 

mellan 12-19 år som lider av någon form av psykisk ohälsa.  

 

Som tidigare nämnt riktar sig fenomenologiska studier mot individers erfarenhet, vilket gör 

att den vanligaste datainsamlingsmetoden är intervjuer. I studien har vi valt att använda oss av 

kvalitativa semi-strukturerade forskningsintervjuer som datainsamlingsmetod. Vi har valt att 

intervjua sex skolkuratorer som arbetar i olika högstadier och gymnasieskolor. Vi kommer att 

använda oss av semi-strukturerade intervjuer, semi-strukturerade intervjuer består av öppna 

frågor som bestäms i förväg. Vi som genomför intervjuerna kan lägga till och ta bort frågor 

under intervjuns gång samt att intervjupersonerna har friheten att endast svara på frågorna 

som de vill svara på (Bryman 2011, s. 414). Vi kommer att ställa enkla och direkta frågor 

(Trost 2010, s. 69). Intervjuerna kommer att vara anonyma, dock inte för mig intervjuat dem. 

Intervjupersonerna kommer att anonymiseras i avrapporteringen (Trost 2010, s. 61). 

 

4.1	  Avgränsning	  

Vi har valt att avgränsa studien till att endast undersöka skolkuratorer som arbetar i högstadier 

och gymnasieskolor. Tanken var att vi skulle intervjua skolkuratorer, lärare och 

sjuksköterskor som arbetar men unga men på grund av tidsbrist avgränsas studien till att 

endast intervjua skolkuratorer. Innan vi började med studien valde vi att intervjua individer 

som lider av psykisk ohälsa i åldrarna 18-25, men vi insåg när studien började att det skulle 

vara för känsligt, både för oss och för intervjupersonerna. Vi valde då att avgränsa studien till 

att endast intervjua skolkuratorer som arbetar med elever som lider av psykisk ohälsa. Vi 

funderade kring hur ungas problematik ser ut och på vilket sätt unga blir hjälpta. Vi valde att 

göra vår undersökning inom skolans area eftersom det är i skolan dem tillbringar mycket tid. 

Vi tror att skolkuratorer är den yrkesgrupp som kan besvara våra frågor samt som är relevanta 

inom vår studie. Vi tänker att dessa yrkessamma personer som träffar ungdomar med någon 

form av problematik är i behov av en ständig utveckling kring sin yrkesroll då samhället 

ständigt utvecklas. Vilket i sin tur innebär att ungdomar stöter på nya utmaningar.         

 

4.2	  Analys	  och	  kodning	  av	  insamlat	  material	  

Fenomenologi handlar om hur essensen i olika saker ter sig, man undersöker ett fenomen för 

att på det sättet sedan få kunskap om det (Creswell 2013, s. 78). Fenomenologiska studier har 

två kriterier de måste uppleva, ett av dem är att faktiskt undersöka ett fenomen och den andra 
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är att undersöka det mest betydelsefulla hos fenomenet. Kodningen av det insamlade 

materialet kommer att ske genom att försöka strukturera upp det insamlade materialet och leta 

efter utstickande markörer som är relevanta för forskningen. Materialet struktureras upp 

genom exempelvis meningar, citat och teman som bidrar till ökad förståelse av essensen 

(Creswell 2013, s. 81). När det är klart bildar forskaren meningar av de utstickande 

meningarna som blir grunden till analysen (Creswell 2013, s. 82). Vi valde att följa denna 

mall när vi analyserade och kodade vårt insamlade material.  

 

4.3	  Urval,	  respondenter	  och	  genomförande	  

Empirin till studien är hämtad ur sex intervjuer som genomfördes med sex yrkesverksamma 

skolkuratorer på olika högstadie och gymnasieskolor runt om i Stockholm. Ett strategiskt 

urval har använts i vår studie. En balans mellan urvalet och forskningsfrågorna görs i ett 

strategiskt urval. För att få denna balans har vi gjort ett urval utifrån att vi har valt 

tillsammans vilka informanter vi vill ha med i studien för att sedan kunna svara på våra 

forskningsfrågor (Bryman 2011, s. 434). För att hitta relevanta informanter till vår studie lade 

vi ut en förfrågan till skolkuratorer i ett forum i sociala medier, forumet är för 

yrkesverksamma socionomer. Vår förfrågan resulterade i 10 stycken förfrågningar. När vi 

fick namn och e-postadress till personerna som skickat en förfrågan skickade vi ett 

informationsbrev (bilaga 2) till dem via e-post. Kontakt med alla informanterna skedde via e-

post. Alla tio informanter svarade på vårt e-post, vi valde sedan ut sex av dem för att 

intervjua. Alla informanter arbetade som skolkuratorer i högstadie och gymnasieskolor inom 

Stockholms län. Alla skolor var även kommunala. Vi valde att intervjua skolkuratorer som är 

verksamma på olika skolor för att få en varierad empiri. Trost (2010) förklarar att detta kan 

ses som ett bekvämlighetsurval eftersom forskaren “tar vad den råkar finna”, detta eftersom vi 

sökte respondenter via en “annons”, urvalet uppkommer via självselektion (Trost 2010, s. 

140). Intervjuperson ett har arbetat som skolkurator i ca 10 år, dock inte i samma skola under 

dessa 10 år. Intervjuperson två har endast arbetat som skolkurator i ca två år och 

intervjuperson nummer tre har arbetat som skolkurator i 3 år. Intervjupersonerna fyra och sex 

är nyblivna skolkuratorer och har endast arbetat som skolkuratorer i ca ett till två år. 

Intervjuperson 5 har arbetat som skolkurator i sex år, under dessa sex år har hon arbetat i 

samma skola. Alla våra respondenter har en socionomutbildning. Intervjuperson nummer tre 

har utöver sin socionomutbildning även en beteendevetarutbildning.  
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Intervjuerna skedde på varje skolkurators arbetsplats, på deras rum med stängd dörr. Valet av 

plats gjordes tillsammans med intervjupersonen. Valet av plats där intervjun genomförs är 

viktig enligt trost (2010). Helst ska man låta intervjupersonen välja plats för intervjun, dock 

ska forskaren inte lägga hela ansvaret på intervjupersonen. Platsen ska vara ostörd där 

intervjupersonen känner sig trygg (Trost 2010, s. 65). Vi valde att genomföra intervjuerna på 

skolkuratorernas arbetsplats på grund av praktiska skäl. Skolkuratorernas tid är begränsad, det 

kan även vara svårt för dem att lämna skolan under deras arbetstid. Skolkuratorerna genomför 

samtal med elever i sitt rum, då ansåg vi även att skolkuratorernas rum är en ostörd plats. 

Även en plats där skolkuratorn känner sig trygg. Nackdelar finns med vårt val av plats för 

intervjuerna, bland annat att personal eller elever kan knacka på dörren och intervjun blir 

avbruten eller om telefonen ringer, men vi tillsammans med intervjupersonerna gjorde 

bedömningen att deras rum var lämpligast för intervjuerna. 

 

Under intervjuernas gång var vi båda uppsatsskrivare närvarande. En av oss ställde frågorna 

och den andra antecknade sparsamt under intervjun. En risk med att vi var två personer som 

intervjuade var att respondenten kunde känt sig i underläge då personen är ensam, dock 

försökte vi undvika det genom att exempelvis vi två inte sitter mitt emot respondenten som 

det ofta är vid ett förhör (Trost 2010, s. 67). Intervjuerna inleddes med att vi berättade för 

respondenterna att de är helt anonyma under intervjuns gång, det som sägs under intervjuerna 

kommer inte kunna identifiera respondenterna på något sätt. Vi förklarade även för dem att vi 

har tystnadsplikt (Trost 2010, s. 124). Respondenterna fick även skriva på en 

samtyckesblankett (Bilaga 2) innan vi började med intervjuverna. Varje intervju pågick i ca 

30-40 minuter. Under intervjuerna antecknade vi sparsamt för att istället hålla 

koncentrationen på respondentens svar. Vi valde att spela in intervjuerna med hjälp av en 

smartphone, med intervjupersonernas godkännande, för att sedan transkribera alla intervjuer. 

Vi transkriberade varsin del av varje intervju och intervjuerna transkriberades ordagrant.  

 

När vi transkriberat alla intervjuer ordagrant började vi att analysera och koda empirin. Vi 

strukturerade upp materialet och antecknade utstickande markörer som var relevanta för vår 

studie. Vi strukturerade upp materialet genom citat och meningar av intervjupersonerna. 

Citaten, meningarna och de utstickande markörerna av materialet blev grunden till vår analys.  
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4.4	  Validitet	  	  

Validitet handlar om att mäta det som ska mätas. Det innefattar en granskning av giltighet i 

det som görs och skrivs, det lyfter fram sanning i ett uttalande. Validering används i avsikt för 

att analysera en metod även om det som undersöks är det som säges. Genom kontinuerlig 

validering förstärks kvaliteten och positiva resultat nås, kontinuerlig validering är en 

kvalifikation under forskningsprocessen. Delar i forskningen som bör bli validerade är 

exempelvis: intervjuerna, planering, rapportering och analysen. Validering är en viktig 

utgångspunkt i forskningen (Kvale & Brinkmann 2009, s. 264-267). I forskningen har vi gjort 

en noggrann genomgång av intervjupersonernas verksamheter, vi har diskuterat igenom 

intervjufrågorna vi har även gjort en planering av intervjuerna som vi har genomfört, vilket 

påverkar studiens validitet positivt. Vi utformade intervjufrågorna så tydligt som möjligt utan 

att vinkla dem. Frågorna som vi ställt till intervjupersonerna gav oss relevanta svar som svarar 

mot vårt syfte och frågeställningar, vi kan då säga att validiteten stärks och vi har undersökt 

det vi avsett att undersöka.   

 

4.5	  Reliabilitet	  

Reliabilitet är inom kvalitativ forskning ett svårt begrepp att applicera. Inom kvantitativ 

forskning inställs forskningsresultatens innehåll på tillförlitlighet och även att resultaten i 

forskningen ska kunna återges av andra forskare vid andra tidpunkter (Kvale & Brinkmann 

2009, s. 263). Reliabilitet inom kvalitativ forskning handlar istället om att för att få andra 

forskare att få liknande resultat som denna forskning har fått måste de andra forskarna gå in i 

en likadan eller liknande social roll som de första forskarna (Bryman 2011, s. 352). I 

kvalitativa forskningsstudier måste det tydligt framgå hur informanterna har valts ut och hur 

materialet har samlats in för att andra forskare ska kunna genomföra liknande forskning. 

Eftersom att vi noggrant har beskrivit hur vi har valt informanterna och hur materialet har 

samlats in så är det möjligt för andra forskare att göra en liknande studie. Vi har även följt en 

intervjuguide som gör det enklare för forskare att göra en liknande studie Dock kommer 

svaren från intervjupersonerna kanske inte vara likadana eftersom människor upplever nya 

saker hela tiden vilket kan göra att ett svar på samma fråga kan ändras. Vi anser att empirin i 

studien är trovärdig eftersom vi inte kan säga att skolkuratorernas erfarenheter som de har 

delat med oss är på något vis är fel.  

 



 22 

4.6	  Etiska	  aspekter	  

Under studiens gång har vi tagit hänsyn till olika etiska aspekter. Vetenskapsrådet (2002) 

understryker fyra krav som är viktiga hänsynsaspekter i kontakt med informanter, dessa är: 

samtyckeskrav, nyttjandekrav, informationskrav och konfidentialitetskrav. 

 

Informanterna har blivit informerade av mig om vårt syfte med undersökningen, om deras roll 

i undersökningen och vad deras deltagande i studien ligger till grund för. Vi informerade även 

dem om att deras deltagande i intervjun är frivilligt och att de kan avbryta sitt deltagande i 

studien när de vill. Informanterna fick informationen både skriftligt och muntligt. Den 

skriftliga informationen fick de tillsammans med ett informationsbrev, och den muntliga 

informationen fick de i samband med när intervjuerna bokade in. Informationskravet i studien 

har då beaktats. Informationskravet betyder att forskarna har skyldighet att informera 

informanterna om vilka villkor som gäller för deras deltagande till studien. Informationen ska 

innehålla allt som kan påverka informanternas vilja till att delta i studien (Vetenskapsrådet 

2002, s. 7).  Samtyckeskravet innebär att informanterna själva bestämmer över sin medverkan 

i studien, samt att de då lämnar ett samtycke gällande att de vill medverka. Samtyckeskravet 

togs i beaktning när informanterna själva fick bestämma över sin medverkan i studien. I 

början av varje intervju frågade vi både skriftligt och muntligt om informanternas samtycke 

(Vetenskapsrådet 2002, s. 10). Forskare bör tidigt i forskningen inhämta ett informerat 

samtyckeskrav från personerna som medverkar i studien, detta eftersom forskning ska, enligt 

lag, bedrivas med respekt för de mänskliga rättigheterna och för människovärdet 

(Vetenskapsrådet 2017, s. 15). För att ta hänsyn till samtyckeskravet har respondenterna fått 

fylla i en samtyckesblankett (Bilaga 2) innan varje intervju börja. Informanterna som var med 

i studien gavs konfidentialitet. Vetenskapsrådet (2017) beskriver konfidentialitet som en 

allmän förpliktelse. Uppgifter som man har fått i förtroende och som innebär skydd mot 

obehöriga får inte spridas. Uppgifter och information som vi hade om informanterna har 

bevarats på rätt sätt och informationen når inte oberörda. Informanterna har informerats om 

att de är helt anonyma i studien även att deras arbetsplats, kommun eller namn kommer inte 

att anges i studien. I studien har vi tagit hänsyn till konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 

2002, s. 12). Med nyttjandekravet innebär att informationen som har samlats in av 

informanterna endast får användas för forskningsändamål, det får inte utlånas för exempelvis 

icke vetenskapliga syften. Vi har tagit hänsyn till nyttjandekravet genom att endast använda 

informanternas svar till studien och forskningsändamålet  (Vetenskapsrådet 2002, s. 14). 
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5.  Resultat	  och	  Analys	  
I detta avsnitt kommer vi att framställa och analysera det resultat vi fått fram av våra 

intervjuer, i form av citat från det transkriberade materialet och sedan analysera med hjälp av 

tidigare forskning och studiens teoretiska utgångspunkter. Samtliga intervjuer är från 

verksamma skolkuratorer på högstadieskolor och gymnasieskolor runt om i Stockholm.  

 

Vi skulle vilja förtydliga skolkuratorernas roll, därför ger vi en kort presentation kring 

skolkuratorerna i högstadiet och gymnasiet.  

 

Skolkuratorernas arbete på skolan kan variera väldigt mycket beroende på vilka förväntningar 

och förutsättningar som finns. Det ses även som en skyddande och hjälpande hand för elever 

som behöver extra hjälp och mår dåligt. Skolkuratorernas arbete är i både behandlande och 

utredande form, genom exempelvis direkta arbetet på individnivå genom att stödja och hjälpa 

enskilda elever genom samtal, flerpartssamtal med exempelvis föräldrar, lärare osv. 

Skolkuratorn ska även ha kontakt med andra organisationer som arbetar med barn som 

exempelvis socialtjänsten barn och unga, poliser, barn och ungdomspsykiatri osv. Deras 

uppdrag är även att jobba förebyggande genom exempelvis att ha samtal med barnen kring 

alkohol, droger, narkotika mm (D- Wester 2005, s. 13-14).  

 

5.1	  Bakomliggande	  faktorer	  till	  psykisk	  ohälsa	  enligt	  skolkuratorerna	  	  

Stress/Oro 

Genom intervjuerna med våra respondenter kunde vi se ett mönster i deras svar, genom att 

samtliga kuratorer förklarade hur eleverna känner en oerhörd stress, press och oro över 

exempelvis att dem inte kommer klara av skolan och läxorna som de får. 

 

Det är väldigt många elever som ofta söker sig till mig på grund av att de känner att 

de har för stor press på sig från skolan, att de är mycket krav som ställs på dem och 

till slut leder det till en massa stress. Sen har det även ökat väldigt mycket när den 

nya läroplanen kom från skolverket år 2011. När det nya läroplanen kom in blev fler 

elever stressade över de nya kraven. Men jag förstår dem eftersom det är inte den 

lättaste perioden i livet som tonåring där man försöker skapa sig själv och har starka 

känslor (Intervjuperson 5).  
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Jag har även varit med om elever som känner sig stressade på grund av att de vill ha 

höga betyg och bra resultat i skolan (Intervjuperson 5).    

 

Jag brukar väldigt ofta få höra av bland annat lärare och föräldrar att de tycker att 

skolan sätter för mycket press och stress på barnen, och att dem till slut bara vill ge 

upp allt. Därför är det viktigt för mig att förklara för dem att dem inte ska låta skolan 

och läxorna gå över dem och till slut påverka dem negativt (Intervjuperson 4).  
 

Enligt undersökningen som gjordes av regeringen år 2005 är skolan den främsta 

stressframkallande faktorn hos ungdomar. Ungdomarna blir stressade över att de förväntas 

ansvara för sin skolgång själva, samt på grund av att mycket av deras skolarbeten sker 

hemma. Ungdomarna nämner även i undersökningen att ju äldre man blir desto mer stress 

känner de, stress påverkas av åldern enligt dem (SOU 2006, s. 16). Beskrivningen av tidigare 

forskning är i likhet till svaren vi har fått av våra intervjupersoner. Stressen som dessa 

ungdomar upplever i skolan kan sedan leda till depressioner i ung ålder. Även valfriheten 

dessa ungdomar har skapar stress och prestationssamhället som ungdomarna lever i genererar 

stress. Ekonomin är också en stressframkallande faktor för elever, detta på grund av att 

samhället bygger höga prestationskrav till ungdomar som sedan upprätthålls och skapar stress 

(SOU 2006, s. 16).  

 

Hemförhållanden  

 

I vår tidigare forskning kan vi se att familjen är viktig för unga under deras uppväxt. Det är 

vanligt att unga som lider av exempelvis stressrelaterade symptomer kommer från familjer där 

föräldrarna har kort utbildning eller ingen utbildning alls. Dessa ungdomar har oftare svårare 

med att klara av skolan, det kan bero på att föräldrarna med kort utbildning inte kan ge sina 

barn samma hjälp som föräldrarna med lång utbildning kan (SOU 2006, s. 30-31).  

 

Eleverna kanske inte får den stöd och hjälp de behöver hemifrån eller någon person 

att prata med när dem inte mår så bra, därför är det en del som kommer till mig 

istället och pratar (Intervjuperson 2).  

 

Skolan är inte den enda anledningen till varför våra elever lider av psykisk ohälsa, 

många elever har det även tufft hemma. Då är det bra att vi alltid är på plats och 

finns där för dem när de känner att de vill prata om det (Intervjuperson 3).  
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Många av dem eleverna jag får möta tycker och känner att dem inte har någon nära 

som dem kan prata och dela tankar med. Vilket är väldigt viktigt redan från 

barndomen att man får stöd och hjälp eftersom det påverkar hela livet framöver. 

Dem brukar oftast söka sig till mig bara för att prata och prata om lite allt möjligt 

(Intervjuperson 5).   

 

Resultatet av skolkuratorernas svar kan vi jämföra med läkartidningens forskning. Det händer 

att unga med svår psykisk ohälsa börjar skada sig eftersom de ser det som “bästa möjliga” 

bemästringsstrategi, de bakomliggande problemen som finns vid själskadebeteende är 

exempelvis misshandel, att leva med separerade föräldrar och sexuellt utnyttjande 

(lakartidningen 2010, s. 431).   

 

Mesosystemet inom utvecklingsekologiska perspektivet visar att elever styrs inte bara av det 

som händer i skolan men även hur hemförhållandena ser ut och hur föräldrarna fungerar, ifall 

föräldrarna inte finns där som stödjer och hjälper sitt barn kan det leda till negativ påverkan 

på barnet och senare en större risk för psykisk ohälsa. Då mesosystemet fokuserar på 

förhållandet mellan miljöerna som i sig skapar ett system.    

 

KASAM förklarar att miljön och familjen som barnet befinner sig i har en stor påverkan på 

barnet. Det är viktigt för barnet att de har tillit för sin familj dock ska barnet ska ha klara 

definierade gränser men även ha en bra kommunikation i familjen.  

 

Vi tror att hemförhållandena och hemmiljön är det viktigaste för att barnet ska känna trygghet 

och stöd.  Men även att föräldrarna har en stor roll och påverkan för att förebygga psykisk 

ohälsa. Ifall barnet är van vid att prata hemma om hur den känner och tänker men även om 

allt som händer i skolan, så kan föräldrarna ge bra råd och tips för att hjälpa och stödja barnet 

på bästa sätt. Vilket är väldigt bra förebyggande mot psykisk ohälsa.   

 

Sociala medier  

Ett mönster i kuratorernas svar var att sociala medier är en annan avgörande förklaring till 

varför så många unga lider av någon form av psykisk ohälsa. Det är en stor förklaring till 

varför elever lider av sömnproblem, koncentrationssvårigheter, stress och oro. Men även det 

främsta förklaringen till den ökade utsatthet för kränkande behandling och mobbning. Denna 
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typ av problematik skapas ofta bland kamrater och vänner bland annat i skolan som sedan 

utvecklas till oro och kanske rädsla.  

 

Det här med att man kanske känner att man inte hinner med allt, men kanske att 

kompisar vill umgås utanför skolan men också kanske hinna med sina läxor. Man 

kanske inte hela tiden vill vara med sina kompisar men att det alltid finns en rädsla 

att om jag inte följer med dem så kommer jag bli utesluten och som även påverkar 

sociala medier aa men exempelvis facebook det finns ju alltid där och man ska alltid 

vara kopplad och med i olika forum och grupper för att hänga med ens vänner 

(Intervjuperson 2).  

 

Sen kan jag tänka mig att det är mycket som händer på sociala medierna det 

framkommer rykten, konflikter och mycket mer grejer. Det är ju väldigt många 

elever som mår dåligt på grund av det och därför försöker vi jobba mycket med de i 

skolan eftersom det kan gå över på skolarbeten och annat (Intervjuperson 1). 

 

Förr när jag gick i skolan så var inte sociala medier så pass populärt och det var inte 

alls många som hade tillgång till det jämfört med nu. Jag tror även att det kommer 

utvecklas ännu mer och att det här är bara början. Det tror jag även är en förklaring 

till varför psykisk ohälsa utvecklas ännu mer bland unga och bland människor i 

allmänhet inte bara bland eleverna i skolor (Intervjuperson 5).  

 

Det som händer enligt skolkuratorerna när det uppkommer sådana konflikter och rykten på 

sociala medier så påverkar det eleven genom att det skapar ångestladdade situationer, och 

detta har som sagt en negativ inverkan på skolan. Det framkommer även att kränkningar och 

bråk uppkommer väldigt mycket på nätet.    

 

Enligt artikeln som är skriven av NCBI är det känt att psykisk ohälsa börjar i ungdomsåren 

hos unga, ca 75 % av alla psykiska problem uppkommer mellan 15-25 årsåldern (NCBI 2017) 

Anledningen till varför det är så många unga som lider av psykisk ohälsa kan vara på grund 

av sociala medier som våra intervjupersoner nämner. Sociala medier kan även vara 

anledningen till varför psykisk ohälsa har ökat bland unga. Sociala medier på senaste tid har 

expanderat och blivit allt vanligare, detta kan vara anledningen till varför ungdomar upplever 

stress, ångest, huvudvärk och sömnsvårigheter med att hantera vardagen. Även varför allt fler 
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unga vårdas inom psykiatrisk slutenvård och får antidepressiva läkemedel utskrivna 

(Kunskapsguiden 2016).  

 

Det som också händer är att ifall man blir utsatt på sociala medier så påverkar det 

inte bara skolan utan då blir man det dygnet runt. Förut var det ju så att man kunde 

vara ifred och lämna allt så fort man kom hem och lämna alla som har varit taskiga 

eller dumma mot en men så går det inte till längre man kan liksom inte vara ifred 

någon gång. Det är så jag upplever dessa  elever att dem ständigt är uppjagade på 

grund av sociala medier som facebook, instagram och allt annat (Intervjuperson 1).  

 

När det brukar handla om kompisar och vänner i skolan så handlar det ofta om 

kränkningar och mobbning på internet. Det är ju ofta mycket oro kring det ämnet, aa 

men att alltid tänka någon har spridit en bild eller skrivit någon text. Oftast när det 

handlar om mobbning så startar det ofta på sociala medierna och sedan fortsätter det 

i skolan (Intervjuperson 4).  

 

Intervjupersonerna påpekar hur mycket sociala medierna påverkar skolan samt skolarbetet på 

olika sätt, en intervjuperson förklarar även ett exempel på ifall någonting skett på sociala 

medierna under helgen så diskuteras det bland eleverna när dem kommer till skolan.   

 

Under flera intervjuer diskuterade vi även hur psykisk ohälsa blir allt mer populärt bland 

elever. Men även att det finns en rädsla att inte ha någon mobil och att man kan bli utstött av 

klasskamrater på grund av det. Sociala medier har en stor påverkan på psykisk ohälsa och det 

tror vi även är bland äldre och inte bara bland barn och unga.  

 

5.2	  Arbetsmetoder	  som	  skolkuratorerna	  använder	  i	  sitt	  arbete	  för	  att	  försöka	  minska	  

psykisk	  ohälsa	  

 
Skolkuratorer har ingen specifik påbyggnadsutbildning efter sin socionomexamen. Det finns 

inga specifika arbetsmetoder som är utformade för skolkuratorn. Med hjälp av intervjuerna 

visades det att respondenterna har själva skaffat sig olika metoder genom tidigare 

erfarenheter, teorier, metoder och provat sig fram. Där till slut varje kurorter hittar sitt eget 

arbetssätt, som oftast är en blandning av flera teorier och metoder.  
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Inom vår kommun har vi ett forum på nätet och även en pärm där alla kuratorer 

samlar olika metoder som dem har prövat eller vill dela med sig av (Intervjuperson 

3).  

 

Stödsamtal  

Stödsamtal beskrivs vara inget vanligt samtal som helst men ett samtal som har ett mål och 

syfte där barnets behov och hjälp alltid ska vara i fokus (D- Wester 2005, s. 59-60). Oftast 

sker samtal hos skolkuratorn på någon annans uppmaning då det kan vara exempelvis lärare 

eller föräldrar som uppmanat eleven att prata med skolkuratorn, det leder till att det är mycket 

energi som går till att skapa en relation för att barnet ska kunna känna tillit och förtroende. 

Därför är det alltid lättare när eleven kommer själv utan någon annans uppmaning. Däremot 

är det inte ofta det händer.  

 

Det är väldigt viktigt för mig att alltid berätta för ungarna hur jag tänker och tycker 

därför brukar jag alltid fråga om lite allt möjligt. För att jag ska kunna få en 

helhetsbild om vem han eller hon är och det brukar ungarna kunna köpa 

(Intervjuperson 1).   
 

Det som är viktigt i vårt arbete är att man ska ha lätt för att skapa kontakt och så, att 

man är till viss del öppen och inte dömande men just det att man inte vet allt. och 

öppen på alla möjliga sätt tänker jag. Att alltid ha i baktanken att alla är ju inte lika 

och ta hänsyn till varje elevs olikheter och likheter. Alla har inte samma bakgrund 

och möjligheter i livet och sådant måste vi ta hänsyn till. Att kunna tro på eleven och 

inte ta det dem säger för givet och faktiskt lyssna på dem och det kan ta sin tid 

ibland. och inte säger nä men det där tror jag inte du lider av eller det där är inga 

problem. Utan att faktiskt lyssna på dem tror jag… därför brukar oftast de första 

samtalen gå ut på att lära känna eleven och försöka hitta deras styrkor och vad det är 

som får dem att må bra (Intervjuperson 1).    
 

Det som är viktigt för mig som kurator är att genom det första mötet med eleven få 

dem att känna sig bekväma och att det absolut inte är farligt eller fel att komma hit 

och prata med mig som vissa tror. Sen kan man genom det bygga upp en närmare 

kontakt och djupare diskussioner och samtal men för mig skulle jag nog säga att 

första samtalet är viktigast och få dem att känna att dem är trygga för att senare 

kunna öppna fler dörrar (Intervjuperson 4).    
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Enligt Backlund (2007) består skolkuratorers huvudsakliga arbete av insatser till enskilda 

elever och stöd till lärare. Backlund (2007) kom fram till i sin studie att ett förebyggande 

arbete och mer övergripande insatser från skolkuratorers håll ger positiva resultat när man 

arbetar förebyggande mot psykisk ohälsa. Dock är det ovanligt och enligt skolkuratorer från 

Backlunds studie borde övergripande insatser och mer förebyggande arbete vara betydligt 

större (Backlund 2007, s. 198). Skolverket förklarar att ett förebyggande och främjande arbete 

till elever ska förbättra deras självupplevda hälsa. Att arbeta främjande är att arbeta för goda 

relationer mellan elever och pedagoger. Det kan leda till att trivseln i skolan ökar och stressen 

för elever minskar (Skolverket 2014). Detta kan vi koppla till svaren vi fick av intervjuperson 

1 och 4, man ska skapa en kontakt till eleverna, lyssna på dem och ta sin tid till dem för att 

hitta deras styrkor och vad det är som får dem att må bra.  

 

Aaron Antonovsky beskriver begreppet KASAM och förklarar hur viktigt det är att i ett 

samtal få barnet att känna KASAM det vill säga en känsla av sammanhang i samtalet. Syftet 

med samtalet ifall vi ska utgå ifrån begreppet KASAM så är det att göra så att tillvaron under 

samtalet inte blir förvirrande för barnet utan att göra samtalet meningsfullt, begripligt och 

hanterbart för barnets skull. Begriplighet skapas i samtalet genom att barnet själv kan förstå 

sina tankar och vad som händer samt varför. Men även varför han eller hon reagerar på ett 

visst sätt. Därför är samtal en viktig metod för att skolkuratorerna ska kunna få barnet att våga 

prata och kunna reflektera över tankar och känslor. Man kan även använda hanterbarhet 

genom att få barnet att inse vilka möjligheter och resurser den har för att kunna påverka sitt 

egna liv. Därför är KASAM viktigt inom denna metod för att man ska kunna fokusera på det 

som fungerar och är friskt hos varje individ istället för att bara lägga fokus på problemet och 

det som är dåligt. Att man alltid ska tänka positivt och blicka framåt.  

 

Även skolverket (2014) tar upp att främjande arbete är bra för eleverna, exempelvis att arbeta 

för goda relationer mellan elever och pedagoger. Motivation och delaktighet för eleverna kan 

leda till att deras studieresultat förbättras och trivseln i skolan för eleverna minskar vilket 

leder till att stressen för elever minskar och det genererar ett bra skolklimat för dem.  

 

Jag tycker att det viktigaste i mitt arbete och min roll som kurator på den här skolan 

är just att stärka elevernas självkänsla och självförtroendet få dem att känna att dem 

är bra och duktiga precis som dem är. Alla är olika på sina sätt och därför är det 

viktigt för mig att hitta det som dem är duktiga och bra på och förklara det för dem. 
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För att kunna pascha dem framåt. När självkänslan och självförtroendet stärks 

brukar eleven ofta kunna stå emot motgångar på ett smidigare sätt utan att behöva 

påverka dem så mycket.  Det kommer även att få dem inse att dem är bra på saker 

som dem inte visste om och inte tänka så mycket på det negativa. Och för att jag ska 

kunna hitta det som är bra förstärka det kan oftast vara väldigt svårt där brukar jag 

även ta kontakt med föräldrar men främst prata med eleven (Intervjuperson 4). 

 

Gruppverksamhet  

Många av våra respondenter uttryckte att kunna ha gruppsamtal, gruppövningar och andra 

aktiviteter på gruppnivå är ofta tidskrävande. Detta anses även vara en väldigt bra 

förebyggande metod som inte används så mycket.  

 

Bara det att kunna jobba i grupp är väldigt tidskrävande, bara det från planeringen 

till att kunna sala upp det efteråt kräver väldigt mycket tid. Själv tycker jag också att 

när man ska hålla i någon form av grupp så tycker jag att man minst ska vara två 

eller tre stycken och alla skolor har inte den möjligheten eller tillgången satt även 

det är tidskrävande. Men jag tänker alltid såhär vi kuratorer är olika och med det 

sagt jobbar vi även på olika sätt och använder olika metoder jag kanske inte jobbar 

så mycket i grupp någon annan kanske bara jobbar i grupp satt det kan se olika ut 

beroende på skola och kuratorn (Intervjuperson 6).  
 

När vi uttrycker oss gruppnivåer så pratar vi klasser, arbetslag, tjejgrupper, 

killgrupper, eller bara allmänna grupper. och med det tänker jag även att ni som är 

blivande socionomer att vår utbildning är till för att vi ska kunna jobba med alla 

nivåer oavsett ålder eller kön osv. Vilket jag känner att man måste hela tiden jobba 

på helheten med alla olika typer typer av metoder och individer (Intervjuperson 4).  
 

Den svenska skollagen understryker att alla elever ska ha tillgång till en kurator, dock har 

undersökningar visat att skolkuratorerna inte hinner hjälpa alla elever. Skolkuratorer lyfter 

fram att deras arbete har ökat de senaste åren samt att de har en hög arbetsbelastning. När en 

granskning av kuratorers arbete gjordes visa det att kuratorers som arbetar med elevhälsan 

inte hinner arbete lika förebyggande som de egentligen vill (Socionomen 2013). Här kan vi se 

en likhet med våra intervjupersoners svar. Lee (2012) som gjorde en enkätundersökning i 

Australien och Agrestas (2004) som gjorde en enkätstudie i USA visade att socialarbetare 

lägger mycket tid på administrativt arbete, ärendehantering och konsultation till andra lärare. 



 31 

Lee (2012) kom fram till resultaten att socialarbetare vill spendera mer tid på sånt som de 

tycker är viktigare, exempelvis att engagera eleverna till gruppövningar, aktiviteter och att 

försöka involvera föräldrarna (Lee 2012, s. 562). Dessa svar är väldigt lika svaren vi fick från 

intervjuperson 6 och intervjuperson 4.  

 

Detta kan vi även koppla vidare till Krav- Kontroll- Stöd modellen som har att göra med hur 

mycket kontroll och beslutsutrymme dem har. Krav beskrivs som psykiska stressfaktorer som 

har att göra med tidspress och mycket arbete. Där kanske flera kuratorer skulle vilja använda 

sig av flera gruppövningar och gruppsamtal men som inte kan göra det på grund av att det är 

tidskrävande. Däremot är det inte alla kuratorer som klarar av att leda en grupp eller 

gruppverksamhet, därför är det viktigt att känna att man klarar av det för annars kan det göra 

situationen värre och leda till att man inte längre har kontroll över situationen, samt att det 

kan vara väldigt svårt att man som ensam skolkurator leda en gruppverksamhet. Det kan vara 

enklare ifall man är fler och får den stöd och hjälp som man behöver. Det kan handla om stöd 

på olika sätt genom exempelvis medarbetare eller chefer. Inom teorin beskrivs även att det 

även leda till att att man blir stressad av ganska enkla krav och ifall man inte kan styra över 

situationen och inte får den stöd som man behöver kan det leda till felaktiga beslut och istället 

negativ stress.   

 

Gruppverksamhet är en förebyggande metod som är väldigt betydelsefull. Vissa respondenter 

uttryckte att det ibland är för sent att skapa en gruppkänsla när eleverna exempelvis redan 

grupperat in sig. Eleverna och barnen påverkar varandra och påverkas av varandra, därför är 

det viktigt att i tidigt stadium börja med gruppövningar. Detta kan vidare leda till en trygg och 

stabil klass där alla känner sig accepterade men även leda till mindre mobbning, stress, oro 

och andra psykiska ohälsan.          

 

5.3	  Skolkuratorernas	  svårigheter	  med	  arbetet	  mot	  psykisk	  ohälsa	  

Genom intervjuerna kom vi fram till att de flesta skolkuratorer som vi intervjua har väldigt 

likadana svårigheter med deras arbete. Det är svårt för dem att hinna med deras arbete mot 

psykisk ohälsa eftersom de vill göra så mycket för att hjälpa alla elever som lider av det. Två 

av intervjupersonerna nämnde även en annan svårighet med deras arbete, det är att upptäcka 

psykisk ohälsa hos eleverna i god tid.  
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Vårt arbete går ut på att hjälpa eleverna i skolan och få dem att må bra men 

tidsbristen är ett problem. Jag skulle jätte gärna vilja hinna göra mer och hjälpa fler 

elever samtidigt men tid finns inte för det. Genom att träffa elever fler gånger kan 

det hjälp mig att lära känna elever, se hur dem mår och då kan jag tidigt se om 

elever är stressade eller inte mår bra och hjälpa dem tidigt (Intervjuperson 2).   

 

Det som även är utmanande i vårt arbete är att kunna hinna med alla som behöver 

hjälp därför blir det ibland så att man får prioritera det som är akuta och viktigast 

(Intervjuperson 5).  

 

Ibland brukar lärare hjälpa till och dem vet att jag ofta har det stressigt med att hinna 

med allt som behövs göras. De hyr ofta in föreläsare som kommer och pratar om 

exempelvis mobbning eller droger och alkohol. På de sättet är det bra däremot tror 

jag inte att alla skolor gör på de viset (Intervjuperson 2).  

 

Inom mikrosystemet i det utvecklingsekologiska teorin finns det tre faktorer att ta hänsyn till 

och dessa är aktiviteter, relationer samt roller. Det som är ett grundläggande tankesätt inom 

mikrosystemet är relationen mellan två individer. I detta fall kan det kopplas till skolan att 

studera vilka roller som finns i skolan, vilka sociala relationer det finns osv. Med detta menas 

även att studera kamrater och vänner för att kunna se en helhet (Andersson 1986: 23-26, 28-

29). Vilket är viktigt i exempelvis gruppverksamheter och inte bara enskilda samtal. Detta 

påpekar respondenterna att dem inte har tid med.     

 

En annan problematik och svårighet som respondenterna påpekade är att det finns en stor 

svårighet med att upptäcka mobbning. En av dem intervjuade påpekade även att det är väldigt 

sällan en elev kommer själv och berättar om sin situation och problem.  

 

Mobbning och andra typer av kränkande behandlingar är en utav dem största 

svårigheterna vi möter i vårt arbete. I dem flesta fallen måste vi få reda på det på 

något annat sätt än från eleven själv, ifall man blir utsatt för mobbning exempelvis 

så är det inte så lätt att gå och prata om det eller berätta det för någon eftersom man 

mår så pass dåligt själv (Intervjuperson 6).  

 

Jag är ofta med om att lärare ser olika situationer av mobbning och flera elever som 

blir utfrysta, och när lärarna försöker ta kontakt med dem eleverna så vill dem oftast 

inte parata eller dela med sig (Intervjuperson 6).  
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Skolan har ett ansvar för elever och deras välmående. Skolan måste gripa in när elevers hälsa 

och lärande påverkas negativt. Elevernas signaler om att de mår dåligt måste tas på allvar då 

dessa faktorer kan i förlängningen medverka till psykisk ohälsa. Elevers upplevelser av 

exempelvis stress ska inte enbart ses som en hög arbetsbelastning, det ska även ses som ett 

tecken för att utveckla psykisk ohälsa (Skolinspektionen 2015, s. 16). Här kan vi se att vår 

tidigare forskning liknar svaren vi har fått av våra intervjupersoner. Intervjupersonerna 

försöker att upptäcka psykisk ohälsa hos eleverna tidigt men det är svårt på grund av deras 

tidsbrist. Dock framgår det i den tidigare forskningen att det är extremt viktigt att upptäcka 

psykisk ohälsa hos elever tidigt för att eleven ska få det stöd som de behöver. Även NCBI 

(2017) skriver att elever som lider av psykisk ohälsa och svåra komplexa problem behöver ett 

tidigt ingripande av skolan. Enligt Tegnell & Hellgren (2010) har skolhälsovården en viktig 

och avgörande roll för elever och deras psykiska ohälsa. De ska finnas tillgängliga för att 

skapa en kontakt med eleven, en regelbunden kontakt med elever skapar bra förutsättningar 

för att kunna arbeta förebyggande och hälsofrämjande tillsammans med elever. Dock nämnde 

våra intervjupersoner inget om skolhälsovården.  

 

6.  Diskussion	  och	  Slutsats	  	  
I denna del kommer vi att diskutera studiens resultat och dra slutsatser utifrån studiens syfte 

och frågeställningar. Syftet med vår studie har varit att utifrån skolkuratorernas perspektiv 

öka förståelsen om skolkuratorers arbete för att hjälpa unga mellan 12- 19 år som lider av 

någon form av psykisk ohälsa. Frågeställningarna som vi har utgått ifrån är: Vilka är de 

bakomliggande faktorerna som orsakar psykisk ohälsa bland unga enligt skolkuratorerna? 

Vilka arbetsmetoder används av skolkuratorerna för att försöka minska psykisk ohälsa bland 

unga? Vilka typer av svårigheter stöter skolkuratorer på när det gäller arbete med unga som 

lider av någon form av psykisk ohälsa? Samt hur man kan förstå skolkuratorernas sätt att 

arbeta utifrån studiens teoretiska utgångspunkter?   

 

Vi anser att vårt resultat besvarar vårt syfte och frågeställningar, vi har funderat kring vilka 

faktorer som kan ha en påverkan på vår studie. När det gäller resultatet vi har kommit fram till 

så är vi medvetna om att skolkuratorernas svar inte kan generaliseras till vilka faktorer som 

påverkar ungas psykiska ohälsa, utan att detta är endast skolkuratorernas perspektiv, 

erfarenheter och upplevelser kring ämnet.  
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Vi anser att alla ungdomar har olika förutsättningar, mål i livet, möjligheter och ambitioner i 

livet, enligt vår mening så är det viktigt att se uppkomsten av psykisk ohälsa ur ett 

helhetsperspektiv. Eftersom det är många faktorer som påverkar exempelvis 

uppväxtförhållanden, hemmiljön, vänner osv. Vi tycker även att föräldrar och skolan ska 

hjälpa sina barn och förbereda dem samt ge dem ’”verktyg” som kommer att hjälpa dem i 

framtiden. Skolan och hemmet är dem miljöerna som barnen spenderar det mesta av tiden 

under deras uppväxt. När det finns ett bra samarbete mellan skola och föräldrar kan det 

minska på psykiska ohälsan hos eleverna. Enligt D-Wester (2005) ska elevernas lärare 

samarbeta med eleverna och deras föräldrar för att förbättra elevernas skolmiljö, genom detta 

kan vi se att ett bra samarbete mellan föräldrar och skola hjälper elever till det bättre.  

 

Vi har även försökt tipsa skolkuratorerna om att använda sig mer utav våra teorier för att det 

kan vara en bra användning för dem i deras arbete. Bland annat Krav- Kontroll- Stöd teorin 

som kan hjälpa dem att få mer balans i deras arbete och känna att dem får stöd och hjälp i 

olika svåra beslut och situationer. Men även utvecklingsekologin som kan hjälpa dem att se 

olika samband mellan olika miljöer som barnet befinner sig i som även kan hjälpa för att 

kunna få ett helhetsperspektiv.     

 

Genom intervjuerna med våra respondenter kunde vi se ett mönster i deras svar. Dem flesta 

kuratorerna nämner att det är viktigt att skapa sociala kontakter och förstärka elevernas 

självkänsla och självförtroende. Men även att fokusera på det friska hos varje individ istället 

för att fokusera på det sjuka eller problemet. Med detta kan vi koppla vidare till att 

kuratorerna använder sig av KASAM som metod i deras arbete utan att dem nämner just ordet 

KASAM. När man har en hög känsla an KASAM det vill säga en känsla av sammanhang så 

har man en större chans att klara av svåra utmaningar. De faktorer som spelar roll är positiv 

självförtroende, självständighet, självbild osv. Eftersom dessa faktorer inte är genetiska går 

det att utveckla och förändra vilket vi har kunnat se som en metod som kuratorerna använder 

för att stärka elevernas självkänsla och självförtroende för att få en högre känsla av KASAM 

och på så sätt ha en större chans att klara av svåra utmaningar.   

 

De vi även märkte är att skolkuratorerna även använder sig av det utvecklingsekologiska 

teorin genom att undersöka barnets närmiljöer på olika sätt. Där det främst är skola och 

hemmiljön.  
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Vi har kunnat se ett samband mellan teorin Krav- Kontroll- Stöd och skolkuratorernas arbete. 

Vi tycker att ifall skolkuratorerna skulle använda sig av Krav- Kontroll- Stöd teorin så skulle 

dem få en bättre balans i deras arbete och deras arbete skulle utvecklas mycket mer. När det 

gäller tidsbristen och att dem flesta jobbar individuellt men även att mycket förebyggande 

arbete utesluts på grund av det. Vilket påverkar den krav dem har på sig eftersom en del av 

deras uppgift är att jobba förbyggande mot psykisk ohälsa.       

 

Vår rekommendation och tips är att det ska vara minst två skolkuratorer på varje skola, detta 

för att man ska kunna arbeta mer förebyggande och hinna med alla elever. Dessutom kan det 

vara ett stöd och hjälp då man kan diskutera och hjälpa varandra i olika situationer och beslut. 

Om skolkuratorerna skulle ha mer tid i deras arbete kanske dem skulle avvända sig mer av 

KASAM och det blir lättare för dem att få en helhetsbild. Men även att samverka med andra 

professionella arbetare som finns i skolan som exempelvis skolhälsan. Men även mer tid att 

arbeta förbyggande genom exempelvis att föreläsa i klasser.          

 

Vi har även funderat kring faktorer som inte togs upp av våra respondenter men som vi trodde 

dem skulle ta upp är exempelvis ämnet droger. Då droger kan vara ett enkelt sätt att kunna fly 

verkligheten. Vi tror att ämnet droger alltid finns där men som man kanske inte alltid kan 

greppa. Separationer och skilsmässor ser vi också som en viktig orsak bakom psykisk ohälsa 

bland unga. Enligt vår mening är det alltid viktigt att se helhetsbilden vid elevproblem och 

inkludera både hem, skola och fritid.     

 

Vi anser även att psykisk ohälsa är ett viktigt ämne att sprida kunskap om och förebygga inte 

bara bland elever i skolan men även bland invånarna i övrigt.  

 

6.1	  Slutsatser	  

Det vi har kommit fram till i vår studie är att skolor medför en väldigt stor stress och oro för 

eleverna när det gäller prestation och betyg, där även hemförhållanden har en stor påverkan 

då det är viktigt att dem stödjer och hjälper sina barn för att förebygga psykisk ohälsa. Sociala 

medier är också en av faktorerna som skolkuratorerna påpekade orsakade psykisk ohälsa. Det 

är där elever kommunicerar med varandra och det är alltid viktigt att vara uppkopplad och 

tillgänglig i olika grupper på de sociala medierna. Det är även där det börjar för elever att bli 
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mobbade och som sedan fortsätter i skolan. Skolkuratorernas huvudfokus ligger på 

individuella stödsamtal. Där resultatet även visade att på grund av tidsbristen inte kan jobba 

förebyggande med grupper i den utsträckningen som dem skulle vilja. Svårigheterna som 

skolkuratorerna stötte på i deras arbete är att det oftast är svårt att upptäcka psykisk ohälsa 

bland unga speciellt när något barn blir kränkt eller mobbad. Skolan behöver arbeta främjande 

och förebyggande för elevernas skull, det förbättrar deras självupplevda hälsa och sociala 

välbefinnande (Skolverket 2014).  

 

Vi kom även fram till att KASAM kan ses både som en förklaring till orsakerna bakom 

psykisk ohälsa samt som en metod som skolkuratorerna använder sig av i deras arbete mot 

psykisk ohälsa. Föräldrar och hemförhållandena har en stor påverkan på barnet, som även 

nämns inom mesosystemet inom utvecklingsekologiska perspektivet. Det vill säga att det 

förebyggande arbetet ska inte utföras av endas skolkuratorerna utan föräldrarna har också en 

avgörande roll. Att få stöd och hjälp av föräldrarna kan påverka barnet väldigt mycket. Inom 

mikrosystemet i det utvecklingsekologiska perspektivet finns det tre faktorer som är viktiga 

att ta hänsyn till som vi även nämnde tidigare vilket är aktiviteter, relationer samt roller och 

med det tänker vi att det är viktigt att se en helhet med eleven innan man tar ett beslut eller 

bedömer någonting. Att studera kamrater, sociala relationer, fritidsintressen osv.   

 

 

6.2	  Förslag	  till	  fortsatt	  forskning	  	  	  

Efter de resultat vi har fått fram skulle det vara intressant att undersöka och jämföra från 

elevernas perspektiv det vill säga hur eleverna uppfattar skolkuratorernas arbete, och roll på 

skolan,  vad dem tror påverkar elevernas psykiska ohälsa, men även vad dem tror kan hjälpa 

för att försöka förebygga psykisk ohälsa bland unga.     
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Bilaga	  1	  –	  Informationsbrev 
Hej! 

 

Vi heter Mirell Gharib och Nardin Haron och är två studenter som läser vår femte termin på 

socialt arbete med storstadsprofil programmet på Södertörns högskola. Det är nu dags för oss 

att skriva vårt examensarbete. I vårt examensarbete har vi valt att undersöka psykisk ohälsa 

bland unga. Syftet med vårt examensarbete är att utifrån skolkuratorers perspektiv öka 

förståelsen för hur skolkuratorer arbetar för att hjälpa unga mellan 12-19 år som lider av 

någon form av psykisk ohälsa.  

 
Vi avser att intervjua sex skolkuratorer och här kommer du som skolkurator in i bilden. Vi vill 

intervjua dig på din arbetsplats! Ditt deltagande till intervjun är självklart frivilligt. Du 

kommer att vara helt anonym i uppsatsen och intervjuerna kommer att vara ca 30-40 minuter. 

I uppsatsen kommer det inte gå att identifiera skolan eller dig. Du kan närsomhelst avbryta 

ditt deltagande i intervjun och du behöver endast svara på frågor som du vill svara på. Vi 

önskar att spela in intervjun då det underlättar för oss när vi sedan ska transkribera materialet. 

Intervjuerna tas bort efter att materialet är transkriberat. Uppsatsen kommer att publiceras i 

databasen DIVA (digitalt vetenskapligt arkiv) efter examination. Om du har tid och möjlighet 

att delta i vår undersökning skulle vi bli väldigt tacksamma!  

 

Med vänliga hälsningar 

Mirell Gharib & Nardin Haron 

 

Vid frågor eller funderingar var vänlig att kontakta oss: 

Mirell Gharib                                                           Nardin Haron 

Mail: Mirell01.gharib@student.se                           Mail: Nardin01.haron@student.se  

 

Handledare: 

Welat Songur  

Mail: Welat.Songur@sh.se  
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Bilaga	  2	  –	  Samtyckesblankett	  

 

Samtyckesblankett 
Samtyckesblankett för studien ”Det är väl det som är utmaningen, man kan inte alltid se hur 

ett barn mår. En kvalitativ studie om psykisk ohälsa bland unga utifrån skolkuratorers 

perspektiv.  

 

Härmed intygar jag att jag har läst informationsbrevet och samtycker till att delta i Mirell 

Gharib och Nardin Harons studie om psykisk ohälsa bland unga utifrån skolkuratorers 

perspektiv.  

 

__________________________   

Ort och datum 

 

__________________________ 

Underskrift intervjuperson 

 

__________________________                   ____________________________  

Ort och datum                                                          Studentens underskrift   

 

__________________________                   ____________________________  

Ort och datum                                                           Studentens underskrift   
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Bilaga	  3	  -‐	  Intervjuguide	  	  
 
Bakgrunds information:  

 

Kön 

 

Ålder 

 

Hur länge har du jobbat som kurator? Samt hur länge har du jobbat som kurator på denna 

skola?  

 

Hur många elever går det på skolan och hur många barn har du kontakt med? 

 

Huvudfrågor: 

 

Vad är psykisk ohälsa för dig?  

 

Vilka typer av arbetsmetoder använder du för att hjälpa en elev som mår psykiskt dåligt?  

 

Skulle du kunna berätta hur du kommer i kontakt med barnen, hur får du reda på barnets 

problematik? (att de lider av någon form av psykisk ohälsa).  

 

Vilken typ av psykisk ohälsa har du kommit i kontakt med? Vad är den vanligaste psykiska 

ohälsan barn lider av och vad har varit orsaken till det?  

 

Har du upplevat någon förändring angående inställningen till psykisk ohälsa bland eleverna?  

 

Hur arbetar du för att försöka förebygga psykisk ohälsa bland unga?  
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Vad är det barnen behöver hjälp med när dem kommer till dig, och tycker du barnen får den 

hjälp dem behöver?  

 

Blir barnens föräldrar och lärare involverade och isfall på vilket sätt?  

 

Brukar det finnas saker du skulle vilja göra men inte har möjligheten eller tid till?   

 

Vilka viktiga händelser eller förändringar i samhället tror du har påverkat psykiska ohälsa hos 

unga?  

 

Vilka svårigheter stöter du på i arbetet med elever som mår psykiskt dåligt?   

 

Avslutande frågor:  

 

Vill du tillägga något?  

 

Skulle vi kunna återkomma ifall vi vill komplettera några frågor?  
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Bilaga	  4	  	  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 


