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Syftet med vår undersökning var att ta reda på hur kuratorer i 
högstadie- och gymnasieskolor arbetar preventivt och 
hälsofrämjande med ungdomars psykiska hälsa samt hur kuratorers 
samverkan med andra ser ut. Vi ville också ta reda på vilken 
problematik som enligt kuratorerna är vanligast samt orsaken till 
detta. Vi har använt oss av en hermeneutisk utgångspunkt med 
kvalitativ ansats, baserad på intervjuer med kuratorer. I resultatet 
har det framkommit att de ungdomar som har kontakt med 
kuratorn ofta kommer dit genom en lärare, skolsköterska eller av 
egen vilja. Den problematik som tycks dominera är till exempel 
trötthet, stress, hemsituation eller kamratrelationer. Resultatet 
visade även att kuratorerna finner det svårt att arbeta preventivt 
eftersom tiden inte räcker till. I vår undersökning har vi använt 
KASAM och risk- och skyddsfaktorer som teoretisk utgångspunkt. 
Dessa teorier visade sig ha starka samband med kuratorernas 
arbetssätt, då kuratorer fokuserar mycket på att hjälpa elever att 
hitta och stärka sig själva samt arbetar med att kartlägga elevens 
hela livssituation.  



Förord 
 

Denna uppsats har varit intressant och lärorik att genomföra samt skänkt oss nya 
och värdefulla tankesätt och kunskaper. Vi vill därför tacka Er som tagit er tid till 
att delta i vårt examensarbete och som bidragit till att vi har kunnat fördjupa oss i 
kuratorers arbete med ungdomar och deras hälsa. Vi vill även tacka vår 
handledare, Inger Holm, som under arbetets gång har stöttat oss väl och gett oss 
många goda råd.  
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INTRODUKTION 
 
Det finns många olika sätt att definiera psykisk ohälsa på. Statens beredning för 
medicinsk utvärdering, SBU, har skrivit följande definition:  
 

”Symtom som är varaktiga, som hindrar den unge från att fungera och 
utvecklas optimalt och som orsakar lidande är att betrakta som psykisk 
ohälsa.” 
    (SBU 2010, s. 17) 

 
I enkätundersökningar har man sett att de flesta svenska skolbarn mår fysiskt och 
psykiskt bra. Men sedan 1980-talet har problem som nedstämdhet, huvudvärk och 
sömnsvårigheter ökat koninuerligt (SBU, 2010). År 1989 gjorde Statistiska 
centralbyrån, SCB, en undersökning om levnadsförhållanden där det visade sig att nio 
procent av kvinnor i åldern 16-24 år led av ängslan, oro eller ångest. Det gjordes även 
en uppföljning på denna undersökning år 2005, som visade att besvären hade ökat till 
trettio procent (SOU 2006:77). Även om detta innefattar en större åldersgrupp än den 
som vi haft som urval i vår undersökning vill vi ändå visa på en generell ökning av 
psykiska besvär. 

Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning om ungdomars psykiska hälsa i skolan. 
Vi ville studera vilka psykiska problem som förekommer mest bland ungdomar på 
högstadie och gymnasieskolor, hur kuratorer samverkar med andra samt hur de arbetar 
med ungdomars psykiska hälsa och vad de gör för att förebygga ohälsa. Vi var också 
intresserade av att undersöka om det finns könsskillnader hos dem som söker hjälp hos 
kuratorn på skolan. 

Ur ett samhällsperspektiv är detta ämnet viktigt att beröra, då det förekommer psykisk 
ohälsa i vårt samhälle och människor behöver olika stödjande insatser. Eftersom 
elevhälsan numera är lagstadgad enligt Skollagen § 25 så finns det också ett behov av 
denna typ av verksamhet inom skolan.  

Detta är även viktigt ur ett behandlingspedagogiskt perspektiv eftersom en verksam 
behandlingspedog kan arbeta som kurator inom skolan men även med liknande 
problematik inom andra verksamheter. Det är också ett viktigt område att belysa 
eftersom det är i skolan som man på ett tidigt stadium kan upptäcka och även åtgärda 
eventuell problematik hos ungdomarna. För att kunna ge rätt hjälp till ungdomar så är 
det angeläget att ha god kunskap om detta problemområde.  

 

Bakgrund 
Nedan kommer vi att ta upp fakta och tidigare forskning kring: elevhälsans framväxt, 
elevhälsan idag, kuratorns arbete, samverkan, psykisk hälsa, ungdomars psykiska 
hälsa, lite statistik, ungdomars syn på psykisk hälsa, internationellt perspektiv och 
preventivt arbete. Vi har integrerat bakgrundsfakta och tidigare forskning till en löpande 
text för att ge en röd tråd.  
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Elevhälsans framväxt 
Redan på 1830- och 40-talet växte begreppet skolhälsovård fram och i bland annat 
Växjö och Linköping anställde man skolläkare. Efter omfattande kartläggningar på de 
barn vid de lärosäten som hade skolläkare beslutades det att samtliga läroverk skulle ha 
en skolläkare. Vid samma tid spred detta även sig till folkskolor i Göteborg och 
Stockholm. I de större städerna infördes skolhälsovård i början av 1900-talet. 1913 
anställdes den första skolsköterskan i Stockholm, men det dröjde ända till 1920-talet 
innan skolsköterskeverksamheten kom igång ordentligt. Lärarna i skolan bedrev till viss 
del hälsovårdande arbete och tog ansvar både socialt och medicinskt för barnen innan 
skolsköterskeverksamhetens uppkomst (SOU 2000:19). 

SOU 2000:19 menar att i 1960-talets läroplan togs det upp att skolhälsovården skulle 
ingå som en medicinsk del av elevvården. Skolhälsovården skulle kartlägga elevernas 
psykiska och fysiska tillstånd för att öka kännedomen om eleverna på skolan. Detta 
gjorde man genom undersökningar i klasserna samt hälsoundersökningar hos skolläkare 
och skolsköterska. En stor skolhälsovårdsutredning tillsattes 1974. 1976 hade de 
kommit fram till följande:  

”att den medicinska delen av elevvården har i likhet med den övriga 
elevvården en nära anknytning till skolans pedagogiska verksamhet.” 
  
     (SOU 2000:19, s. 230) 
 

I utredningen formulerades även målen för skolhälsovården:  
 

”Skolhälsovården har till ändamål att följa elevernas 
utveckling, bevara och förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa och 
verka för sunda levnadsvanor hos dem.” 
   (SOU 2000:19, s.231) 

 
Begreppet elevvård tillkom senare än skolhälsovård och man använde begreppet första 
gången 1957 då årets skolberedning talade om elevvårdande uppgifter i skolan. 1946 
lades det fram förslag om att ha skolpsykologer anställda på skolan. De skulle bland 
annat arbeta med skolmognadstest och barn med beteendeproblematik. Detta resulterade 
aldrig i något beslut, men under 1950-talet etablerades den skolpsykologiska 
verksamheten. De första kuratorerna anställdes under 1950-1960-talen främst i 
gymnasieskolor. Under samma tid växte kuratorsverksamheten fram i det allmänna 
skolväsendet och i mitten av 1970-talet fanns det cirka 700 kuratorer i grundskolan, 
gymnasieskolan och i kommunal vuxenutbildning. Anledningen till att skolkuratorer 
kom till var att det fattades personal som kunde hålla i samarbetet mellan 
barnavårdsmyndigheter, skola och hem (SOU 2000:19). 
Till en början arbetade skolkuratorerna även mycket med arbetsförmedling och 
yrkesvägledning. Kuratorerna beskrevs som skolans sociala experter och de skulle ge 
råd till föräldrar och elever när det gällde skolgång, motivera till aktiv fritid, anpassning 
till skolsituationen samt personliga frågor. En av kuratorernas uppgifter var även att ha 
kontakt med andra institutioner och myndigheter i samhället (SOU 2000:19). 
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Elevhälsan idag 
Enligt Skolverket (2010) och Skollagen §25 är elevhälsa obligatoriskt i alla skolformer, 
från förskolan till gymnasiet. Det finns inget krav på skolor på eftergymnasial nivå att 
tillgodose elever någon speciell elevhälsa, men självklart är det bra om det finns till 
hands. För att eleverna ska kunna utvecklas kunskapsmässigt och personligt behöver det 
vara en bra miljö på skolan, elevhälsan arbetar därför hälsofrämjande och preventivt. 
Det som ingår i elevhälsans arbete är att skapa en god miljö för eleverna så de utvecklas 
personligt, i sitt lärande samt bibehålla en god hälsa.  

Enligt SOU 2000:19 syns en tydlig koppling mellan lärande, hälsa och skolmiljö. De 
faktorer som påverkar elevers lärande och utveckling påverkar också deras allmänna 
mående och välbefinnande i skolan. Undervisningen i skolan går hand i hand med 
klimat och miljö. Det går därför inte att utesluta någon av dessa delar, då alla är viktiga i 
elevernas lärande och utveckling. Eftersom lärande, hälsa och utveckling är intergrerade 
med varandra så behöver skolans olika personal- och yrkesgrupper arbeta tillsammans 
och samverka för att uppnå en helhetsbild utifrån de olika verksamheterna inom skolan. 

Elevhälsan ska även ge eleverna kunskap och information om arbetsmiljö, värderingar, 
kränkningar, alkohol, narkotika och tobak, sex och samlevnad samt jämställdhet. Som 
elev har man även rätt att få hjälp med enklare sjukvård. Man ska också erbjudas minst 
tre allmänna hälsokontroller under grundskoletiden (Skolverket, 2010). 

Skolverket (2010) skriver att skolelever har rätt till en elevhälsa där det finns medicinsk, 
psykosocial, specialpedagogisk och psykologisk hjälp att få. Det som ska finnas till 
hands är skolläkare, skolsköterska, kurator och psykolog. Den övriga personalen ska 
även ha en god kompetens att uppfylla elevernas specialpedagogiska behov. De olika 
yrkeskategorierna inom elevhälsan finns till hands utifrån skolans behov och 
förutsättningar. Elevhälsans personal kanske inte finns på plats alla dagar i veckan men 
vid behov kan de infinna sig på skolan.  Nedan följer ett utdrag från Skollagen som 
tydligt visar direktiv för elevhälsan i Sverige:  

 
”Elevhälsans omfattning 
25 § För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, 
sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska 
det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, 
psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara 
förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot 
utbildningens mål ska stödjas. För medicinska, psykologiska och 
psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, 
psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med 
sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan 
tillgodoses.”  

 
(SFS 2010:800) 
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Det råder en sträng sekretess för dem som arbetar med elevernas fysiska och psykiska 
hälsa. En skolsköterska eller kurator får inte lämna ut känsliga uppgifter som kan ge 
men och lidande för den enskilda individen. På en fristående skola är det dock bara 
skolsköterskan och skolläkaren som har sträng sekretess, den övriga personalen går 
under direktiven för tystnadsplikt (Skolverket, 2010). 

Kuratorns arbete 
Backlund (2007) skriver att det till en början utvecklades kuratorsverksamheter bara i 
städerna. Men intresset ökade för denna typ av verksamhet och under 1950-talet 
utvecklades och utvidgades den betydligt. Det anställdes kuratorer på både hel- och 
halvtid. I Norden finns det inte några större skillnader på hur en kurator arbetar. De 
dominerande delarna tycks vara konflikthantering, både mellan elev och elev och 
mellan lärare och elev samt att stödja elever som lever under svåra omständigheter. Ur 
ett internationellt perspektiv har Sverige stor tillgång till professionella yrkesverksamma 
inom elevhälsan.  

Enligt Backlund (2007) finns det dessvärre få svenska studier som kartlägger 
skolkuratorers arbete. Även internationellt finns det ganska få studier gjorda på 
skolsocialt arbete. Det gjordes en rikstäckande studie på 80-talet som visade att en 
kurator främst arbetar med enskilda elever i högstadiet och samtal med dessa. De 
arbetade också mycket med ungdomarnas familjer. År 2000 gjordes en studie (SOU 
2000:19) där det visade sig att utredning, stödinsatser och konflikthantering var det en 
kurator arbetade mest med. Tillsammans med annan elevvårdspersonal arbetade de 
också med förebyggande insatser.  

Samverkan 
”Med samverkan menas här när någon eller några tillför sina specifika 
resurser, kompetenser och/eller kunskaper till en uppgift som man 
gemensamt har att genomföra.” 

(Myndigheten för skolutveckling, Rikspolisstyrelsen och 
Socialstyrelsen, 2007, s.11) 

Enligt Myndigheten för skolutveckling, Rikspolisstyrelsen och Socialstyrelsen (2007) så 
har myndigheter en lagstadgad skyldighet att samverka med andra myndigheter, detta 
kan man läsa i § 6 Förvaltningslagen. Det finns också en särskild skyldighet när det 
gäller den samverkan som rör barn som far illa eller de som riskerar att fara illa. Denna 
särskilda skyldighet regleras i lagstiftning för polis, förskola, skola, socialtjänst och 
hälso- och sjukvården. Enligt lag ska myndigheter även samverka med andra 
samhällsorgan, organisationer och andra berörda. Det kan till exempel vara fritids- och 
kultursektorn eller ideella organisationer. Anmälnings- och uppgiftsskyldighet gäller de 
myndigheter som har en verksamhet där barn och unga involveras, exempelvis skola 
eller förskola. De som arbetar med barn och unga har anmälnings- och 
uppgiftsskyldighet till socialtjänsten som då tar över huvudansvaret.  

Backlund (2007) skriver om vikten av att samverka inom skolan. Hon betonar att 
samverkan inom elevhälsan, med övrig skolpersonal och med föräldrar är viktig. Hon 
betonar även vikten av att elevhälsan ska vara en del av skolan.  
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Personalen inom elevhälsan förväntas skapa en hälsofrämjande miljö. För att 
undervisningen ska fungera krävs det en god miljö på skolan. Därför är det viktigt att 
skolans olika yrkesgrupper samarbetar med varandra för att skapa en helhetsbild mellan 
lärande, hälsa och personlig utveckling för eleverna.  

Alla yrkesgrupper, både elevhälsans personal och den övriga personalen på skolan, 
arbetar enskilt och/eller i olika team. Elevhälsan arbetar med att stötta och ge råd till 
främst elever, men också till lärare, rektor, fritidspedagog, övrig personal samt 
föräldrar. Tillsammans arbetar de med människors fysiska, psykiska, sociala och 
emotionella utveckling, behov och hälsa. Elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande 
arbete på skolan är viktigt för att kunna skapa goda och lärande miljöer på skolan (SOU 
2000:19).  

”elevernas arbetsmiljö, till exempel skolans värdegrund, arbetet mot 
kränkande behandling, undervisningen om tobak, alkohol och andra 
droger, jämställdhet samt sex- och samlevnadsundervisning.” 
 
   (Nilsson, 2010, s. 10) 

Psykisk hälsa 
Idag anses hjärt- och kärlsjukdomar vara det största folkhälsoproblemet för 
befolkningen. Psykisk ohälsa är idag det näst största folkhälsoproblemet enligt 
Världshälsoorganisationen, WHO. Deras senaste beräkningar visar dock att den 
psykiska ohälsan ökar och att den inom några år kommer att vara det största 
folkhälsoproblemet (SOU 2006:77).  
 
SOU 2006:77 menar att förändringar i människors liv som medför något negativt eller 
jobbigt blir en påfrestning för den enskilde. Det finns ett samband mellan upprepade 
negativa händelser i livet och risken att drabbas av psykisk ohälsa, detta visas i ett stort 
antal studier. Även en enda negativ händelse i en människas liv kan ge påtagliga 
påfrestningar men att drabbas av långvarig psykisk ohälsa är vanligen begränsat.  
Ju fler påfrestningar och negativa livshändelser desto större är risken att drabbas av 
psykiska problem. En människa kan känna stress om påfrestningarna upplevs som för 
svåra att hantera och klara av. Människans verkliga förmåga att hantera påfrestningar, 
förmågan att värdera en påfrestning och förmågan att värdera ens egna möjligheter att 
klara påfrestningar är avgörande för hur man upplever och hanterar stress (SOU 
2006:77). 

Ungdomars psykiska hälsa 
I SBU (2010) kan man läsa om en Folkhälsorapport från Socialstyrelsen som visar att 
de flesta barn och ungdomar i svenska skolor tycker att de mår psykiskt och fysiskt bra 
men det finns fortfarande en del barn och unga som påvisar psykisk ohälsa i form av 
exempelvis nedstämdhet, huvudvärk och sömnsvårigheter. Det har skett en kontinuerlig 
ökning av dessa problem sedan 1980-talet och den psykiska ohälsan har ökat som mest 
bland flickor i högstadieålder.  
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Enligt SOU 2006:77 uppger ungdomar i åldern 15-24 år vid upprepade tillfällen att de 
har besvär som oro, nedstämdhet, sömnbesvär, trötthet, anspänning och värk. Alla de 
sex svenska studier som gjorts på ungdomars psykiska hälsa påvisar detta. Dessa besvär 
har ökat mest i åldern 16-24 år men det finns även en ökning i den övriga befolkningen, 
bland de allra äldsta har det dock inte påvisats någon ökning. Flertalet rapporter visar att 
nedstämdhet, oro, sömnsvårigheter och värk har under de senaste tio till tjugo åren ökat 
bland ungdomar. Dessa besvär förklaras oftast som stressrelaterade.  
Barn och unga som lever under sämre psykosociala omständigheter löper större risk att 
drabbas av allvarlig psykisk ohälsa. Dessutom är risken större att drabbas av allvarlig 
och långvarig psykisk ohälsa om man redan som litet barn har ett utagerande och 
trotsigt beteende. Dessa barn är även de som ofta utvecklar ett antisocialt beteende som 
vuxna (SBU 2010). 
 
Enligt Socialstyrelsen (2010) visar undersökningar att stress, sömnsvårigheter och 
kroppsliga åkommor är mycket vanligt och ständigt ökande hos barn och unga. Enligt 
forskare inom området kan de stigande siffrorna bero på två saker: att det finns en klar 
ökning av problemen eller också att vi människor idag förväntas att må bra hela tiden. I 
dagens samhälle vill vi och förväntas vi må bra och vara på topp hela tiden. Det ligger 
till exempel mycket press på dagens unga flickor som förväntas vara högpresterande i 
skolan, vackra, smala och smarta. Flickor har ofta höga krav på sig själva och detta kan 
bli mycket stressande.  
 
Det har blivit allt vanligare att ungdomar vårdas på sjukhus för depression och ångest. 
Mellan 1980 -2003 ökade antalet vårdtillfällen för depression och ångest hos flickor i 
åldern 15-19 år med åtta gånger. Det har också blivit vanligare hos pojkar i samma ålder 
samt hos ungdomar i åldern 20-24 år. Man har sett att det är mer vanligt med 
stressrelaterade symtom hos flickor och kvinnor än hos pojkar och män. Ökningen har 
dock gått i samma takt för både könen under de senaste decennierna (SOU 2006:77).  
 
Enligt SOU 2006:77 är Skolbarns hälsovanor (Health Behaviour in School-aged 
Children) en undersökning som bygger på frågeformulär som görs på 11, 13 och 15-
åringars hälsa, sociala relationer, miljön i skolan och deras levnadsvanor. 
Undersökningen görs även internationellt och anordnas av WHO. I Sverige har 
undersökningen genomförts år 1985, 1993, 1997 och 2001 och 3000-4000 elever har 
deltagit varje gång. I undersökningen har det framkommit att mellan åren 1985-2001 
har nedstämdhet, dåligt humör och nervositet ökat. Bland de 15-åringar som deltog har 
man också kunnat se en fördubbling i antalet som känner sig nedstämda mer än en gång 
i veckan. Andelen som inte trivs med livet har ökat sedan 1985 hos flickor i åldrarna 13 
och 15 år. Undersökningen visar också en ökning av sömnproblem, magont, ryggont 
och huvudvärk i perioden 1985-2001 bland 15-åringar. Dessutom framgick det att 
magont och huvudvärk har fördubblats under denna period.  
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Lite statistik  
• I en svensk undersökning har man sett att 1-2 procent av dagens tonåringar 

drabbas av dystymi, som är en form av depression.  
• Mer än var tjugonde elev, ca 1-2 elever/klass, lider av depression.  
• Fyra gånger fler flickor än pojkar drabbas av depression. 
• Ungefär en procent av dagens tonåringar drabbas av bipolär sjukdom. 

Sjukdomen är ungefär lika vanlig hos flickor som pojkar.  
• Epidemiologiska studier som gjorts, har visat en ökning av depression och även 

att tillståndet förekommer i tidigare ålder än innan.  
(Socialstyrelsen, 2010) 

Ungdomars syn 
SOU 2006:77 skriver att skolan ses som den största och mest betydande stressfaktorn 
för ungdomar. Ungdomar i årskurs 9, gymnasiet och universitetet från en liten, en 
medelstor samt en stor ort i Sverige fick möjligheten att framföra sin syn på stress och 
dess orsaker. De flesta av ungdomarna som deltog trodde att stress är vanligare i de 
större orterna. Undersökningen visade också att ungdomarna upplever mer stress desto 
äldre de blir. Ungdomarna i grundskolan och gymnasiet ser en stor skillnad mellan 
stress och press. De menade att press är något bra som de behöver, de beskrev det som 
en slags ”fartgivare”. Stress ser ungdomarna däremot som negativt, men de ansåg att 
stressen till stor del är självförvållad då man ofta gör det som är roligt istället för 
exempelvis skolarbete. Ungdomarna upplever även att dagens prestationssamhälle gör 
dem stressade. Skolan ses som den största stressfaktorn enligt ungdomarna och de tror 
att det beror på att mycket av skolarbetet skall göras hemma istället för i skolan och att 
det råder höga krav på att få bra betyg.  

Internationellt perspektiv 
Enligt Lyon, Charlesworth-Attie, Vander Stoep och McCauley (2011) så är skolan den 
vanligaste platsen där ungdomars psykiska hälsa uppmärksammas och tas hand om, de 
menar att 70-80 procent av den mentala vården ges i skolan. De menar dock att även om 
det finns stor tillgång till skolhälsovården så skulle den kunna förbättras om personalen 
använde sig mer av evidensbaserade behandlingsmetoder. Tyvärr råder det viss brist på 
både utbildning och resurser för att kunna använda mer evidensbaserade metoder, vilket 
gör det svårt att utveckla metoder som man vet har effekt. 
 
School-based health centers, SBHC, är en skolbaserad vårdcentral och finns på nästan 
2000 skolor spridda över hela USA. Cirka 89 procent av all primärvård ges via SBHC. 
SBHC hjälper elever och studenter oavsett ekonomisk eller social situation. Trots att 
SBHC hjälper många så vet man ganska lite om effektiviteten, kvaliteten och om de 
använder sig av evidensbaserad behandling (Lyon, Charlesworth-Attie m.fl., 2011). 
 
Det har gjorts studier om psykisk ohälsa i Finland, Storbritannien och USA där man 
tittade på om psykiska problem hade ökat. I studierna ingick barn och ungdomar från 
alla åldersgrupper, perioden var från andra världskrigets slut och fram till början av 90-
talet. Den brittiska barnpsykiatrikern Michel Rutter publicerade en slutrapport av 
studien 1995 där det framgick att depression och andra inåtvända problem hade ökat 
under perioden.  
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Det framgick i ett senare översiktarbete att depressiva symtom hade ökat hos ungdomar 
men däremot inte hos förskolebarn. Det har gjorts många studier av samma typ under 
olika perioder, nedan följer en översiktstabell som visar omfattningen av sömnproblem, 
huvudvärk och nedstämdhet. Tabellen visar andelen ungdomar som har olika typer av 
psykiska besvär mer än en gång i veckan. Det är en jämförelse mellan åren 1985/86 och 
2001/02 där man tagit värdet i procent för 2001/02 dividerat med värdet för 1985/86. 
Uppgifterna är från undersökningen Skolbarns hälsovanor som gjorts i alla de elva olika 
länderna i tabellen. Man har ordnat länderna i fallande ordning (SOU 2006:77).  
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Preventivt arbete 
Många skolor använder någon form av preventivt arbete. Detta innebär att man arbetar 
för att förhindra att något händer, till exempel mot mobbning, våld, kriminalitet eller 
ohälsa (Nationalencyklopedin, 2013). Enligt Nilsson (2010) innebär preventivt arbete 
att man fokuserar på ett specifikt område eller problem. Även om en insats riktar sig till 
exempelvis en hel klass kan det finnas ett specifikt område eller aspekt som skall 
belysas. När det redan uppkommit ett problem så arbetar man istället med åtgärder. 
Dessa insatser blir mer som en slags behandling eftersom man tar hand om problemet 
som redan uppstått.  

När man arbetar preventivt i skolan arbetar man för att minska mängden riskfaktorer 
eller omfattningen av dem, samt att man arbetar med att förstärka de skyddsfaktorer 
som finns. Det är viktigt att inte blanda ihop prevention med promotion då detta istället 
syftar till att stärka välmående och positiv utveckling. Promotion kan exempelvis vara 
att elever får gratis skollunch eller får lära sig om allmän livskunskap för att stärka sin 
kunskap i empati och samspel för att på så sätt bidra till ett bättre skolklimat (SBU, 
2010). 
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Ett preventivt program är uppbyggt av ett antal standardiserade komponenter som oftast 
har sin grund i beteendevetenskapliga teorier som i sin tur har kommit från bland annat 
inlärningspsykologi, social inlärningsteori och systemteori. SBU (2010) skriver i sin 
rapport om olika preventionstyper, universell, selektiv och indikerad prevention. 
 
Universell prevention riktar sig till alla skolelever oberoende om det finns någon 
psykisk problematik eller inte. Vilka varaktiga effekter som universell prevention bidrar 
med går dock inte att fastställa helt, men FRIENDS är ett av de universella 
preventionsprogrammen som har visat sig ha en viss effekt, även om det är oklart hur 
pass stor effekten är (SBU 2010). 
 
För de som ligger i riskzon för psykisk ohälsa eller lider av någon form av utsatthet 
finns det selektiv prevention. Det kan till exempel vara att en elev har missbrukande 
föräldrar eller någon annan form av en något sämre hemmiljö. Det finns inte tillräckligt 
med omfattande studier för att kunna fastställa om selektiv prevention verkligen 
fungerar och minskar depressiva symtom (SBU, 2010).  
 
Indikerad prevention riktas till dem som redan har någon form av psykisk ohälsa men 
som ännu inte fått någon form av diagnos eller behandling. Skillnaden mellan indikerad 
prevention och en tidig insats är hårfin och kan därför vara svår att skilja på. Det finns 
program som bygger på indikerad prevention i skolan, som visat sig ha någon form av 
effekt men det vetenskapliga underlaget är mycket litet vilket gör att det är svårt att 
fastställa effektiviteten. ”Coping with Stress” är en typ av indikerat preventionsprogram 
som har visat sig minska risken för att ungdomar ska drabbas av depression (SBU, 
2010). 
 

Teoretiska utgångspunkter 
Här kommer vi att presentera de teoretiska utgångspunkter som vi har använt i vår 
undersökning. Vi har valt att ha Risk- och skyddsfaktorer samt KASAM – känsla av 
sammanhang. Valet av teoretisk utgångspunkt grundade sig på att dessa teorier var 
relevanta för vårt forskningsområde samt att de kunde vara användbara för oss när vi 
skulle förstå och analysera det som framkommit i vårt resultat.  

Risk- och skyddsfaktorer  
”Riskfaktorer är någonting – egenskaper, händelser, förhållanden eller 
processer – som ökar sannolikheten eller risken för ett visst utfall. 
Skyddande faktorer, å andra sidan, är egenskaper, händelser, 
förhållanden eller processer som minskar sannolikheten eller risken för ett 
visst utfall.”    

(Andershed och Andershed, 2010, s. 29) 
 

Enligt Forster och Sundell (2005) så har risk- och skyddsfaktorer en stor påverkan på 
skolungdomar, både när det gäller kriminalitet, droger, alkohol, problembeteende samt 
psykisk ohälsa m.fl. Även om ungdomen har en eller ett par riskfaktorer behöver det 
inte innebära ett normbrytande eller avvikande beteende.  
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Även Andershed och Andershed (2010) påvisar detta då de menar att tillräckligt med 
skyddsfaktorer kan göra att den unge inte utvecklar normbrytande beteende även om 
han eller hon har tydliga riskfaktorer.  Forster och Sundell (2005) menar dock att om 
den unge har flera parallella riskfaktorer och få skyddsfaktorer ökar risken betydligt. 
När man arbetar preventivt med risk- och skyddsfaktorer försöker man därför att 
fokusera på flera faktorer samtidigt. Det finns de faktorer som kan kopplas direkt till 
individen, men det finns också de som utgår från familj, kamrater, skola och samhället. 
Många av de olika risk- och skyddsfaktorer som finns på olika nivåer brukar oftast 
hänga ihop och påverka varandra.  

Riskfaktorer 

Kamrater 

Forster och Sundell (2005) menar att om en ungdom har antisociala vänner ses detta 
som en betydande riskfaktor. Det kan till exempel vara kriminalitet eller att de använder 
droger. Även Andershed och Andershed (2010) påvisar detta då de skriver att alkolhol- 
och droganvändning är en stor riskfaktor i ungdomens liv. De menar även att en 
riskfaktor hos ungdomar är att de blir ointresserade för att ha eller kunna bibehålla 
relationer med kamrater som har positiva beteenden.  

Skolan 

Dåliga betyg, skolfrånvaro, ointresse för skolarbete samt dåligt skolklimat utgör en 
riskfaktor i skolan. Dessa faktorer hänger ihop med varandra, då ett dåligt skolklimat 
ofta leder till att eleverna tappar intresset för skolan och det kan leda till ökad 
skolfrånvaro (Forster och Sundell 2005). Andershed och Andershed (2010) menar också 
att koncentrationssvårigheter och läs- och skrivsvårigheter gör att den unge presterar 
bristfälligt i skolan och detta kan bli en riskfaktor.  

Närmiljön 

Med närmiljö menar man exempelvis bostadsområdet där ungdomen bor eller någon 
annanstans där de vistas mycket. Om ungdomen bor i ett socialt utsatt område med 
kriminalitet, våld, vandalism och missbruk kan detta bli en ingångsport till att 
ungdomen utvecklar ett normbrytande beteende (Forster och Sundell 2005). 

Familj 

Ett exempel kan vara att om en ungdom har växt upp med en bristande omsorg från 
föräldrar på grund av missbruk och/eller psykisk ohälsa kan detta leda till att ungdomen 
utvecklar problembeteende, kriminalitet etc. Föräldrar och familj är den viktigaste risk- 
eller skyddsfaktorn så länge ett barn eller en ungdom bor hemma. Föräldrars bristande 
intresse, förmåga eller tillsyn över sina barn är en väldigt allvarlig riskfaktor (Forster 
och Sundell 2005). Andershed och Andershed (2010) menar också att om föräldrarna 
har ekonomiska svårigheter, drabbas av psykisk ohälsa eller dricker mycket alkohol så 
är detta också riskfaktorer för den unge. Det blir även en riskfaktor för den unge om 
föräldrarna använder sig av alldeles för stränga uppfostringsmetoder eller om de har 
svårt att vara konsekventa mot den unges uppförande. I samband med detta är det också 
en riskfaktor om den unge lätt blir irriterad, arg och har ett trotsigt beteende.  
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Skyddsfaktorer 
Forster och Sundell (2005) menar att det finns betydligt mindre forskning om 
skyddsfaktorer i jämfört med riskfaktorer. Än så länge har man inte kunnat komma fram 
till någon enhetlig definition av detta begrepp. Risk- och skyddsfaktorer kan många 
gånger ses som varandras motsatser. Till exempel, om man har en god anknytning och 
relation till sina föräldrar blir detta en skyddsfaktor, medan dålig anknytning och 
relation till föräldrar blir en riskfaktor för ungdomen.  
 
Barn och unga behöver känna tillhörighet och om man har en god anknytning till sina 
föräldrar strävar man också efter att uppfylla deras förväntningar, eftersom relationen då 
är betydelsefull för den unge (Forster och Sundell 2005). Att ungdomen har föräldrar 
som lägger tid, engagemang och intresse på den unge är också en viktig skyddsfaktor. 
Föräldrarna använder sig av de resurser som finns i samhället om de behöver stöd och 
hjälp med den unge (Andershed och Andershed, 2010). Barn och unga behöver få 
positiv bekräftelse från de vuxna i sin omgivning när de gör något bra, eftersom detta 
ökar chansen till fortsatt positivt beteende (Forster och Sundell 2005).  
 
Ungdomen behöver ha tydliga regler och normer för vad som gäller, både i skolan och 
hemma från de vuxna i sin omgivning (Forster och Sundell 2005). Andershed och 
Andershed (2010) menar även att det är viktigt att ungdomen uppmuntras till en aktiv 
fritid med olika aktiviteter så den unge hindras från att umgås med antisociala kamrater 
och vistas i socialt utsatta områden.  
 
Enligt en social rapport från Socialstyrelsen (2010) är en av de viktigaste 
skyddsfaktorerna för ungdomars framtid en fulländad utbildning. Framtidsutsikterna för 
en ungdom försämras desto tidigare skolgången bryts. De ungdomar som inte börjar i 
gymnasiet eller inte fullföljer en hel gymnasieutbildning har svårt att kunna etablera sig 
på arbetsmarknaden. De barn som har högutbildade föräldrar som stöd tycks ha bättre 
förutsättningar för goda skolprestationer, då de ofta kan få stöd och hjälp hemifrån med 
skolarbetet. Forster och Sundell (2005) menar att ett gott skolklimat leder till ökat 
intresse och motivation för skolan hos elever. De menar också att det måste finnas 
prosociala tillfällen för barn och unga där de kan få bidra med saker som är betydande 
även för andra, detta är en av förutsättningarna för att kunna knyta an till föräldrar, 
skolpersonal etc. Det är också viktigt att skolpersonalen ger uppmärksamhet för de 
prosociala handlingarna som elever gör. Det är viktigt att skolan uppmärksammar det 
som är bra och försöker stärka detta då det ökar chansen för fortsatta positiva 
handlingar.  
 
Antonovsky (1991) menar också att utöver de skyddsfaktorer som behövs för att 
undvika ohälsa eller ett normbrytande beteende behöver den unge också ha en känsla av 
sammanhang och meningsfullhet samt ha resurser för att klara av livet. 
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KASAM – känsla av sammanhang 
 
”Människor som förmår upprätthålla hälsa, trots svåra påfrestningar, har 
någonting gemensamt. De har vad Antonovsky kallar en stark känsla av 
sammanhang.” 
  (Westlund och Sjöberg, 2008, sid 13) 
 

Aaron Antonovsky har utvecklat det salutogena synsättet och begreppet KASAM. Han 
var verksam i bland annat USA, Israel och Sverige som professor i medicinsk sociologi 
(Westlund och Sjöberg, 2008).  
 
KASAM innefattar de tre begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. I 
grunden är KASAM ett kognitivt begrepp (Antonovsky 1991).  
Antonovsky utgår från det salutogena synsättet, det vill säga det som handlar om 
hälsans ursprung, alltså vilka faktorer som gör att vi människor kan ha en god hälsa. 
Detta är motsatsen till det patogena där man utgår från varför människor blir sjuka, hur 
sjukdomar uppstår och hur de kan botas samt förebyggas (Westlund och Sjöberg, 2008).  

Begriplighet 
Detta begrepp innebär att människor vill kunna förstå och förklara inre och yttre stimuli. 
Man vill veta vad som händer och om det uppstår något oförutsägbart vill man som 
människa ändå kunna förstå och förklara varför saker och ting händer (Antonovsky 
1991).  

Hanterbarhet 

En människa som har en hög grad av hanterbarhet har resurser till att klara av krav, 
motgångar och händelser som sker, eller att man vet vilka som står till ens förfogande 
för att hjälpa en att hantera en svår situation. Dessa personer eller fenomen ska vara 
något som man kan räkna med eller lita på. Resurserna hjälper människan att ta sig ur 
svåra situationer eller händelser. De som har för få resurser till sitt förfogande får därför 
det svårare att hantera motgångar, vilket då kan göra att man drabbas lättare av psykisk 
ohälsa (Antonovsky 1991).  

Meningsfullhet 

Detta begrepp innebär i vilken utsträckning man känner meningsfullhet i livet och i de 
händelser som sker. Känner man en hög grad av meningsfullhet vill man, även om det 
är svåra och jobbiga situationer, se en mening med allt som händer. Man känner att det 
är värt att engagera sig och lägga energi på de krav och utmaningar man ställs inför och 
försöker istället se det som en lärdom (Antonovsky 1991). 
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Stark och svag 

Westlund och Sjöberg (2008) menar att människor kan ha olika grad av KASAM. Även 
om man känner en stark känsla av sammanhang betyder inte det att man har någon 
speciell taktik för att hantera problem som uppkommer i livet. Men en människa med 
stark KASAM har däremot lättare för att hitta passande strategier för att klara av att 
hantera och ta sig ur problem, svårigheter och händelser. Man har även ett 
problemlösande tänkande när man stöter på svårigheter.  

 
Stark KASAM Fokuserade känslor Bemästringsstrategier 
 
Svag KASAM Paralyserande känslor Omedvetna försvar 

 

Om man däremot har svag KASAM ger man ofta upp innan man försökt tillräckligt, 
man gör halvhjärtade försök till att lösa saker och ting och man fokuserar mer på hur 
man känner inför problemet istället för att försöka hitta en lösning (Westlund och 
Sjöberg, 2008).  

En människa som har låg eller hög känsla av sammanhang är stabil och därmed 
antingen stark eller svag. Det som kan ses som viktigast är meningsfullhet. 
Meningsfullheten i sig bidrar till att människan får motivation att söka efter de andra två 
delarna, hanterbarhet och begriplighet. Men samtidigt som meningsfullheten ses som 
kanske den viktigaste komponenten så är begriplighet också en förutsättning för både 
meningsfullhet och hanterbarhet. Begriper man en situation hittar man förmodligen 
också sätt att handskas med den. 
Hanterbarhet ses som den lägst prioriterade komponenten men det innebär dock inte att 
den inte är betydande.  Varje komponent är inte viktig var för sig utan det viktiga är hur 
de samspelar med varandra. KASAM som helhet bidrar till en framgångsrik 
problemhantering för människan.  (Westlund och Sjöberg, 2008). 
 

”Man kan också uttrycka detta som att vi för att uppnå en stark känsla av 
sammanhang behöver kunna förstå olika situationer, finna det 
meningsfullt att hantera dem och tro att vi kan hantera dem.” 
  

(Westlund och Sjöberg, 2008, s. 15) 
 

Syfte och problemformulering 
Syftet med denna studie är att ta reda på hur kuratorer på högstadie och gymnasieskolor 
arbetar förebyggande och hälsofrämjande med ungdomars psykiska hälsa. Vidare är 
avsikten att undersöka vilken typ av problematik de anser förekommer mest och vad det 
kan bero på, samt vilka kuratorerna samverkar med.  

• Hur arbetar kuratorerna förebyggande och hälsofrämjande med ungdomarna på 
skolan? 

• Hur ser kuratorernas samverkan ut med andra, både inom och utanför skolan? 
• Vilken problematik anser kuratorerna är vanligast, vad kan detta bero på? 
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METOD 
Under denna rubrik kommer vi att redovisa metoden för vår undersökning. Vi kommer 
att ta upp vår metodologiska utgångspunkt, urval, instrument, insamling, analys och 
forskningsetiska överväganden som vi tagit ställning till i vårt arbete. 

 

Metodologiska utgångspunkter 
Vi har gjort en kvalitativ undersökning i vårt examensarbete med en hermeneutisk 
utgångspunkt. Enligt ett citat av Bryman (2011) innebär bland annat en hermeneutisk 
utgångspunkt följande:  

”En term som hämtas från teologin och som inom samhällsvetenskapen 
står för teori och metod när det gäller tolkning av människors handlingar. 
Tonvikten ligger på behovet av att uppfatta saker och ting ur den sociala 
aktörens synvinkel.” 

(Bryman, 2011, s. 649) 

Vad är hermeneutik? 
Enligt Hyldgaard (2008) kom hermeneutiken att utvecklas från och med 1800-talet då 
man började motsätta sig den positivistiska tradititonen, som utgår från 
naturvetenskapen och strävar efter säker och absolut kunskap. Inom den hermeneutiska 
traditionen är människans uttryck ett objekt. En hermeneutisk forskares främsta uppgift 
är att tolka och förstå olika slags problem. En hermeneutiker vill förstå människors egna 
upplevelser och intryck. Även Thurén (2007) påvisar detta då han menar att 
hermeneutiken handlar om att man skall förstå och inte bara begripa på en intellektuell 
nivå.  

Förrutom från de fem sinnena så utgår hermeneutiken från empati. Som människa har 
man en förmåga att kunna se in i sitt inre och därmed kan vi också se in i andra 
människor, det vill säga vi kan sätta oss in i andras situationer, känslor, tankar och 
upplevelser. Det är också detta som vi menar i vardagligt tal när vi talar om empati.  
(Thurén, 2007).   

Problem med hermeneutiken 
Det finns en rad olika fenomen som kan ses som problematiska inom hermeneutiken. 
Det kan exempelvis vara att det är svårt att sätta sig in och förstå andra människors 
upplevelser och känslor om man själv aldrig varit med om liknande situationer. Något 
som också kan vara svårt är att använda sina tolkningar i rätt sammanhang. Tolkningar 
som en hermeneutisk forskare gör kan se helt olika ut beroende på i vilket sammanhang 
de ställs. Tolkning kan vara problematiskt och det är svårt att testa dess säkerhet. Det 
som kan påverka är värderingar och förförståelse som forskaren själv har men även 
kontexten (Thurén, 2007).  
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Val av forskningstradition 
Den hermeneutiska utgångspunkten kändes lämplig då den kan hjälpa oss att att få svar 
på vår frågeställning. Studien utgår ifrån hur kuratorer arbetar preventivt och 
hälsofrämjande med ungdomarna på skolor, hur de samarbetar med andra, samt vad de 
anser är den vanligaste problematiken hos eleverna. För att få reda på kuratorernas 
erfarenheter, kunskaper och arbetssätt kändes det lämpligast med intervjuer. Eftersom vi 
valde att göra intervjuer med kuratorer föll det sig naturligt att utgå från en kvalitativ 
metod istället för en kvantitativ som mer inriktar sig på ”hård” data, som exempelvis 
siffror och statistik. 

Kvalitativ metod 
Bryman (2011) menar att den kvalitativa metoden är inriktad på ord istället för siffror, 
som då skiljer den från den kvantitativa. Davidson och Patel (2011) menar också att 
syftet med den kvalitativa metoden är att man vill skaffa sig en djup och ingående 
kunskap om ett visst område. De menar också att man som forskare behöver ha god 
kunskap om hela forskningsområdet. Det är undersökningsproblemet som i första hand 
bestämmer om man kommer använda sig av en kvalitativ eller en kvantitativ metod.  

Bryman (2011) skriver att utgångspunkten i en kvalitativ undersökning är deltagarnas 
egna uppfattningar om vad som är betydande. Han beskriver ett antal steg som visar den 
kvalitativa forskningsprocessen. Han menar att de olika stegen är: generella 
frågeställningar som innebär att formulera forskningsfrågor som ska besvaras i 
undersökningen, val av relevanta platser och undersökningspersoner som innebär att 
välja ut ett relevant urval till sin undersökning, insamling och tolkning av data, 
begreppsligt och teoretiskt arbete som utgör undersökningens resultat tillsammans med 
den tolkning som gjorts av data, specificering av frågeställningarna respektive 
insamling av ytterligare data samt skriva en rapport om resultat och slutsatser. 

Kvalitativ intervju 
Enligt Davidson och Patel (2011) kan man i en kvalitativ intervju använda sig av 
semistruktuerade frågor. I en semistrukturerad intervjuguide har intervjuaren förberett 
öppna frågor som ger möjlighet till att få öppna svar. Detta gör också att intervjuaren 
ges tillfällen till att ställa eventuella följdfrågor. I en semistrukturerad intervjuguide 
använder intervjuaren sig av olika teman som utgångspunkt när intervju genomförs. 
Bryman (2011) skriver också att intervjupersonen får stor möjlighet att svara med egna 
ord. Man behöver heller inte ställa frågorna i den följd som man skrivit dem i 
intervjuguiden. Det finns också möjlighet för intervjuaren att ställa följdfrågor, även om 
dessa ursprungligen inte finns med i intervjuguiden.  

Davidson och Patel (2011) skriver att under en kvalitativ intervju är både 
intervjupersonen och intervjuaren skaparen av samtalet. För att kunna göra en kvalitativ 
intervju är det viktigt att genomföraren har god förkunskap om området som ska 
studeras. Det är också viktigt att vara väl förberedd inför genomförandet av en kvalitativ 
intervju. Intervjufrågorna bör ses över noga och genomföraren bör titta på om alla 
områden är berörda eller om det finns frågor som egentligen är onödiga. För många 
frågor kan lätt bli tröttsamt för intervjupersonen att besvara.  
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Genomföraren bör också se till att frågorna som skrivits inte kan bli missuppfattade och 
att de passar de intervjupersoner som ska svara på frågorna. Vid osäkerhet går det bra 
att vända sig till någon som kan granska frågorna med ”andra ögon”.  

Intervjuteknik är självklart också viktigt att tänka på, intervjuaren bör vara förtrogen 
med innehållet i intervjun och behärska registreringsteknik. Efter genomförandet av 
kvalitativa intervjuer arbetar man med bearbetning av text, exempelvis att skriva ut 
allting som sagts under intervjun och sedan analysera detta.  

Det är även möjligt att göra kvalitativa bearbetningar på exempelvis en bok, en 
videoinspelning eller på anteckningar från observationer. Vid skrivandet av ett resultat 
från sin kvalitativa undersökning så innefattas ofta citat från intervjuerna (Davidson och 
Patel, 2011).  

 

Planering och genomförande 
Urval 
I vårt examensarbete har vi gjort en kvalitativ undersökning med en hermeneutisk 
utgångspunkt. De som bland annat arbetar mycket med elevernas psykiska hälsa är 
kuratorer i skolan och därför har vi intervjuat denna yrkeskategori. Vi har genomfört 
fem intervjuer med sex olika kuratorer, då en av intervjuerna hölls med två 
intervjupersoner.  

Till att börja med tog vi kontakt med kuratorer för att se om de var intresserade av att 
delta i vår undersökning. Vi har intervjuat kuratorer från både högstadiet och gymnasiet, 
som har arbetat som kurator i minst två år och som har en akademisk utbildning. 
Eftersom det fanns begränsat antal högstadie och gymnasieskolor i de olika 
kommunerna valde vi därför att intervjua kuratorer från tre olika närliggande, mindre 
kommuner i södra Sverige.  När vi fick bekräftat att de var intresserade av att delta 
skickade vi ut ett missivbrev där de kunde läsa mer ingående information om 
undersökningens syfte, omfattning och de etiska riktlinjer som vi beaktat i vår 
undersökning (se bilaga). 

Instrument 
Vi har formulerat en semistrukturerad intervjuguide som vi använt oss av när vi ställt 
frågor till de kuratorer som vi träffat på skolorna (se bilaga). Intervjufrågorna har varit 
utformade så de har kunnat besvara våra frågeställningar. Vi har delat in vår 
intervjuguide i olika teman som har utgått från vår frågeställning. Det som styrt valet av 
teman har varit de områden som ingår i vårt undersökningsproblem. Under de olika 
temana har vi haft en huvudfrågeställning följt av en del följdfrågor. I intervjuguiden 
har det även funnits utrymme för intervjupersonerna att svara med egna ord och frihet 
att lägga till det som de velat ha sagt. Innan vi genomförde våra intervjuer godkände 
handledaren vår intervjuguide och på så sätt försäkrade vi oss om att intervjuguiden var 
utformad efter frågeställningar och syfte. Vi har gjort fem intervjuer för att få en 
tillräckligt tydlig bild av hur kuratorers arbete ser ut, samt för att kunna besvara vår 
frågeställning och vårt syfte.  
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Innan vi gick ut och genomförde våra intervjuer var det viktigt att vi läste in oss 
ordentligt på vårt undersökningsområde för att kunna göra en bra analys av resultatet. 
Vi har utgått från en teoretisk tolkning av vårt resultat från intervjuerna. Enligt Kvale 
och Brinkmann (2009) innebär en teoretisk tolkning att genomföraren är ordentligt 
inläst på undersökningsområdet, samt att ha utformat teoretiskt noga genomtänkta 
frågor i sin intervjuguide.  

Om det finns flera olika aspekter av ett fenomen så menar Bryman (2011) att det är när 
trovärdigheten kommer fram i resultatet från forskarens undersökning som den kan 
tolkas av omgivningen. För att uppnå så stor tillförlitlighet som möjligt har vi varit noga 
med att redovisa varje steg vi gjort i vår undersökning för att omgivningen skall finna 
den trovärdig.   

Bryman (2011) menar att överförbarheten påverkas av hur urvalet i undersökningen ser 
ut. Forskaren vill få en så bred bild som möjligt och de som deltar i en undersökning har 
något gemensamt med varandra utifrån vad som undersöks. Därför är ett bredare urval 
att föredra. Vi har intervjuat sex kuratorer på olika skolor och kommuner för att få en så 
bred bild som möjligt av det vi vill undersöka. 

För att kunna uppnå pålitlighet menar Bryman (2011) att det är viktigt att ha ett 
granskande synsätt i sin undersökning. Det är bra att be någon annan granska 
undersökningen och dess innehåll, men det kan vara svårt vid en kvalitativ 
undersökning då den innehåller mycket data. Eftersom vi har tilldelats handledare så har 
den personen fått vara våra granskande ögon under arbetets gång.  

Att ha möjlighet att styrka och konfirmera är enligt Bryman (2011) en motsvarighet till 
objektivitet. Detta kvalitetskriterie handlar om att forskaren inte ska låta sina egna 
värderingar eller sin förförståelse påverka utförandet och slutsatserna i sin 
undersökning. Vi har därför haft detta i åtanke när vi arbetat med vår undersökning och 
inte tänkt utifrån egna erfarenheter, tankar och värderingar. Vi har försökt vara 
objektiva i den mån det går.  

Insamling 
Vi har utgått från en kvalitativ forskningsmetod i vår undersökning. För att få ta del av 
kuratorernas tankar, erfarenheter och upplevelser valde vi därför att genomföra 
intervjuer med denna yrkesgrupp. För att kunna transkribera innehållet, ha fokus under 
intervjuerna och för att kunna gå tillbaka och lyssna på vad som sagts valde vi att spela 
in samtliga intervjuer. Därför blev det viktigt att välja kuratorer som godkände 
inspelning. Eftersom vi slapp att ha fokus på att anteckna kuratorernas svar bidrog detta 
till att vi själva kunde tänka och fick chans att ställa eventuella följdfrågor. Vid samtliga 
intervjutillfällen var vi två stycken som intervjuade, vilket gjorde att vi kunde hjälpa 
varandra under intervjun med följdfrågor och tolkning av svar. Eftersom vi använt oss 
av inspelning och transkribering av samtliga intervjuer anser vi att pålitligheten är av 
hög grad. Det som sagts under intervjuerna är det som vi spelat in och transkriberat, det 
har därmed inte funnits någon större risk att bli fel. 
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Bearbetning av material 
Innan vi började sammanställa intervjuerna till ett resultat transkriberade vi alla 
inspelningar på datorn. Till en början var det svårt att veta hur vi skulle börja vårt 
analysarbete då det var mycket text, svar och fakta. När vi väl kom underfund med hur 
vi skulle gå till väga var transkriberingen till stor hjälp i det fortsatta arbetet med att 
analysera svaren från intervjuerna. Vi bestämde oss för att leta efter genomgående och 
dominerande teman som vi tyckte stack ut när vi gick igenom transkriberingarna, samt 
att vi försökte hitta de svar som kunde besvara våra frågeställningar. Genom att se 
svaren på papper var det också lättare att kunna dela in resultatet från intervjuerna i 
teman eftersom man då kunde se de teman som var dominerande under samtliga 
intervjuer.  

Självklart beaktades även våra frågeställningar när vi bestämde våra teman, då 
huvudsyftet var att besvara dessa. Vi använde oss av överstrykningspennor för att hitta 
de svar och teman som var relevanta för vårt undersökningsområde, detta gjorde det 
mer tydligt och vi kunde se intervjupersonernas exakta svar på våra forskningsfrågor 
samt likheter och skillnader.  

Något som också ingick i analysarbetet var att titta på resultatet från intervjuerna utifrån 
våra teoretiska utgångspunkter, KASAM och risk- och skyddsfaktorer. I analysarbetet 
försökte vi se samband mellan kuratorers arbete och våra teoretiska utgångspunkter.  

 

Forskningsetiska överväganden 
Det finns fyra olika forskningsetiska krav som man bör beakta när man gör en 
undersökning. Nedan tar vi upp de fyra kraven från Davidsson och Patel (2011) och vi 
kommer att diskutera våra etiska problem utifrån de olika forskningskraven. 

Informationskravet 
Informationskravet innebär att vi som genomför undersökningen måste informera 
deltagarna om undersökningens syfte och vad deras medverkan kommer att innebära. 
Det är också viktigt att det framgår i informationen att det är frivilligt att delta samt att 
informationen de delger oss endast kommer att användas i vår undersökning (Davidson 
och Patel, 2011).  

Intervjupersonerna har fått ta del av ett missivbrev innan genomförd intervju där vi 
informerat om att vi är två studenter som läser vid Linnéuniversitetet och att vi nu ska 
genomföra ett examensarbete. Vi har varit noga med att berätta om undersökningens 
syfte, användningsområde och att vi gärna ville spela in intervjuerna för att underlätta 
sammanställningen. Vi har också informerat om vilka lärare som har ansvaret för 
handledning och examination samt om de olika etiska aspekterna som vi beaktat i vår 
undersökning, eftersom de har rätt att veta vad deras medverkan innebär. Eftersom vi 
varit noga med att informera om dessa saker så har vi inte stött på några etiska 
svårigheter utifrån detta forskningskrav, alla deltagare har fått ta del av den information 
de behöver veta innan vi gjort intervjuer.  
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Samtyckeskravet 
Samtyckeskravet innebär att deltagarna i vår undersökning har rätt att bestämma över 
sin egen medverkan och att allt kommer att bygga på deras samtycke. När som helst har 
deltagaren rätt att ändra sig eller avsluta sitt deltagande i studien (Davidson och Patel, 
2011).  

Redan när vi bokade våra intervjuer informerade vi deltagarna i undersökningen och 
bad om deras godkännande och samtycke för att det inte skall kännas obekvämt eller 
problematiskt att delta. Eftersom att vi ville och behövde spela in våra intervjuer 
frågade vi kuratorerna redan vid första kontakt om deras samtycke till att göra detta. Om 
vi inte hade fått deras samtycke till inspelning hade vi valt att vända oss till andra 
möjliga medverkande. Det blir problematiskt för oss att samla in data på ett korrekt sätt 
om vi inte får godkännande att spela in. Eftersom att det är etiskt felaktigt att spela in 
någon mot någons vilja känns det därför lättare att välja någon som samtycker till 
inspelning.  

Konfidentialitetskravet 
Detta innebär att det endast är vi som genomfört undersökningen som kommer att veta 
att det är just de personerna som deltagit. Personuppgifter och information som kan 
kopplas till den personen som deltagit ska bevaras så att ingen obehörig får ta del av det 
(Davidson och Patel, 2011).  

För att det ska kännas bra för de som deltar i vår undersökning har vi varit noga med att 
berätta att inga personliga uppgifter eller uppgifter kopplade till skolorna vi har besökt 
kommer att framgå. Vi har inte skrivit ut namn eller andra uppgifter som kan kopplas 
till deltagarna, varken på intervjupersonerna eller på de skolor som de arbetar på. Detta 
har vi gjort eftersom vår färdiga uppsats kommer att vara en offentlig handling och vi 
har varit mycket noggranna med att ingen ska kunna identifiera vilka som deltagit i 
undersökningen.  

Nyttjandekravet 
Nyttjandekravet innebär att uppgifter som deltagarna lämnat endast får användas till 
undersökningen. Deltagarna i undersökningen har rätt att veta vad uppsatsen kommer 
att användas till samt att de som deltagit också har rätt att få läsa den färdiga uppsatsen, 
och kan få ett exemplar av arbetet om de vill (Davidson och Patel, 2011).  

Information om användningsområde och syfte med undersökningen har gått ut till de 
medverkande. Vi har berättat att syftet endast är att använda materialet i vårt 
examensarbete. Vi har också meddelat att vi kommer att skicka ut ett färdigt exemplar 
av vårt arbete när det är klart. Även om det har funnits önskemål om att få ta del av 
transkriberingen innan arbetet är klart har vi hänvisat till att vi kommer dela ut arbetet 
när de är färdigt istället.  
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RESULTAT 
I detta avsnitt redovisar vi vårt resultat av undersökningen. Vi kommer att inleda med 
en kort beskrivning av elevhälsan och dess uppbyggnad. Vi tar upp det som 
framkommit när vi gjort de olika intervjuerna utifrån olika teman. De teman som vi 
kommer att ta upp i vårt resultat är kuratorers möte med elever och problematiken de 
arbetar med, om kuratorernas arbete, det förebyggande och hälsofrämjande arbetet, 
samarbetet inom och utanför skolan samt önskemål kring hur arbetet skall se ut. Vi 
kommer att avsluta med en kort sammanfattning av vårt resultat.  

Elevhälsan på de olika skolorna består i stort sett av samma professioner; rektor, 
skolkurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare och specialpedagog/speciallärare. 
Undantag fanns dock på två av skolorna som inte verkar ha studie- och yrkesvägledare 
integrerad i elevhälsoteamet, men detta är ju inte lagstadgat enligt Skollagen § 25.  

Elevhälsan på de olika skolorna träffas regelbundet, från en gång i veckan till var tredje 
vecka. Gemensamt för alla skolor var att man på dessa möten diskuterade elevärenden, 
utbytte tankar och funderingar kring hur man ska gå tillväga samt beslutade om fortsatta 
åtgärder i de olika ärendena.  

En kurator skall vara tillgänglig för eleverna på skolan. Alla skolor hade endast en 
kurator per elevhälsoteam och mängden elever att vara tillgänglig för varierade mellan 
500-1200. Dessutom hade många av kuratorerna mer än en skola att arbeta på, vilket 
gjorde att eleverna blev fler och mer utspridda. 

 

Mötet med elever 
Vägen till kuratorn 
Under våra intervjuer har det framkommit att det är stora variationer i hur eleven 
upprättar sin första kontakt med kuratorn. Det dominerande kontaktsättet verkar dock 
vara främst genom lärare. Det kan vara en lärare som ser att en elev mår dåligt på något 
sätt, att eleven är väldigt tystlåten eller har ett utagerande beteende. Lärarna träffar 
eleverna varje dag och har möjlighet att upptäcka om det skett någon förändring på 
elevers beteende, stämningsläge eller skolprestation. En lärare som ser något 
oroväckande hos någon elev kan gå till kuratorn och berätta detta. Kuratorn har då 
möjlighet att upprätta en kontakt med eleven och försöka se var problemet ligger. 
Däremot träffar en kurator inte en elev mot dennes vilja, eftersom det inte ger något 
resultat. I de fall där elever inte kommer av egen vilja handlar det mycket om att 
motivera till fortsatt kontakt med kuratorn.  

Det som också är ett vanligt kontaktsätt är att elever kommer till kuratorn via 
skolsköterskan. Det kan vara att en elev kommer till skolsköterskan för sår eller smärta 
men att skolsköterskan då märker att det är något mer bakomliggande. Då kan eleven få 
en kontakt med kuratorn via henne.  

 

Det är kanske ett stort steg att gå liksom, det är lättare att gå in till 
skolsköterskan på något sätt. Jag får rätt många via henne. 

20 

 



 

Det förekommer även att det är föräldrar som kontaktar kuratorn när de är oroliga för 
sina barn och ungdomar. Det är inte det vanligaste kontaktsättet på de skolor vi haft 
med i undersökningen. Om föräldrarna är involverade i elevens kuratorkontakt är det 
oftast att föräldrarna blir kontaktade när eleven kommit till kuratorn första gången.  

Att elever tar kontakt med kuratorn på egen hand är vanligt även om det varierar lite 
mellan skolorna. Variationen mellan skolorna verkar bero på hur mycket kuratorn är 
tillgänglig på skolan. Är kuratorn synlig på skolan och ett känt ansikte så känner 
eleverna sig trygga och bekväma med att själva gå in till kuratorn. Att kuratorn är en del 
av skolan och är med eleverna i olika sammanhang gör att eleverna blir mer bekanta 
med kuratorn, vilket gör att det kanske inte är lika svårt att ta första steget att gå in till 
kuratorn. Något som också har påpekats är att det nog har blivit mer accepterat i 
samhället att söka hjälp när man mår dåligt och att en samtalskontakt med kuratorn inte 
är något konstigt. Detta tycks även barn och ungdomar ha snappat upp.  

 

Så att man skulle gå till någon på samtal några gånger eller så, det har 
blivit mer accepterat i hela samhället. Och det tror jag ungdomarna också 
har snappat upp. 

 

Det första mötet 
När en kurator träffar en elev för första gången kan upplägget på samtalet se olika ut. 
De flesta av kuratorerna menar dock att de brukar inleda med att presentera sig själva, 
berätta vad en kurator arbetar med samt att de flesta brukar berätta om sekretessen man 
har som kurator. Inledningen på ett nytt samtal varierar också beroende på vad det är för 
typ av ärende. Är det exempelvis ett mobbingärende så är kuratorn skyldig att utreda 
detta och genomföra en slags intervju med de berörda.  

 
Ni vet det att när det är ett mobbingärende så är vi enligt lag tvungna att 
göra en utredning kallas det för nu, enligt en likabehandlingsplan. Då 
följer man en plan, då ska man göra intervjuer med de drabbade, förövare 
och alla som känner till något om det. 

 

Vid övriga ärenden låter de oftast eleven själv berätta vad problemet är eller vad 
anledningen är till att de sökt sig till kuratorn. Inledningsvis görs alltid någon form av 
kartläggning för att få en överblick över elevens situation. Denna kartläggning brukar 
inte baseras på något specifikt formulär eller mall, utan kuratorn själv kartlägger det 
som känns viktigt och samtalar kring detta. Det framkommer att kuratorer alltid 
försöker fråga om alla olika delar i en elevs liv, så som vänner, familj, aktiviteter, skola, 
stress, boende m.m.  

Några av intervjupersonerna påpekade att papper och penna kan vara ett tillräckligt bra 
redskap när man håller samtal med elever. Efter att kuratorn gjort en tillräcklig 
kartläggning över elevens livssituation så är det upp till kuratorn att bedöma hur man 
skall gå vidare med ärendet.  
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Men kartläggning brukar jag ändå kalla det för. Varför sitter du här? kan 
jag börja med att säga, och så berättar de då. Jag använder ofta penna 
och papper och så här va, delar upp det i olika saker. Det kan vara att 
man ska beskriva vilka som står dig närmast, vad har du för nätverk. 

 

Att få eleven att känna sig bekväm och trygg är också en genomgående del av kuratorns 
sätt att arbeta. Det kunde exempelvis vara att göra övningar tillsammans för att skapa en 
avslappnad miljö. Med mindre barn görs ofta ritövningar där barnen får rita eller skriva 
om sina tankar, känslor och upplevelser.  

 

Och sen saker som jag har lärt mig med tiden, för jag har träffat många 
barn där de faktiskt inte vet vad de gör hos mig, om de inte kommit 
självmant då, så då brukar jag alltid fråga ”Vet du varför du är här?”, 
och så får de ge ord på det. Det är ganska talande på vad man kan få för 
svar där tycker jag. 

 

Något som också varit genomgående är att kuratorerna vid första mötet försöker göra 
upp en plan tillsammans med eleven. Att man tillsammans försöker planera för om man 
behöver träffas fler gånger eller om det kanske är bättre med någon annan kontakt för 
eleven. Föräldrarna togs också upp som en viktig och central del i arbetet med elever. 
Kuratorerna försöker alltid arbeta för att kunna involvera föräldrarna i elevens situation 
och arbeta tillsammans. Är det något mer allvarligt och eleven är under arton år 
kontaktas alltid föräldrarna. Om eleven har hunnit bli över arton år så är det eleven själv 
som bestämmer om föräldrarna skall vara inblandade eller inte. Men oavsett ålder så vill 
man som kurator försöka få med föräldrarna i arbetet eftersom de oftast är en stor del av 
elevens liv. 

Alltså har man vettiga föräldrar som är engagerade och så, då är det klart 
jätteviktigt att få med dom. Det ger ju oftast mycket bättre resultat. 
 

Varför kommer eleverna till kuratorn? 
Anledningarna till varför en elev kommer till kuratorn har inte skiljt sig så mycket 
mellan skolorna. De vanligaste orsakerna till att elever har kontakt med kuratorn verkar 
vara problem med självkänsla, problem med kamrater, hemsituation, sömnproblem, 
stress, trötthet, motivation till skolarbete, att kunna hantera och hitta sig själv samt att 
man inte trivs med sin livssituation över lag.  

Det varierar också lite beroende på vilken termin det är. Under vårterminen blir elever 
mer stressade och nervösa inför framtiden, särskilt de som ska sluta nian eller trean på 
gymnaiset. På höstterminen verkar trötthet och motivation till skolarbete vara den 
vanligaste anledningen att man kommer till kuratorn. Självkänsla, kamratrelationer, 
hemsituation, sömnproblem, att hitta och hantera sig själv och att man inte trivs över lag 
verkar vara problem som finns på skolorna oavsett tid på året.  
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Självskador och ätstörningar var inget som togs upp under intervjuerna. En av 
intervjupersonerna nämnde att det förekommer ibland, men att det oftast går i ”trender” 
under vissa perioder.  

Det är lite beroende på när på terminen dom kommer. Vårterminen 
brukar vara ganska mycket stress, framför allt för dom som är på väg bort 
i årskurs nio eller årskurs tre. Klara det sista, vad händer sen, vart ska jag 
ta vägen.. Höstterminen har varit ganska mycket trötta elever som faktiskt 
inte mår särskilt bra psykiskt. 
 

Att det är just dessa anledningarna till att elever har kontakt med kuratorn tror de själva 
beror till stor del på den stressen som råder i dagens samhälle. Barn och ungdomar blir 
stressade av alla de krav som ställs på dem. Man skall ha bra betyg, klara nationella 
proven och komma in på gymnasiet eller högskolan.  

Det ställs även stora krav på hur man ska vara som person, hur man ska se ut, vilka 
kläder man ska ha, hur mycket kompisar man har och hur ”cool” man är. Många flickor 
känner också höga krav på att vara smala, snygga och duktiga i skolan. Det framkom 
också att man i högstadiet blir stressad när man känner sig annorlunda. Det händer 
mycket runt omkring och alla utvecklas i olika takt. Man vill passa in och inte vara 
annorlunda.  

Överlag upplever jag att elever är stressade på ett annat sätt.. jag tror att 
det är mycket stress i det, vad man vill bli och betyg och prov. 
Livet går upp och ner, det händer mycket, det ställs stora krav på dom. 
Dom känner framför allt själva att dom har mycket krav, att man ska vara 
på ett visst sätt, klara mycket och fungera och tillvaron är snurrig. 

 

Kön och ålder 
Det tycks inte finnas några markanta skillnader i kön och ålder på skolorna eller mellan 
skolorna. Det centrala verkar vara att det är mest äldre elever, på högstadiet och 
gymnasiet som kommer till kuratorn. Högstadieeleverna verkar främst komma av 
anledning att de är stressade inför skolarbetet och framtiden, till exempel 
gymnasievalet. Men det varierar lite i olika perioder, om kuratorn exempelvis arbetat 
mycket med en klass så ökade ofta antalet elever från den klassen. Detta tycks bero på 
att eleverna vågar komma när de bekantat sig med kuratorn och redan upprättat någon 
form av kontakt när kuratorn varit i klassen. 

 

Träffar jag alla elever i sjuan på individuella samtal och hör lite hur det 
är, om hur dom trivs, då har dom ju testat på mig, så att säga, varit hos 
mig och då kommer ju dom oftare. Så då kan jag se en ökning av elever i 
sjuan efter det. 
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Det verkar i övrigt vara ganska jämt mellan könen, det är både killar och tjejer från alla 
årskurser. Några av intervjupersonerna påpekar att det möjligtvis är något fler tjejer som 
söker sig till kuratorn, främst bland de äldre eleverna. Det påpekades även att det ofta 
handlar om stress och prestation i skolan. Periodvis sker det ökningar av killar eller 
tjejer som söker sig till kuratorn. En intervjuperson förklarar detta fenomen som en 
slags spridningseffekt. Om en tjej är stressad och går till kuratorn för att prata och 
upplever mötet som positivt så sprids detta ofta till kompisarna. Om tjejen då upplever 
att detta har hjälpt och berättar det för sina kompisar så kanske de också vågar ta steget 
till att uppsöka kuratorn. 

 

Sen ger det ju ringar på vattnet, höll jag på att säga, men om en tjej 
kommer för att man är stressad och upplever att det hjälper, då sprider 
det ju sig, då kommer kompisarna och likadant om det är en kille såklart. 
Men ofta är det så tycker jag, att det sprider sig. Det är ju ett bra betyg 
visserligen. 

 

Skolkuratorns arbete 
En vanlig arbetsdag 
En kurators arbetsdag kan vara väldigt omväxlande och de kan lägga upp sitt arbete 
mycket på egen hand utifrån tid, behov och resurser. På de olika skolorna har 
kuratorerna gett olika beskrivningar på hur en vanlig arbetsdag kan se ut, även om de i 
grunden har likvärdiga arbetsuppgifter. En del av kuratorerna har nästan bara inbokade 
elevsamtal medan andra har en blandning av förinbokade och spontana elevbesök. 
Skillnaderna tycks bero på att en del av kuratorerna inte arbetar hundra procent på en 
enda skola och behöver därför planera sin arbetsdag och de elevbesök som de ska ha.  

Möten tycks också vara något som tar upp mycket av kuratorernas arbetstid. Det kan 
vara möten inom elevhälsan eller likabehandlingsteamet med den övriga personalen, 
möten med exempelvis BUP eller Socialtjänsten kring enskilda elever, föräldramöten 
och planering inför dessa, samtal med familjer, att ge konsultation till lärare som 
behöver råd och stöd. Något som också tycks vara en betydande del av arbetet är att 
synas ute på skolan bland eleverna men även att vara ute i klasserna och prata kring 
olika teman som exempelvis könsroller, bemötande, hur man är schysst på internet, 
trivsel, trygghet och samarbete.  

 

Den är fylld av dels av elevsamtal, ganska mycket med andra 
professioner, med andra yrkesgrupper, att försöka ge konsultation till 
lärare, att hur vi ska hantera den här eleven eller hur vi ska jobba med 
den här gruppen. Ganska mycket nära samarbete med rektor. 
En blandning av elever som kommer spontant, elever som är inbokade och 
möten skulle jag säga att det är.. Sen är det ju att finnas ute på skolan, 
synas för eleverna och fånga in. Det är ett väldigt, väldigt flexibelt jobb, 
varje dag ser olika ut.  
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Förebyggande och hälsofrämjande 
Under samtliga intervjuer framgick det att det preventiva arbetet är viktigt. Trots lite tid 
så arbetar kuratorerna preventivt i den mån de kan. Det kom upp ett antal olika sätt att 
arbeta preventivt under våra intervjuer. Det som var gemensamt för alla skolor var att de 
arbetade med trivsel bland elever där man bland annat har aktiviteter för att lära känna 
varandra, förbättra samarbetet mellan eleverna och försöka skapa en god och trivsam 
miljö.  

Man arbetar också med kamratstödjande verksamhet som syftar till att minska 
utanförskap, att som kurator vara synlig bland elever, att ha en bra dialog med lärare för 
att tidigt kunna se elever i behov av hjälp, enskilda obligatoriska hälsosamtal där man 
pratar med varje enskild elev om saker kring kompisar, hemsituation, relationer, 
skolarbete m.m. samt att man arbetar för att förbättra självkänslan hos eleverna.  

 

Jag jobbar mycket, nej inte mycket, men så mycket jag kan med att va 
synlig, alltså att va ute på skolorna, inte så mycket som jag skulle vilja, 
men jag tror det är viktigt och sen så jobbar jag med kamratstödjarna och 
det är ju att förebygga utanförskap för eleverna och så. 

 
Några skolor tog upp andra viktiga sätt att arbeta preventivt som till exempel arbete mot 
rökning där man arbetar aktivt för att skapa en rökfri skoltid samt att försöka ändra 
inställningen till rökning hos ungdomarna. Arbete för att förebygga tidig alkoholdebut 
där man också involverar föräldrarna för att de ska veta hur de ska hantera detta. Att 
man som kurator håller i föräldrarmöten där det diskuteras kring olika teman som 
alkohol, datorspelande, droger, frågor kring föräldrarskap m.m.  

Att arbeta med kill- och tjejgrupper utifrån olika teman eller när det uppstått osämja i 
kompisrelationer, samt aktiviteter med syfte att öka sammanhållningen mellan elever. 
Att eleverna lär känna varandra och man som kurator bidrar till en bra sammanhållning 
i klasserna sågs också som preventivt för elevens skull, eftersom detta påverkar elevens 
mående i skolan. En elev ska kunna känna sig välkommen och trivas i sin klass för att 
kunna klara av skolarbete och för att må bra psykiskt. 

 

Ni undrar om det är viktigt att arbeta preventivt?.. 
..jaa, det tycker jag. Det tycker jag är jätteroligt. Tyvärr är de det som 
kanske minst hinns med men jag jobbar ganska hårt för det. 
Det blir mer och mer uttalat att det förebyggande arbetet är viktigt, eller 
ska göras i skolan av elevhälsan. Så att det teoretiska svaret är ja, det är 
viktigt. Sen hur man gör i praktiken kan jag inte säga på ett 
ändamålsenligt sätt, det är väl lite svårare. 
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En önskan om mer preventivt arbete  
Det som kuratorerna ansåg som viktigast var att synas ute bland eleverna. För att 
kuratorn själv ska kunna upptäcka de elever som har det svårt på olika sätt men även för 
att eleverna ska känna igen och känna sig trygga med att kontakta kuratorn.  

Trots att det är lagstadgat menar kuratorerna att det preventiva arbetet är det som minst 
hinns med. Dock är de det preventiva arbetet, upptäckter och tidiga insatser som de 
menar är det viktigaste i arbetet. Anledningarna var att många av kuratorerna inte 
arbetar hundra procent på en skola och att de ofta har sin kuratorstjänst utspridd på ett 
antal skolor. Därför finns det inte så mycket tid som de skulle vilja ha till att arbeta 
preventivt. Mängden tid till att arbeta preventivt varierade naturligtvis lite mellan 
skolorna men alla påpekade att det hade behövts mycket mer tid till detta. Mer tid till att 
kunna vara synlig ute på skolan bland eleverna hade behövts. 

Det framkommer bland annat att man som kurator behöver vara en del av skolan och 
arbeta med miljön. Det är svårt att göra små insatser av förebyggande karaktär om man 
inte arbetar med förebyggande frågor inom skolan hela tiden som kurator.   

 

Jag skulle ju vilja jobba mycket mer förebyggande, mer grupper, gå in och 
prata om puberteten och sex- och samlevnad, droger… det blir att man 
gör det när det är något som har hänt, tyvärr är det så. 
Jag tror mycket på att jobba med miljön på skolan, det skulle jag vilja 
göra mer. Och det tror jag är förebyggande också. 
 

Arbetssätt 
En kurator arbetar utifrån Skollagen och har lagstadgade direktiv att följa. Skolorna har 
dessutom handlingsplaner som de arbetar utifrån. Dessa handlingsplaner handlar bland 
annat om hur man skall arbeta och hantera problem som till exempel mobbning, kris, 
droger, alkohol och dödsfall. Kuratorernas arbetssätt verkar till stor del vara ganska lika. 
Kognitiv beteendeterapi, KBT, och motiverande samtal, MI verkar vara dominerande i 
mötet med elever. Som kurator arbetar man med att hjälpa eleverna att stärka sig själva, 
att få dem att känna en känsla av sammanhang, känna meningsfullhet i livet, begripa 
saker och ting som sker och bli medvetna om deras egen identitet och var dem befinner 
sig. Man fokuserar mycket på det friska, vad eleven har för resurser och vad man som 
kurator kan hjälpa eleven att jobba vidare med.  

Det som också sågs som viktigt var att hjälpa elever att se vad de är bra på, vad de 
behöver jobba med och var de befinner sig i livet. I övrigt arbetar kuratorerna inte 
utifrån enskilda program eller metoder utan använder sig av delar från olika metoder de 
trivs och kan handskas med och skapar en blandning av dessa. De blandar också in sina 
egna erfarenheter och skapar därmed sitt egna arbetssätt.   
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Ja, men det är väl lite grann det där ihopplocket i sådana fall där också. 
Vad kallas det med ett fint ord? Potpurri… nej, jag vet inte. Eklektiskt, nej 
jag vet inte, vi är eklektiker?.. men jag plockar de bitar som fungerar, jag 
jobbar ofta lösningsfokuserat, tycker jag är viktigt. 
Man kan ju gå och läsa så att man blir en kognitiv beteendeterapeut och 
så, det har inte jag gjort, men jag känner att jag jobbat så hela tiden, var 
jag än har jobbat så har jag jobbat så. Det hjälper inte vad man, alltså 
man kan inte bara tänka på det som har hänt eller så, skylla på det eller 
så, utan vi måste gå vidare, hitta metoder för att gå vidare och lösa det.. 
det finns många olika teorier men man kan plocka lite gott här och lite där 
och så faktiskt. 

 

Samverkan 
Inom skolan 
En viktig del som framkom tydligt i alla våra intervjuer var samarbetet mellan 
skolsköterska och skolkurator. På samtliga skolor har dessa två professioner ett väldigt 
nära samarbete och hjälps åt. Detta syns tydligt bland annat på att de har sina kontor 
bredvid varandra, arbetade tillsammans med ärenden och skickade över ärenden till 
varandra beroende på vad eleven sökte hjälp för. Det förekom ibland att skolsköterskan 
och skolkurator hade samtal tillsammans med elever. Detta tycks vara det samarbetet 
som är den centrala delen i elevhälsans arbete. Kuratorn och skolsköterskan utnyttjar 
varandras kompetenser och kompletterar varandra i arbetet. Mycket av skolsköterskans 
arbete flätas ihop med kuratorns arbete och tvärtom, därför krävs det ett särskilt gott 
samarbete mellan dessa två professioner.  

 

Men det är inte bara jag, utan jag jobbar alltid i team och det tycker jag 
är viktigt. Att jag får komma in med min kompetens och sen har jag då 
pedagogerna som är jätteviktiga, som har sin kompetens och 
specialpedagog och rektor. Skolsköterskan är ju jätteviktig, hon och jag 
jobbar jättemycket tillsammans. 

 
Det framgick att samarbetet i elevhälsan oftast fungerar bra. På elevhälsomötena kan 
var och en i elevhälsan ta upp aktuella ärenden att diskutera med sina kollegor samt att 
de tillsammans försöker hitta lösningar och lämpliga insatser för varje enskilt ärende.  

Det råder även ett gott samarbete på skolorna mellan rektorn och övriga personalen. 
Rektorn är med i elevhälsoteamet och är insatt i arbetet som sker där. Lärarna på 
skolorna och elevhälsan har mycket kontakt med varandra. 

 

Alltså det är ju både det att de kommer självmant men också att det är 
någon lärare som säger att eleven borde gå eller att vi tar upp det på 
elevhälsoteamet. 
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Kuratorerna påpekar att en dialog med lärarna är väldigt viktigt, eftersom det är de som 
ser eleverna i första hand, dagligen och det är de som kan upptäcka eventuella problem 
tidigt. Det framgår även att lärarna är flitiga på att prata med elevhälsan om de ser något 
problem i en klass eller någon som de tycker borde upprätta en kontakt med elevhälsan. 
Vi frågade kuratorerna om de har någon speciell handledning för lärarna på skolan.  

 

Men sen jobbar man ju även med lärarna och dom hör av sig om det är 
någon elev som dom vill att man ska prata med eller om dom vill att man 
ska komma ut och göra nånting, eller man har ju hela tiden den här 
kontakten kring elever.. dom ser ju dom oftare än vi eftersom dom har 
dom i undervisningen och så. 
Att ha den ständiga dialogen med lärarna för att så tidigt som möjligt 
upptäcka de barnen som man kan förutse på något sätt, som löper risk att 
slira så småningom. 

 

Samtliga intervjupersoner säger att det inte finns någon speciell tid avsatt för 
handledning men att lärare ofta kommer in till kuratorn för att be om råd, hjälp eller 
stöd när det gäller hur de ska hantera elever eller lösa en viss situation. Det förekom 
ganska mycket att lärarna blev stöttade av kuratorn i olika ärenden.  

Utanför skolan 
Enligt Skollagen §25 är Elevhälsans främsta uppgift att arbeta hälsofrämjande och 
förebyggande och därför så sker det mycket remitterande arbete till andra instanser. Om 
det exempelvis kommer en elev med depressiva symtom så är det i första hand att 
remittera vidare till lämplig kontakt. Under tiden en elev väntar på vidare hjälp har man 
stödsamtal hos kuratorn. De instanser som kuratorn oftast remitterar till är Barn och 
Ungdomspsykiatrin, BUP, Socialtjänsten och Barn och Ungdomshälsan.  
 

Då måste jag remittera och ta kontakt med föräldrarna. Sen kan det bli att 
man är med i att man träffar den eleven då i ett inledningsskede tills att de 
får kontakt på barnpsykiatrin. 
Ganska mycket samverkan med andra utanför skolan. Mycket samtal, 
samarbete med BUP. 
 

Det framkom även att det ibland förekommer samarbete med fritidsgården då man 
anordnar aktiviteter och gör någonting tillsammans. Det framgick även i en av 
intervjuerna att kuratorn upplevde att eleverna kanske ofta gick och pratade med 
fritidsledaren istället. Detta tycks bero på att hon eller han är mer tillgänglig när inte 
övriga personalen är där men också att fritidsledaren brukar vara med på diverse 
aktiviteter som hålls i klasserna och därmed blir ett känt ansikte för eleverna.  

Samtliga betonar vikten av att föräldrarna helst skall vara involverade i elevens kontakt 
med kuratorn. Kuratorerna anser det vara viktigt att arbeta tillsammans med föräldrarna 
då de spelar en stor roll för elevens mående.  
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Dock är det inte så vanligt att föräldrarna upprättar den första kontakten med kuratorn. 
Det är vanligast att kuratorn kontaktar föräldrarna när de redan har en samtalskontakt 
med en elev, förutsatt att eleven är under arton år, annars krävs elevens godkännande. 
Men samtliga kuratorer arbetar för att alltid involvera föräldrarna i elevens kontakt med 
kuratorn.  

 

Vi i skolan kan ju inte lösa alla problem, utan då gäller det att prata med 
föräldrar och bolla tillbaka till dem. 
 

Sammanfattning av resultat 
I vårt resultat har vi haft olika teman som utgångspunkt när vi redovisat vad som 
framkommit i undersökningen. Elevhälsan samarbetar mycket tillsammans, främst 
skolsköterska och skolkurator som brukar skicka över ärenden till varandra samt arbetar 
med ärenden tillsammans vid behov. Samarbetet mellan skolkurator och skolsköterska 
verkar vara den centrala delen i elevhälsan, de har sina kontor bredvid varandra och 
kompletterar varandras kompetenser i den mån de kan. 

Det förekommer mycket samarbete mellan elevhälsan och andra instanser i samhället, 
exempelvis, BUP, Socialtjänsten och Barn och Ungdomshälsan. När elevhälsan känner 
sin begränsning är det deras uppgift att remittera vidare till annan lämplig kontakt så 
eleven får den hjälp han eller hon behöver.  

Föräldrarna är också en väldigt viktig del i elevhälsans arbete. Eftersom föräldrar är en 
så stor del av en elevs liv så försöker man alltid att arbeta tillsammans med både eleven 
och föräldrarna, om det är möjligt. 

En kurator har ett mycket flexibelt och varierande arbete och kan lägga upp 
arbetsuppgifterna mycket på egen hand. En vanlig arbetsdag kan bestå av elevsamtal, 
möten med elevhälsan eller andra instanser, öppen mottagning, arbete med klasser, 
föräldrarmöten m.m. Genomgående var att kuratorerna inte använde sig av endast en 
metod eller förhållningssätt i sitt arbete. De blandade istället olika metoder med sina 
egna erfarenheter för att hitta sitt eget personliga arbetssätt. 

Samtliga kuratorer tycker att det preventiva arbetet är det som är viktigast i skolan. De 
arbetar preventivt i den mån de kan, men dessvärre finns det alldeles för lite tid avsatt 
till detta trots att det anses vara så viktigt. Att kartlägga elevers livssituation vid det 
första mötet verkar vara en genomgående likhet på de olika skolorna.  

För att en kurator ska kunna få en överblick över elevens liv behöver de alltid inleda en 
kontakt med att kartlägga. De elever som kuratorerna möter i skolan tycks vara både 
killar och tjejer med undantag för de perioder då det kan ske ökning på något av hållen. 
Det verkar främst vara elever i högstadiet och gymnasiet som uppsöker kuratorn. Våra 
intervjuer har gett ett intryck av att den vanligaste problematiken är stress, framtidsoro, 
självkänsla, kamratrelationer, jobbig hemsituation och att inte trivas med tillvaron eller 
med sig själv. 
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Teoretisk problematisering 
Risk- och skyddsfaktorer 
Risk- och skyddsfaktorer var en viktig och genomgående del i kuratorernas arbete. De 
arbetar med dessa hela tiden i olika sammanhang. Risk- och skyddsfaktorerna används 
mycket och kuratorerna har dem i åtanke genom hela sitt arbete. Det beaktas redan i 
inledningsskedet när man skall ta upp en ny kontakt med en elev och då görs någon 
form av kartläggning för att kunna få en bild av hur eleven har det. När kuratorn träffar 
en ny elev försöker man att kartlägga utifrån risk- och skyddsfaktorer.  

Som kurator frågar man eleven om hela dess livssituation och då kan kuratorn se vad 
som är en riskfaktor respektive skyddsfaktor. Som kurator försöker man också få eleven 
att själv se sina risk- och skyddsfaktorer för att man tillsammans skall kunna arbeta med 
dem. Dock har det framgått i undersökningen att kuratorerna inte använder sig av något 
formulär eller någon mall när de skall göra en kartläggning, utan de tänker utifrån risk- 
och skyddsfaktorer, både medvetet och omedvetet. När de har samtal med elever 
försöker de fråga utifrån olika teman som till exempel hemsituation, kompisar, 
fritidsaktiviteter, alkohol och droger. På så sätt får kuratorn en överblick av eleven och 
kan se det som kanske är en bidragande faktor till att eleven faktiskt sökt sig till 
kuratorn. Det som kuratorn då gör är att bygga på det som redan är bra, det vill säga 
skyddsfaktorerna.  

På så vis kan man få skyddsfaktorerna att väga tyngre än riskfaktorerna. Även 
Andershed och Andershed (2010) säger att tillräckligt många och starka skyddsfaktorer 
kan göra att ungdomars riskfaktorer blir mindre betydande och behöver inte leda till 
något normbrytande beteende. Kuratorn kan exempelvis hjälpa eleven att hitta en 
meningsfull fritidsaktivitet där de kan få en tillhörighet och gemenskap om detta fattas 
och behövs i elevens liv.  

KASAM  
Enligt Antonovsky (1991) innefattar begreppet KASAM tre komponenter: begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet innebär att människan vill kunna förstå 
och förklara inre och yttre stimuli. Hanterbarhet innebär i vilken grad en människa har 
resurser att klara av krav, motgångar och svårigheter. Slutligen meningsfullhet som 
innebär i vilken utsträckning människor känner mening i livet och dess händelser.  

Det har framkommit i våra intervjuer att KASAM anses vara en viktig del i en kurators 
arbete. Att använda sig av KASAM i sitt arbete var genomgående för alla kuratorer, 
även om graden av användningen varierade mellan skolorna.  

Det fanns inte något specifikt utformat sätt att arbeta med KASAM men samtliga 
kuratorer arbetar med det på ett mer eller mindre medvetet sätt, då tankar och 
funderingar ofta kan komma därifrån. Man arbetar bland annat med att hjälpa elever att 
stärka sig själva och sin egen identitet, att få dem att känna mening med livet och man 
hjälper dem att hitta resurser till att klara av problem och motgångar. Detta kan man 
starkt koppla till teorin om KASAM då begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet är 
grunden i detta begrepp. Det är också det som kuratorer arbetar utifrån oavsett om det 
sker medvetet eller omedvetet. 
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KASAM används inte bara för elevernas skull utan också för kuratorn. Som kurator 
behöver man tänka KASAM för att kunna tillämpa det i sitt arbete med elever. Men 
man behöver också själv känna KASAM för att kunna hjälpa eleverna att bygga upp en 
känsla av sammanhang. KASAM används i olika sammanhang i kuratorernas arbete, på 
individ och gruppnivå. Det har även påpekats i undersökningen att kuratorn ska fungera 
som ett slags redskap åt eleverna. Kuratorn ska hjälpa eleverna att själva reda ut och 
hantera sina problem. Även Antonovsky (1991) påvisar detta då han talar om 
hanterbarhet: 

”Den grad till vilken man upplever att det står resurser till ens 
förfogande, med hjälp av vilka man kan möta de krav som ställs av de 
stimuli som man bombarderas av. Står till ens förfogande kan syfta på 
resurser som är under ens egen kontroll eller som kontrolleras av 
behöriga andra.” 
   (Antonovsky 1991, s. 40) 
 

En kurator kan fungera som en resurs för en elev som inte har egna resurser till att 
hantera sin situation. Antonovsky (1991) påpekar även att om man tar hjälp av andra att 
hantera problem så behöver detta vara en person som man känner tillit och förtroende 
för. Här kan man se hur viktigt det är att en kurator är en del av skolan och är 
involverad i elevernas skolgång.  

För att eleverna ska kunna känna tillit och våga gå till kuratorn krävs det att man som 
kurator är ett känt ansikte och inger förtroende till eleverna. Även kuratorerna som 
deltagit i undersökningen påvisar vikten av att man som kurator ska vara en del av hela 
skolan. 

När vi analyserade resultatet och tittade på hur kuratorerna använder KASAM och risk- 
och skyddsfaktorer i sitt arbete så framgick det att risk- och skyddsfaktorer är det som i 
stort sätt används hela tiden, både omedvetet och medvetet. KASAM ses som en viktig 
del i arbetet men används ganska mycket omedvetet och oftast bara vissa delar utav det, 
beroende på vad man arbetar med. Användandet av KASAM verkar variera beroende på 
vilka ärenden man arbetar med. Risk- och skyddsfaktorer är det man utgår ifrån när man 
ska kartlägga och arbeta med en elevs situtation. 
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DISKUSSION 
Vi valde att undersöka kuratorers preventiva och hälsofrämjande arbete, med 
ungdomars psykiska hälsa på högstadiet och gymnasiet. Vi ville även ta reda på vilken 
typ av problematik kuratorerna anser är mest förekommande och vad de tror det kan 
bero på, samt vilka samverkanspartners kuratorer har. Syftet med studien har uppnåtts 
genom de intervjuer vi genomfört med kuratorer.  

 

Metoddiskussion 
Vi har använt oss av en hermeneutisk utgångspunkt med kvalitativ ansats. Vi anser att 
valet av forskningstradition var gynnande för oss och studiens syfte. Vi tror att en 
kvantitativ metod inte hade gett oss de svar vi efterfrågat då den är mer inriktad på 
siffror och statistik. Vårt syfte var istället att ta reda på kuratorernas egna upplevelser, 
erfarenheter och tankar, därför tyckte vi att en kvalitativ metod var lämpligast.  

Vårt urval i undersökningen valdes inte ut av någon specifik anledning. Det vi tänkte på 
när vi letade deltagare var att vi ville hålla oss i närområdet, men eftersom att antalet 
skolor är begränsade fick vi även leta intervjupersoner i andra kommuner. Vi tyckte 
dock att det fungerade bra att ha deltagare från olika kommuner. Vi insåg under 
intervjuernas gång att detta faktiskt var bra eftersom det också gav oss en inblick i om 
det möjligtvis kunde finnas skillnader beroende på var de arbetar. Vi tänkte också på att 
intervjupersonerna skulle ha en akademisk utbildning samt ha arbetat som kurator i 
minst två år.  

Vid en kvalitativ metod med intervjuer finns det möjlighet till att få utvecklade och mer 
ingående svar samt att det gav oss möjlighet att ställa följdfrågor om det var något som 
vi ville veta mer om. Vi tyckte också att det var bra att intervjua eftersom deltagarna då 
hade möjlighet att vid oklarheter i frågorna få dem förklarade för sig. Eftersom vi valde 
att inte skicka ut intervjuguiden innan intervjuerna så blev det mer spontana och 
personliga svar på frågorna. Detta tyckte vi var bra då det lätt kan bli svar utifrån hur 
det borde vara, istället för hur det faktiskt är.  

Det kändes passande att ha en semistrukturerad intervjuguide då det gav möjlighet till 
öppna frågor och svar. Under tiden som vi genomförde våra intervjuer kände vi att vissa 
frågor var överflödiga och hade kunnat strykas. De frågorna som vi tyckte var 
överflödiga hade egentligen ingenting med syfte eller frågeställning att göra, utan det 
var mest av nyfikenhet och intresse som de fanns med från början. En del av frågorna 
uppfattades även som svåra att förstå och att de kunde tolkas på olika sätt. Därför borde 
vi ha sett över frågorna mer och tänkt på hur de kunde tolkas. Vi mötte även ett visst 
motstånd när vi ställde vissa frågor. Vi uppfattade att detta berodde på att deltagarna 
kanske inte tyckte frågan hade med just deras arbete att göra.  

Vi valde inspelning av intervjuerna som insamlingsmetod. Detta tyckte vi fungerade 
utmärkt då alla intervjupersoner samtyckte till detta och det gav oss möjlighet att hålla 
fokus på intervjun och vad intervjupersonerna svarade istället för att ha fokus på att 
anteckna eller registrera svaren. Det gjorde det också lättare att sammanställa till ett 
resultat eftersom vi efter intervjuerna transkriberade det som sagts och fick se det på 
papper. Då kunde vi se de genomgående temana som tagits upp under intervjuerna.  
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Valet av teoretisk utgångspunkt var från början inte självklart för oss. Vi valde att ha 
KASAM och risk- och skyddsfaktorer som utgångspunkter i vår undersökning för att 
det verkade passande för vårt undersökningsområde, samt att vi hade en förförståelse 
om att kuratorer använder det i sitt arbete. Vi anser att valet av teoretisk utgångspunkt 
var rätt i vår undersökning. Vid analys av resultatet kunde vi se saker som antydde att 
KASAM och risk- och skyddsfaktorer används mycket i kuratorernas arbete. Detta 
överrensstämde även med vår förförståelse.  

Avslutningsvis vill vi påpeka att det finns saker i vår metod som vi kunde gjort 
annorlunda. Som vi tidigare nämnt kunde vi utformat intervjuguiden på ett annat sätt. 
Det vi främst tänkte på var att frågorna kunde uppfattas på annat sätt än det som var 
tänkt. Detta bör vi beaktat mer när vi utformat frågorna. När vi skulle börja analysera 
resultatet tog det också en del tid till att komma underfund med hur vi skulle göra. Detta 
skulle vi därför ha läst in oss på innan vi påbörjat arbetet, då det tog upp dyrbar tid.  

Något som vi också har tagit lärdom av under arbetets gång är hur vi lagrar och sparar 
dokument under tiden. Vid ett tillfälle blev vi av med artiklar och vårt arbete. Därför har 
vi på slutet varit extra noga med att spara på olika ställen. När man arbetar med 
uppsatser i denna omfattning är det viktigt att tänka på att dokumenten kan försvinna av 
olika anledningar. Detta ledde till mycket extra arbete och tid fick läggas på att göra om 
och leta upp sådant som gått förlorat.  

 

Resultatdiskussion 
Vi anser att undersökningens syfte är uppnått efter analys och reflektion av resultatet. 
Det har framkommit mycket kring kuratorers arbete, den problematik som tycks 
dominera bland elever, varför elever uppsöker kuratorn och det preventiva arbetet.   

Valet av intervjupersoner grundade sig på vårt undersökningsproblem. Eftersom vi var 
intresserade av den psykiska hälsan hos ungdomar kändes kuratorer lämpligast, då det 
är de som arbetar främst med detta område. Vi tror att resultatet av undersökningen 
hade sett annorlunda ut om vi hade valt att exempelvis inrikta oss på hela elevhälsan 
samt lärare. Eftersom vi valde att enbart inrikta oss på kuratorer så gav detta oss 
möjlighet att göra intervjuer på olika skolor. Hade vi istället valt att ha ett helt 
elevhälsoteam som urval, hade det blivit svårt att hinna med att intervjua på flera skolor. 
Dessutom hade antalet intervjupersoner då blivit för omfattande för vår undersökning. 
Vi har också fått en fördjupad bild när vi valt att intervjua på olika skolor. Skolorna 
skiljer sig från varandra och på detta sätt har vi fått ta del av flera kuratorers arbete. Vi 
anser också att vi fått en bra bild av hela elevhälsans arbete när vi intervjuat kuratorer 
då de är en stor del av elevhälsan.  

Under samtliga intervjuer har det framkommit mycket kring det preventiva arbetet och 
dess betydelse. På gruppnivå består det preventiva arbetet främst av kamratstödjande 
verksamhet, arbete mot rökning och tidig alkoholdebut, lära känna varandra och öka 
sammanhållning bland elever.  

På individnivå är det främst de obligatoriska hälsosamtalen där man pratar om trivsel, 
kompisar, hemssituation, relationer, skolarbete, självkänsla m.m. Vi anser att det 
preventiva arbetet sker mest på gruppnivå medan de på individnivå arbetar mer aktivt 
när det redan uppstått ett problem.  
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Något som kuratorerna försöker arbeta med i den mån de kan är att synas ute bland 
eleverna och tidigt upptäcka de som är i behov av hjälp och stöd. Även vi anser att detta 
är av stor betydelse då en tidig upptäckt av ett problem minskar risken för ytterligare 
utveckling av problem och svårigheter samt minskar lidande för den enskilde. Att synas 
bland elever gör att man kan se de som är utsatta för mobbning, de som har sociala 
svårigheter eller de som håller sig för sig själva och/eller är väldigt tystlåtna. Vi tror att 
en kurator som syns mycket bland eleverna har större chans att upptäcka problem eller 
avvikande beteende eftersom det nog är svårt att se dessa saker om man endast träffar 
eleverna vid enstaka planerade tillfällen, som till exempel temadagar.  

Genomgående i undersökningen har det framkommit att det preventiva arbetet är det 
viktigaste arbetsområdet. Trots detta finns det inte tillräckligt med tid för att kuratorerna 
ska kunna arbeta med förebyggande karaktär i den mån de behöver och vill. 
Anledningen tycks främst vara att kuratorer ofta är kurator på mer än en skola, vilket 
innebär att de då inte arbetar hundra procent på en enda skola. Vi anser att detta är 
oroande. Enligt Skolverket (2010) är det lagstadgat i Skollagen §25 att elevhälsan ska 
arbeta hälsofrämjande och preventivt. Eftersom vi anser att det är av stor vikt att arbeta 
för att förhindra problem och svårigheter ser vi detta som en brist som hade behövt 
åtgärdas. Vi tror att mer förebyggande arbete hade kunnat leda till att kuratorers arbete 
med redan uppkomna problem efter hand hade minskat. Istället hade de kunnat fokusera 
och ha mer tid till det preventiva arbetet.  

Något som vi också anser brister är resurserna i skolan. Vi anser att en kurator behöver 
ha en hundraprocentig tjänst på en skola för att kunna vara en del av miljön, lära känna 
eleverna samt hinna arbeta preventivt och hälsofrämjande.  

Det mest förekommande sättet att få kontakt med kuratorn verkar vara genom lärare, 
skolsköterska eller att ungdomar själva tar kontakt. Kontaktsättet varierar självklart lite 
mellan skolorna men dessa tre ingångsvägar verkar vara dominerande. Däremot har det 
inte funnits så stora skillnader i varför eleverna uppsöker kuratorn. De vanligaste 
anledningarna till en kontakt hos kuratorn tycks vara problem med självkänsla, 
kamratrelationer, hemsituation, sömnproblem, stress, trötthet, motivation till skolarbete, 
att kunna hantera och hitta sig själv samt att man inte trivs med sin livssituation över 
lag. Även i SBU (2010) kan man läsa att det har skett en kontinuerlig ökning av dessa 
problem de senaste två decennierna. Att det var just dessa problem som var vanligast är 
inte direkt överaskande för oss. Orsakerna till att det är just dessa problem som är mest 
förekommande hos ungdomar kan vara många. Vi tror att det i grund och botten beror 
på hur samhället ser ut idag. Ungdomar har många krav från alla håll och förväntas att 
vara på topp hela tiden. Även SOU 2006:77 skriver att ungdomar själva ser skolan som 
den största och mest betydande stressfaktorn. Ungdomar förväntas prestera bra i skolan, 
träna, se bra ut, umgås med ”rätt” kompisar, ha snygga kläder, vara tillgänglig dygnet 
runt via mobil och internet. Att detta kan bli ett påfrestande, stressrelaterat moment och 
påverka måendet är troligen ganska logiskt. Problem med hemsituation tror vi dock inte 
har med de övriga problemen att göra. Att ha en problematisk hemsituation kan bero på 
mycket annat som inte har med skolan att göra, även om det såklart i sin tur påverkar 
ungdomen. Att ha problem hemma kan troligen leda till något av de ovannämnda 
problemen, till exempel trötthet och sömnproblem. 
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Vi anser att en bidragande faktor till stress och påverkan på det psykiska måendet hos 
ungdomar troligtvis är ökningen av användandet av sociala medier exempelvis 
Facebook och Instagram och i samband med detta även mobilanvändning. Det kan vara 
stressande att vara uppkopplad och tillgänglig dygnet runt och det kan bli svårt att 
någon gång koppla av trots att man har en ledig stund. Vi tror att det också handlar om 
att ungdomar idag söker sin identitet och bekräftelse genom andra, vilket man lätt kan få 
genom sociala medier när man chattar, lägger upp bilder, skriver statusuppdateringar 
etc.  

 

Avslutande reflektion 
De slutsatser som vi gjort innefattar främst det preventiva arbetet inom elevhälsan. I vår 
undersökning har det framkommit att det preventiva arbetet är mycket viktigt, men att 
det tyvärr inte hinns med i den mån som behövs. Anledningarna kan vara många men vi 
tror att det främst beror på att att kuratorerna inte arbetar tillräckligt mycket på en och 
samma skola eftersom de ibland har en för liten procentuell tjänst eller att tjänsten är 
uppdelad på flera skolor. Även om vår undersökning inte är så omfattande anser vi att 
den visar tydligt på att resurserna kanske inte alltid räcker till inom elevhälsan. Därför 
tror vi att vår undersökning kan ge andra yrkesverksamma inom vårt område lite 
kunskap om hur det faktiskt ser ut inom elevhälsan. Det är först när man har kunskap 
om hur läget faktiskt ser ut som de finns chans till att kunna ändra och förbättra.  

En ytterligare slutsats som vi kommit fram till är att det är ganska jämt fördelat mellan 
killar och tjejer om man tittar på vilka som har kontakt med kuratorn. Vidare tror vi 
dock att det kan finnas en bild i samhället av att det främst är tjejer som går till kuratorn, 
men vår undersökning har visat att det är relativt jämt mellan könen. Att både killar och 
tjejer vågar ta steget att gå till kuratorn är positivt och ett steg i rätt rikting, oavsett kön 
kan man drabbas av svårigheter som kan vara svåra att hantera själv. 

Utifrån de resultat vi fått fram i undersökningen tycker vi att det vore intressant att i en 
vidare studie även involvera elever i en undersökning. Det hade varit intressant att få 
göra en undersökning med både kuratorers och elevers perspektiv. Kuratorer och elever 
ser troligen elevhälsan på olika sätt. Det hade varit lärorikt att få ta del av både de 
yrkesverksammas bild samt de som faktiskt ska kunna använda sig av elevhälsan, det 
vill säga eleverna. Då tror vi också att det finns möjlighet att se vad som eventuellt 
behöver förbättras. På grund av etiska skäl var det tyvärr inte möjligt att involvera 
elever i vårt examensarbete.  
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Bilaga I 

Utdrag från Skollagen 
 

 
 
Elevhälsa  
 
I en samlad elevhälsa ställs krav på tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och 
kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan ska bidratill att skapa 
miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I lagen anges att elevhälsan ska 
stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan har ett särskilt ansvar för att 
bevaka att skolan bidrar till att skapa goda och trygga uppväxtvillkor.  
 
Här följer ett utdrag ur 2 kap. skollagen (2010:800) 25-28 §§. Därefter följer ett utdrag ur 
proposit-ionen Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet (2009/10:165), 
sidan 274-278, där regeringens förslag och skälen till regeringens förslag redovisas.  
 
Elevhälsans omfattning  
25 § För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, 
specialskolan, gym-nasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan 
ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. 
Elevhälsan ska främst vara förebyg-gande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot 
utbildningens mål ska stödjas. För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska 
det finnas tillgång till skolläkare, skol-sköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas 
tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska 
insatser kan tillgodoses.  
 
26 § En huvudman för kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och 
utbildning i svenska för invandrare får för sina elever anordna sådan elevhälsa som avses i 
25 §.  
 
Hälsobesök  
27 § Varje elev i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan ska erbjudas minst tre 
hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller. Varje elev i sameskolan ska erbjudas 
minst två hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller. Hälsobesöken ska vara 
jämnt fördelade under skoltiden. Eleven ska dessutom mellan hälsobesöken erbjudas 
undersökning av syn och hörsel och andra begränsade hälsokontroller. Det första 
hälsobesöket får göras under utbildningen i förskoleklassen i stället för under utbildning-en 
i en sådan skolform som avses i första stycket. Varje elev i gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan ska erbjudas minst ett hälsobesök som innefattar en allmän 
hälsokontroll.  
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Enkla sjukvårdsinsatser  
28 § Elever som avses i 27 § får vid behov anlita elevhälsan för enkla sjukvårdsinsatser.  
 
Utdrag ur regeringens proposition Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och Trygghet 
prop. (2009/10:165)  
 
Regeringens förslag: Det ska finnas elevhälsa för eleverna i förskoleklassen, grundskolan, 
grund-särskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. 
Elevhälsan ska om-fatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska 
insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas 
utveckling mot målen ska stödjas. För elevhälsans medicinska, psykologiska och 
psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skollä-kare, skolsköterska, psykolog och 
kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan 2 (3) kompetens att elevernas 
behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. Hittillsvarande be-stämmelser om 
hälsokontroll ska få en motsvarighet i den nya skollagen, men begreppet hälsokon-troll ska 
ersättas av begreppet hälsobesök. 
 
En huvudman för kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning 
i svenska för invandrare ska få anordna elevhälsa för eleverna. 
  
Regeringens bedömning: Möjligheten till tvångsvis hälsoundersökning bör inte finnas 
kvar.  
 
Skälen för regeringens förslag och bedömning  
En samlad elevhälsa  
Regeringen föreslår bestämmelser om en samlad elevhälsa inom förskoleklassen, de 
obligatoriska skolformerna, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Elevhälsan ska omfatta 
medicinska, psykolo-giska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. För elevhälsans 
medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, 
skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan 
kompetens att elevernas behov av specialpeda-gogiska insatser kan tillgodoses. Den 
personal som finns för elevhälsans insatser ska ha adekvat utbildning, som svarar mot 
elevernas behov av insatser. Remissinstanserna har haft delade meningar om införandet av 
ytterligare yrkeskategorier inom elevhälsan. Regeringen anser dock att det är vik-tigt att 
adekvat kompetens finns att tillgå. 
 
Skollagskommittén hänvisade till de överväganden som gjordes i propositionen Hälsa, 
lärande och trygghet (prop. 2001/02:14, 2001/02:UBU6, rskr. 2001/02:183). I propositionen 
gjordes bedömning-en att det i en samlad elevhälsa bör ingå skolhälsovård, elevvård och 
specialpedagogiska insatser. Skolan har ett ansvar för att skapa en god lärandemiljö för 
elevernas kunskapsutveckling och per-sonliga utveckling. En annan utgångspunkt är att 
lärande och hälsa på många sätt påverkas av samma generella faktorer. Arbete med 
elevhälsa bör i stor utsträckning vara förebyggande och ha en hälsofrämjande inriktning.  
Arbete med elevhälsa förutsätter vidare en hög grad av samverkan mellan elevhälsans 
personal och övriga personalgrupper samt att det finns kompetens att tillgå för detta arbete. 
Det är också angelä-get att samverkan sker med övrig hälso- och sjukvård samt med 
socialtjänsten. I det individuellt inriktade arbetet har elevhälsan ett särskilt ansvar för att 
undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling.  
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De mer generellt inriktade uppgifterna, där elevhälsans medverkan är viktig, rör elevernas 
arbetsmiljö, skolans värdegrund som t.ex. arbetet mot kränkande behandling och 
undervisningen om tobak, alkohol och andra droger och övrig livsstilsrelaterad ohälsa, 
jämställdhet samt sex- och samlevnadsundervisning m.m. Elevhälsan har ett särskilt ansvar 
för att bevaka att skolan bidrar till att skapa goda och trygga uppväxtvillkor. 
 
Flera remissinstanser ansåg i sina remissvar på Skollagskommitténs betänkande att orden 
hälsa eller hälsofrämjande bör föras in i bestämmelsen i linje med ambitionen att motverka 
ohälsa. Regeringen föreslår därför att elevhälsan främst ska vara förebyggande och 
hälsofrämjande. Detta ligger väl i linje med det hälsofrämjande arbete som bedrivs i många 
skolor, och de insatser som tidigare initierats, bl.a. i samband med satsningar på ökad fysisk 
aktivitet i skolan. Bestämmelserna i nu gällande skollag om tvångsvisa undersökningar 
inom skolhälsovården i vissa fall och särskilda undersökningar föranledda av elevers 
funktionsnedsättning bör tas bort. Dels täcks behovet av obligatoriska undersökningar in 
av annan hälso- och sjukvårdslagstiftning, bl.a. om smittskydd, dels finns i dag inget direkt 
behov av någon av dessa former av undersökningar. I stället för dagens hälsokontroll bör 
det modernare och bättre begreppet hälsobesök användas i den nya lagen. Ordet 
hälsobesök förmedlar bättre syftena bakom elevhälsan, dvs. att vara förebyggande och 
hälsofrämjande. I grundskolan, grundsärskolan, och specialskolan ska huvudmannen 
erbjuda varje elev minst tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller. I 
sameskolan ska minst två häl-sobesök erbjudas av huvudmannen. 
 
I dag ska skolhälsovård anordnas för eleverna i förskoleklassen, grundskolan, 
gymnasieskolan, särskolan, specialskolan och sameskolan. Elevhälsan ska enligt 
bedömningen i den tidigare nämnda elevhälsopropositionen omfatta skolhälsovårdens och 
elevvårdens verksamhet samt den samord-nande specialpedagogiska kompetensen. För 
elevhälsans verksamhet bör finnas utbildad personal som svarar mot elevernas behov av 
stödinsatser. Syftet med förslaget var främst att skapa förutsätt-ningar för arbetssätt 
baserade på ökad samverkan mellan den särskilda elevvården, skolhälsovården och det 
samordnade ansvaret för specialpedagogiska insatser.  
 
I dagens grundskoleförordning (1994:1194) anges att det för behandling av elevvårdsfrågor 
ska finnas en elevvårdskonferens för rektorns arbetsområde. Där ska som ledamöter ingå 
rektorn, före-trädare för elevvården och berörd klassföreståndare eller motsvarande samt 
annan berörd personal. Regeringen anser nu att regleringen av elevvårdskonferens kan 
upphöra, eftersom det föreslås att det införs en tydlig utredningsskyldighet när en elev är i 
behov av särskilt stöd. Elevens rätt till sär-skilt stöd och processen i samband med 
upprättandet av åtgärdsprogram kommenteras i avsnitt 7 Barns och elevers utveckling mot 
målen. Begreppet elevvård kan därmed utmönstras ur skolförfatt-ningarna. 
 
Till skillnad från förslagen i elevhälsopropositionen och mot det som gäller i dag föreslog 
Skollags-kommittén att förskolan ska omfattas av de icke medicinska delarna inom 
elevhälsan. Med hänsyn till bl.a. barnavårdscentralernas (BVC) ansvar för barn i 
förskoleåldern anser regeringen emellertid att det inte är lämpligt eller nödvändigt att ålägga 
huvudmannen ett ansvar för att anordna elevhälsa i förskolan.  
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Personal i elevhälsan  
Flera remissinstanser har i den tidigare beredningen av förslaget till ny skollag ansett att det 
i skolla-gen bör skrivas in vilka yrkeskategorier som ska ingå i elevhälsan. Regeringen 
instämmer i remissin-stansernas bedömning och delar även uppfattningen att regleringen 
av skolsköterskan ska finnas kvar. Huvudmannen får emellertid som tidigare organisera 
tillgången på skolsköterskekompetens på det sätt som passar de lokala förutsättningarna. 
Elevhälsans fokus ska inte vara hälso- eller sjukvår-dande insatser i snäv bemärkelse utan 
förebyggande och hälsofrämjande insatser i ett bredare per-spektiv, även om det också ska 
vara möjligt för eleverna att få hjälp med enklare sjukvårdsinsatser. 
 
Regeringen har valt att i förslaget även specificera ytterligare två särskilda yrkeskategorier 
som ska ingå i elevhälsan, psykolog och kurator. Enligt regeringens uppfattning kan 
hänvisningen till medi-cinsk, psykologisk och psykosocial kompetens knappast syfta på 
några andra personalkategorier.  
 
Ett skäl till att regeringen föreslår en uppräkning av berörda personalkategorier är att 
elevhälsan förutsätter tillgång till en kompetens som är tillräcklig för att eleverna ska få det 
stöd de behöver. I regleringen av kompetens ligger också ett krav på att den personal som 
avses ska ha adekvat utbild-ning. Detta gör att även om kommuner och andra huvudmän 
organiserar sin elevhälsa på många olika sätt, t.ex. genom anställningar direkt på skolan, i 
olika resurscenter eller genom att en fri-stående skola köper tjänster från olika huvudmän, 
tillhör den personal som ska möta eleverna med mycket få undantag någon av de nämnda 
yrkesgrupperna.  
 
Elevhälsans mål är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för eleven. Personal 
med specialpedagogisk kompetens kan utifrån de uppgifter som finns om elevens hälsa, 
sociala situation etc. bedöma och planera hur elevens problem bäst ska mötas i 
undervisningen. Syftet med en sam-lad elevhälsa är bl.a. att den ska resultera i beslut om 
specialpedagogiska åtgärder för eleven. Tillgång till specialpedagogisk kompetens behöver 
dock inte enbart syfta på personer med specialpedagogut-bildning. Det kan också innefatta 
t.ex. speciallärare eller en skolledare med särskilt ansvar för specialpedagogiska insatser på 
skolan. 
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Missiv 
 

 

Information angående deltagande i 
examensarbete 

 

Hej! 

Vi är två studenter som läser på Linnéuniversitetet i Växjö. Programmet vi går heter 
Behandlingspedagogik med inriktning ungdoms- och missbruksvård, 180 hp. 

Vi skickar ut detta brev med lite mer information angående undersökningen vi är 
intresserade av att göra på er skola. 

Alla studenter gör sista året ett examensarbete med valfritt ämne inom vårt område. Vi 
har valt att inrikta oss på kuratorers arbete med barn och ungdomar på högstadiet och 
gymnasiet. Syftet med vår studie är att få en större inblick i kuratorers preventiva och 
behandlande arbete med barn och ungdomar. 

För att kunna genomföra vårt arbete vill vi därför intervjua dig som arbetar som kurator, 
då dina erfarenheter av arbete med elevers hälsa skulle vara väldigt intressant för oss att 
få ta del av. Vi har tänkt hålla en intervju på ca 30-45 minuter och för att underlätta 
sammanställningen av arbetet vill vi därför spela in våra intervjuer. 

I vårt uppsatsarbete har vi handledning av en lärare med stor erfarenhet av uppsatsarbete 
och som har lägst magisterexamen. Kursansvarig som har det yttersta ansvaret har 
doktorsexamen, vilket också examinatorerna har. Detta kan ses som en kvalitetsgaranti, 
både vad det gäller uppsatsens innehåll och etiska aspekter. 

Har du några frågor eller funderingar innan vi träffas för en intervju kan du nå oss via 
mail. 

 

Med vänlig hälsning! 

 

 

Angelina Nilsson     Isabelle Johansson 

 
 
angelinanilsson@outlook.com 
isabellejohansson92@hotmail.se 
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Nedan följer etiska riktlinjer från Vetenskapsrådet som vi kommer att beakta när vi gör 
vår undersökning för att ditt deltagande ska bli så etiskt korrekt som möjligt. 

Informationskravet – innebär att du som deltagare ska vara fullt införstådd med 
studiens syfte och tekniken för datainsamling.  Det innebär också att du ska veta vilka vi 
är, vilken utbildning vi tillhör och var du kan nå oss. Dessutom innebär det att du ska 
veta att ditt deltagande är helt frivilligt och att du när som helst kan bestämma dig för att 
inte delta längre. 

Samtyckeskravet – innebär att allt ditt deltagande bygger på ditt samtycke. Är det 
något du inte gillar så diskuterar vi det och finner nya alternativ. Eller så kan du avsluta 
ditt deltagande i studien. 

Konfidentialitetskravet – innebär att ingen, förutom vi, kommer att kunna förstå att 
det är just du som deltagit i studien och delgett oss dina erfarenheter. 

Nyttjandekravet – innebär att du ska vara helt införstådd i vad uppsatsen kommer att 
användas till. Dessutom har du rätt att läsa det färdiga resultatet innan det publiceras. 
Du kommer att få ett exemplar av uppsatsen om du vill. 

 

 

 

 

Handledare: Inger Holm 

Examinator: Mats Anderberg, Mikael Dahlberg, Margareta Stigsdotter Ekberg 
Kursansvarig: Mats Anderberg, Mikael Dahlberg, Margareta Stigsdotter Ekberg 
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Intervjuguide 
 

• Vad har du för utbildning och hur länge har du arbetat här på skolan? 

• Hur skulle du beskriva ditt arbete? 

• Hur skulle du beskriva en vanlig arbetsdag?  

- Individuella samtal? 

- Gruppsamtal? 

- Arbete med klasser? 

- Handledning för lärare? 

- Samarbete med övrig personal på skolan? 

 

• Hur många elever finns du tillgänglig för? 

• Vad är den främsta anledningen till att elever söker sig till dig och vad tror du 

detta beror på? 

- Kommer de självmant? 

- Lärare som tagit upp kontakten? 

- Föräldrar som kontaktar? 

- Någon annan i elevhälsoteamet? 

- Ser du några skillnader i kön och ålder? 

 

• Vad är det första du gör när du träffar en ny elev? 

• Använder du någon typ av kartläggningsinstrument? 

• Utgår du från någon teoretisk utgångspunkt när du träffar någon elev? 

- KASAM. Hur kan du hjälpa eleverna att använda detta? 

- Begriplighet: Förstå och förklara händelser i livet 

- Hanterbarhet: Resurser för att hantera motgångar i livet 

- Meningsfullhet: Att se en mening i det som händer, inte hjälplös 
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- Risk- och skyddsfaktorer. Hur arbetar du med detta? Är det en 

väsentlig del i ditt arbete? Hur påverkar det? 

- Familj, skolklimat, kompisar, droger/alkohol, närmiljön. 

 

• Är det viktigt att arbeta preventivt? 

- På vilket sätt arbetar du preventivt? 

- Exempel på metoder, tillvägagångssätt?  

 

• Hur hanterar du redan uppkomna problem så som stress, depression etc.?  

- Är det någon problematik du uppfattar som vanligast? 

• Utgår du från något specifik program, riktlinjer eller förhållningssätt i ditt 

arbete? 

• Kan du beskriva några tillfällen då du känt stolthet och glädje i ditt arbete? 
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