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Psykisk hälsa hos ungdomar. En kvalitativ studie om skolkuratorers upplevelser och bemötande. 

Angelika Smedberg & Cajsa Takamäki 

Örebro universitet 

 

Sammanfattning 

Denna kvalitativa studie syftar till att ge ökad kunskap angående skolkuratorers 

upplevelser, i arbetet med ungdomar och deras psykiska hälsa. I Sverige är den 

psykiska hälsan det största hotet främst för ungdomar. Kuratorer är en yrkesgrupp 

som möter dessa unga dagligen i en miljö där de tillbringar mycket tid, i skolan. 

Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer, gjorda på sex skolkuratorer 

med en arbetslivserfarenhet på genomsnittligen åtta år. Kuratorerna som 

intervjuades var yrkesverksamma inom olika gymnasieskolor. Resultaten belyste 

kuratorernas yrkesroll och deras arbete med ungdomars psykiska hälsa. Vidare 

tyder resultaten på att den upplevda psykiska hälsan hos ungdomar inte har 

försämrats över tid. Trots detta fanns stor tyngd på skolkuratorer gällande behovet 

av individuella samtal och på grund av detta brister i att arbeta förebyggande. 

Denna studie bidrar till en djupare kunskap om hur skolkuratorer upplever och 

bemöter ungdomars psykiska hälsa, och vilka åtgärdsinsatser som tillämpas vid 

uppstående problem eller ohälsa.  
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Mental health in adolescents. A qualitative study on the school counselors’ experiences and 

responses.  

Angelika Smedberg & Cajsa Takamäki  

Örebro University 

Abstract 

The present study is a qualitative study that aims to give increased knowledge of 

the school counselors’ experiences in working with young people and their 

psychological health. In Sweden, mental health is the main threats mainly among 

young people. Counselors in school is the profession that meets these young people 

daily in an environment where they spend most time, in school. Data was collected 

through semi structured interviews with six counselors, with work experience on 

average eight years. Counselors interviewed were active within different high 

schools. The results highlight the counselors’ professional role and their work with 

young people. Furthermore, the results indicate that the perceived mental health of 

young people has not deteriorated over time. Despite this, there was a great deal of 

emphasis on school counselors regarding the need for individual counseling and 

because of this there was a lack of preventive work. This study contributes to a 

deeper knowledge of how counselors experience and meet young people's 

psychological health, and what are the applying actions in case of problems or 

mental illness.          
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Psykisk hälsa hos ungdomar. En kvalitativ studie om skolkuratorers upplevelser och bemötande. 

Skolan är den plats där ungdomar spenderar mestadels av sin tid, genom detta blir 

skolkurator ett mycket viktigt och betydelsefullt yrke. Tidigare studier (Cairns, Yap, Reavley & 

Jorm, 2015; Sakiz & Saricali, 2018) om kuratorer och ungdomar, undersöker dessa separat i 

deras skilda miljöer. Detta så som kuratorer och deras yrke samt riktlinjer, respektive ungdomar 

och problemen de möter. Stor del av dessa studier fokuserar mestadels på den psykiska ohälsan 

hos unga och inte den psykiska hälsan. För att förebygga ohälsa krävs kunskap om hur man 

behåller hälsan, den är avgörande för hur ungdomar klarar sin vardag och skolan. I en 

publikation från ungdomsstyrelsen (Ungdomsstyrelsen, 2009) definierar de en ungdom, som 

benämns vara allt från 13–25 år. WHO (2018) definierar att en ungdom är i ålder mellan 10–19. 

 Ungdomars psykiska hälsa/ohälsa 

Hälsa och ohälsa är ett komplicerat begrepp att definiera, eftersom alla har olika 

uppfattning vad som egentligen är hälsa/ohälsa. Vanligast är att det görs studier på psykisk 

ohälsa. Detta kan bero på att den psykiska ohälsan kan vara lättare att se. Linton och Flink 

(2016) har två tankesätt om hur man kan definiera hälsa och ohälsa. Det kan exempelvis ses som 

någonting som man antingen har eller inte har, men de menar också att det kan vara ett 

kontinuum, att både hälsa och ohälsa utvecklas över tid.  

Alla personer har en egen upplevelse angående vad psykisk hälsa och ohälsa är. Från en 

studie som gjorts på ungdomars uppfattning av psykisk hälsa, beskrivs det att hälsa är en 

känslomässig erfarenhet som både kan vara bra eller dålig (Johansson, 2007). Denna erfarenhet 

visar sig ofta vara dålig, vilket yttrar sig i känslor av framförallt stress, oro och nedstämdhet. Det 

är också viktigt att understryka att många även har en bra erfarenhet av hälsa (Baung & 

Forsberg, 2018). De faktorer som påverkar ungdomars psykiska hälsa är olika. De flesta verkar 

vara överens om att stress, oro, depression samt ångest är de främsta faktorerna till att ungdomar 

inte upplever hälsa (Johansson & Nilsson, 2014). Självmord bland unga i Sverige är den 
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vanligaste dödsorsaken. Sjukskrivningar bland unga ökar på grund av psykisk ohälsa, samt 

många unga lider av ångest och ängslan (ForskaSverige, 2013). För att mäta psykisk hälsa 

används ofta självskattningsskalor. Där vill man titta närmare på både fysiskt, mentalt och 

socialt välbefinnande (Folkhälsomyndigheten, 2016). En känsla av sammanhang är också viktigt 

gällande hälsan. Det innebär att ungdomarna behöver känna att jobbiga situationer är hanterbara, 

även att ungdomarna känner en meningsfullhet. Detta är en stor faktor som påverkar det 

psykiska välmåendet (Linton & Flink, 2016).  

I en studie av Smith, Thompson, Hall, Allen och Wetherell (2018) påvisades det att 

personer som har positiva känslomässiga tillstånd känner mindre stress. De lider även mindre av 

ångestbenägenhet än de människor som ej har fysisk och psykisk hälsa. Folkhälsomyndigheten 

(2016) skriver att den psykiska hälsan handlar om att ha ett välbefinnande, samt att de vardagliga 

aktiviteterna fungerar. Vidare menar de att tecken på psykisk ohälsa kan vara exempelvis 

återkommande ihållande huvudvärk, nedstämdhet och höga nivåer av stress. De menar även att 

man kan ha svårigheter att sova eller känner en konstant trötthet, samt ångest.  

I en studie (Rodriguez-Gonzalez, Schweer-Collins, Skowrn, Jodar, Cagigal, & Major, 

2018) om hur stressfulla livshändelser påverkar individer, har de kommit fram till att en person 

som upplevts ha stressiga livshändelser, lättare får psykiska hälsoproblem. De löper större risk 

att få fysiska åkommor och psykiska symtom i form av ångest och depression.  

I Socialstyrelsens (2017) rapport om utvecklingen av psykisk ohälsa hos ungdomar 

indikerar det på en ökning i hela ungdomspopulationen. Vidare rapporteras det om att ökningen 

av psykisk ohälsa, framförallt påträffas i miljöer där ungdomar spenderar mycket tid, däribland i 

skolan. Personer som finns tillgängliga på skolan är bland annat kuratorer som ingår i skolans 

elevhälsoteam. Deras uppgift är främst att arbeta hälsofrämjande och förebyggande 

(Socialstyrelsen, 2016).  

Hälsopromotion och prevention  
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Hälsopromotion och prevention beskrivs som arbete där fokus ligger i att stärka 

skyddsfaktorer hos personer i fråga, samt att minska risken för att ohälsa uppstår. Preventiva 

insatser, också kallat förebyggande insatser tillämpas inom många områden, däribland skolan. 

Socialstyrelsen (2016) menar att förebyggande arbete handlar om att fokusera på att stärka 

skyddsfaktorer hos personer samt att minska risken för att ohälsa uppstår. Fokuset ligger då i att 

identifiera personer eller grupper som är särskilt sårbara. De ger exempel på förebyggande 

arbete, vilket innefattar arbete på både gruppnivå och individnivå. I båda dessa grupper är det 

viktigt att möta ungdomarna i deras vardag.  

 Enligt folkhälsomyndigheten (2016) är just skolmiljön en vanlig plats för preventiva 

insatser. Det finns olika typer av insatser för bland annat skolkuratorerna att använda sig av, 

universell, selektiv och indikerad. Genom universell prevention riktar man sig till en population i 

helhet, det kan då vara preventiva insatser för en hel skola. Selektiv prevention riktas till 

ungdomar i bland annat familjer, där missbruksproblematik förekommer. Dessa ungdomar kan 

då tillhöra en subgrupp som man anser löper större risk till utveckling av ett problematiskt 

beteende. Ungdomar som redan exempelvis har ett begynnande narkotikaproblem och kanske 

har haft detta en längre period, behöver genomgå större beteendeförändringar. För att nå dessa 

förändringar kan man använda sig av indikerad prevention (Linton & Flink, 2016).  

 För att kunna stärka elevers skolresultat och minska på problematiska beteenden i 

klassrummen, menar folkhälsomyndigheten (2016) att det finns program för att inspirera lärare 

till ett förebyggande tänk i klassrummen. De får tips om hur de kan stödja klassrumsmiljön, samt 

utföra ett så bra ledarskap som möjligt. Vidare säger de att en annan preventiv insats i skolan är 

att stärka eleverna socialt och personligt. Få dem att kunna stå emot grupptryck eller andra 

liknande situationer. Detta är vad man fokuserar på när det kommer till preventiva insatser i 

skolan.  
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I en studie gjord för att uppmärksamma vad ungdomar själva kan göra för att minska 

risken för ohälsa, i detta fall depression menar Cairns et al. (2015) att en användbar och enkel 

genomförbar strategi för ungdomar, är att framförallt behålla bra sömnrutiner. De behöver även 

kunna förstå vikten av att söka hjälp, när måendet blir svårt att hantera själv. De kan lära sig vad 

som får dem att bli glada och tillämpa detta i vardagen. För att minska risken för ohälsa är även 

skyddande faktorer viktiga. Stöttande föräldrar och stöd i skolan har en avgörande del i att 

förebygga ohälsa (Fuemmeler et al., 2016). Dessa skyddande faktorer är en betydande del även i 

att främja hälsa, även kallat hälsopromotion. Promotion utgår ifrån att främja och skydda en 

redan god hälsa, genom exempelvis bra hälsovanor såsom sunda tankegångar och goda 

sömnvanor. Prevention förebygger och förhindrar riskfaktorer, om man till exempel kan förutse 

stressproblematik, ligger fokus vid att minska stressfaktorer (Linton & Flink, 2016).   

Skolkuratorers ansvarsområde 

Skolkuratorn ingår i skolans elevhälsoteam. I deras arbete ingår både kontakt med 

föräldrar, lärare, skolsköterska, elevvårdsteam samt i vissa fall även studie- och yrkesvägledare. 

De ska kunna stötta både elever, lärare och familjer inom ramen för skolan, ordet skolkurator 

står för just detta. Denna yrkestitel innebär att yrkesutövaren ska vara en kvalificerad utövare, 

som är professionellt utbildad inom rådgivning och stöttning (Laletas, 2018). De arbetar inte 

enbart med att se eleverna i skolmiljön, utan ska kunna se eleven i sin omgivning. Vilket innebär 

att förstå hur eleven har det i hemmet, på fritiden samt i skolan. De ska arbeta aktivt för att 

förebygga att problem uppstår eller förvärras. Förutom att de arbetar med skolans värdegrunder, 

krishanteringar och likabehandlingsplaner, handleder de även lärare i psykosociala frågor. Dessa 

frågor rör hur de kan ge eleverna rätt förutsättningar att utvecklas positivt i skolan. Både genom 

att känna gemenskap, god psykisk hälsa, rätt sorts kunskap samt ge ungdomarna sunda normer 

och värderingar (Akademikerförbundet SSR, 2011).  
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Enligt Isaksson och Larsson (2012) kom de första befattningarna som skolkuratorer 

redan på 1940 talet. De centrala uppgifterna var att efter skoltid hjälpa eleverna och målsmän 

med kontakter till arbetsförmedlingen, samt ge råd om olika yrkesutbildningar. Det andra var att 

hjälpa barnavårdsnämnden att fatta beslut om olika omhändertaganden. 

Snart insåg man att efterfrågan var stor efter skolkuratorer och de anlitades även under 

skoltid. Deras centrala uppgifter var då att en timme i veckan, träffa elever i avgångsklasser för 

att diskutera arbete. Kuratorerna träffade och diskuterade med lärare i avgångsklasser vilka 

insatser som kan behövas efter skolgången för eleverna, samt besöka avgångsklasser för att fråga 

om vilka som ansåg sig behöva mer stöd (SOU 1947:11). 

Tittar vi närmare på riktlinjer för skolkurator idag, kan man se att de centrala uppgifterna 

breddats kraftigt under årtionden som gått. Skolkuratorn ska följa alla styrdokument i skollagen 

(2010:800), samt läroplaner och förordningar för respektive skolform (Akademikerförbundet 

SSR, 2011). Skolkuratorn ska bland annat arbeta med hälsofrämjande och förebyggande insatser, 

kartläggning samt utredning av enskild elev vid behov. De ska föra samtal med både föräldrar, 

lärare och elever i ett så kallat flerpartssamtal. De ska ha stödsamtal vid behov med enskild elev, 

arbeta med elever enskilt eller i klasser och även arbeta i mindre grupper. Samverka med 

socialtjänsten, habiliteringen, barn-och ungdomspsykiatrin eller liknande myndigheter ingår 

även i arbetet. Kuratorerna arbetar också med krishanteringar (Akademikerförbundet SSR, 

2015). Dessa riktlinjer utformas ihop med hela skolan och inkluderar hela elevhälsoteamet.  

 Varje enskild skola med elever i förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan, 

sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, ska ha något som heter 

elevhälsan (Skolverket, 2012). Socialstyrelsen och skolverket utför tillsammans en 

vägledningsplan för elevhälsan, detta för den skall vara likvärdig över hela landet 

(Socialstyrelsen, 2016). 
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Enligt Socialstyrelsen (2016) ska i elevhälsan finnas medicinska, psykologiska och 

psykosociala insatser. Dessa i form av skolläkare, skolsjuksköterska, psykolog samt 

skolkuratorer. Arbetet i elevhälsan ska präglas av framför allt tre aspekter: barnperspektiv, 

barnets perspektiv och barnrättsperspektiv. Arbetar skolkuratorerna aktivt med sina kollegor 

utifrån dessa punkter innefattar det både rättsliga synpunkter, barnets åsikter och deras integritet. 

En skolkurator arbetar inte enbart med de övriga i elevhälsoteamet, de samverkar dagligen med 

övrig skolpersonal och elever. Deras verksamhet bedrivs i skolans alla miljöer och ofta 

medverkar de i klassrummen. Att arbeta ihop med lärarna på skolan, bidrar till utvecklingen i 

skolans arbete och lärande miljön. Skolkuratorerna ska arbeta mot goda och trygga 

uppväxtvillkor för eleverna. De ska hjälpa skolan att bidra till en miljö som främjar elevernas 

lärande och utveckling. De ska ihop med övrig personal arbeta hälsofrämjande och 

förebyggande. Detta kan göras genom att stödja elever individuellt i enskilda samtal eller i 

grupp. Alla eleverna ska med hjälp av bland annat skolkuratorn, få stöd i sin utveckling för att 

kunna uppnå utbildningens mål.  

Enligt Policy för skolkuratorer (Akademikerförbunden SSR, 2015) ställs det höga krav 

på yrkesrollen. De ska arbeta mycket självständigt samt gärna ha tidigare erfarenhet av socialt 

arbete. Att valet faller på denna utbildning är vanligtvis för att kravet på skolkuratorernas 

kunskapsområden är många. De ska ha kunskaper inom både beteende och samhällsvetenskap, 

vilket innefattar många områden. Sociala förändringsarbeten och psykosociala 

behandlingsarbeten är viktiga inom områden där de arbetar med klienter som i detta fall är 

eleverna på skolan. 

 En skolkurator har ofta rollen att vara en förebild och antas följa riktlinjer och teorier 

utifrån skolan. Dessa tillämpas vid olika fall av personer som söker stöd. Trots detta är det inte 

alltid lätt att följa riktlinjer och arbeta utifrån teorier, menar Sakiz och Saricali (2018) i deras 

studie. En stor andel kuratorer anser att det är svårt att förhålla sig till teorier och metoder i sitt 
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arbete. I en studie (Lindsey & Kalafat, 1998) gjord med syftet att undersöka vad ungdomar 

föredrar för karaktärsdrag hos vuxna de söker stöd hos, är betydande att den vuxna kan relatera 

och ge stöd utifrån sin egen erfarenhet. Dessutom är det viktigt att vuxna har tid, det viktiga är 

inte att erbjuda hjälp, utan att finnas där när det behövs.      

Samtal med elever uppger kuratorer är en av den viktigaste arbetsuppgiften, därför vill 

man uppnå stor tillgänglighet för att göra stödsökandet så enkelt som möjligt (Dahlberg & 

Kriegelstein, 2011). I dessa samtal vill kuratorer vara goda lyssnare, en ungdom ska aldrig 

skämmas över att ha träffat en kurator, eller känt att de inte blivit tagna seriöst för sina problem 

(Baung & Forsberg, 2018). Dessutom menar de att man som kurator inte ska ge för tydliga råd 

vid samtal med ungdomar. Det viktigaste är att stärka ungdomar och i det stötta, för att personen 

ska våga ta egna beslut och tänka att de själva kan förändra sin situation.   

Kuratorernas förebyggande arbete är en central del i deras yrke. I en tidigare studie 

(Johansson & Nilsson, 2014) visas att arbetet med trivsel i skolan är en viktig förebyggande 

insats. Detta som att hålla i aktiviteter inriktat på samarbete, vilket i sin tur hjälper till med just 

trivseln i skolan. Å andra sidan upplever kuratorer deras förebyggande arbete något begränsat. 

Flertalet kuratorer önskar att det fanns möjlighet att lägga mer tid på det förebyggande arbetet 

(Baung & Forsberg, 2018).    

 För att vidareutveckla kunskapen som redan finns om kuratorer och deras arbete syftar 

denna undersökning till att bidra med ytterligare djupare och mer detaljerad förståelse, för hur 

skolkuratorer upplever och bemöter den psykiska hälsan hos ungdomar. Psykisk ohälsa är i 

många fall enklare att studera, dock behövs fler studier angående vad som kan vidhålla den 

psykiska hälsan, samt förebygga att ohälsa uppstår. 

 Enligt Amundsson och Larsson (2013) har ungdomar med specifika riskfaktorer, såsom 

skilda föräldrar eller föräldrar med låg socioekonomisk status, större risk att utveckla både 

psykisk och fysisk ohälsa. De menar då att alla professioner inom skolan, behöver 
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uppmärksamma tidiga tecken eller se riskerna innan ohälsan hinner utvecklas. Det skall finnas 

enkla och redan förutbestämda riktlinjer för professionerna, att följa vid minsta misstanke om 

ohälsa.  

Det man kan se i tidigare studier (Akademikerförbunden SSR, 2015; Skolverket, 2013; 

Socialstyrelsen, 2016) är att det finns policys och mål från både skolverket, 

akademikerförbundet, samt socialstyrelsen. Dessa policys innefattar hur skolan som helhet samt 

yrket skolkurator ska arbeta med ungdomar, vad ska förebyggas och vilka mål ska uppfyllas. 

Kunskapsluckor som finns i tidigare studier är, att det inte finns tydliga förslag på vilka 

åtgärdsinsatser som kan tillämpas vid uppstående problematik. Skolan borde på ett konkret sätt 

arbeta fram förebyggande insatser, samt var bristerna finns i att de förebyggande insatserna inte 

är tillräckligt utarbetade. Syftet med denna studie är att få en inblick i yrket skolkurator, deras 

upplevelser och bemötande mot ungdomar i skolmiljön. Hur upplever och bemöter kuratorer 

ungdomars psykiska hälsa? Vilka åtgärdsinsatser tillämpas?  

Metod  

Deltagare  

Eftersom syftet med studien var att undersöka kuratorer och deras upplevelser, valdes 

deltagarna genom ett målinriktat urval, skolkuratorer i gymnasieskola. Därefter valde vi utifrån 

bekvämlighet gymnasieskolor inom kommunen alternativt angränsande kommuner. Vi kom 

genom mail i kontakt med kuratorer på gymnasieskolor, genom att skicka ut ett missivbrev 

(bilaga 1) med information angående studien till 38 kuratorer.  

I studien medverkade sex kuratorer med ett bortfall på två personer. Det var åtta personer 

som vi bestämt tid med, men vi fick återbud av två stycken. Sex kvinnor intervjuades från olika 

gymnasieskolor, vilka alla hade olika arbetslivserfarenhet. Allt ifrån ett år upp till 18 års 

erfarenhet av yrket kurator (M=8.33, SD=5.76). Fyra av skolkuratorerna arbetade på kommunala 

gymnasieskolor och två på fristående gymnasieskolor. Hur de blivit kuratorer skilde sig åt, fyra 
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var utbildade till socionomer, men två hade även en beteendevetenskaplig utbildning eller 

utbildning inom socialt arbete.  

Ingen ersättning till deltagarna utlovades. Vi var flexibla med att vi åkte till deras 

arbetsplats, oberoende av vilken kommun de befann sig i. Under två veckors tid fick deltagarna 

bestämma helt själva vilken dag och vilken tid som passade dem bäst.   

Undersökningsmaterial 

Datainsamlingen bestod av semistrukturerade intervjuer. I denna typ av intervju fanns 

utformade teman som besvarades, men det fanns ingen tydlig struktur i vilken följd frågorna 

kom. Detta gav möjlighet till en flexibel intervju och man kunde låta deltagarnas samtal flyta 

fritt (Bryman, 2011). Intervjun innefattade öppna frågor som ledde till öppna svar. Deltagaren 

kunde känna sig mer trygg vid denna metod och intervjun blev mer som ett avslappnat samtal än 

att enbart svara på frågor utifrån ett helt strukturerat manus.  

Undersökningsmaterialet som användes, var en intervjumall utformad av oss författare i 

samråd med handledaren, för att kunna specificera frågor så de stämmer överens med syftet för 

studien. För att komma fram till vilka frågor vi ville ställa, samt vad vi ville få svar på,  läste vi 

först igenom tidigare artiklar och uppsatser om psykisk hälsa/ohälsa. Vi insåg då att många 

artiklar handlar om den psykiska ohälsan men inte lika ofta om psykisk hälsa och vad vi kan 

göra för att vidhålla den. Vi började utarbeta frågor kring hur skolkuratorer arbetar för att 

förebygga psykisk ohälsa hos ungdomar i skolan. Vi ville av eget intresse även veta så mycket 

som möjligt om yrkesrollen och om de var så att den psykiska hälsan verkligen försämrats.  

Framtaget var 12 huvudfrågor med tillhörande följdfrågor (bilaga 2). Under intervjun 

uppmuntrades deltagarna att ge exempel på sina svar, för att tydliggöra. I samband med intervjun 

samlades också bakgrundsinformation om deltagarna. Frågor ställdes angående exempelvis 

deltagarnas utbildning, hur länge de hade arbetat som kurator, inte bara på skolan de arbetade på 

i nuläget utan även tidigare yrkeserfarenheter.  
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Genom frågor som hur ser en arbetsdag ut för en kurator, samt vilka arbetsuppgifter 

upptar mest tid, fick vi mer inblick i kuratorernas dagliga och mest övergripande arbete. För att 

bli mer insatta i deras yrkesroll, ville vi även ta reda på vilka riktlinjer de har att följa för att 

arbeta förebyggande och vem bestämmer dessa riktlinjer.  

De flesta studier vi läst handlar oftast om den psykiska ohälsan. Vi valde därför att fråga 

kuratorerna om de upplever att den psykiska hälsan/ohälsan har förändrats och hur den oftast 

yttrar den sig hos ungdomarna. Vi avslutade med att ställa en fråga om deltagaren hade något 

mer att tillägga eller berätta om. Detta gav möjlighet för deltagaren att fylla i om de känner att de 

hade glömt någonting eller om det fanns annan relevant information som de tyckte att vi 

behövde ha kännedom om.  

Procedur  

Vi började med att sammanställa ett missivbrev. När vi skulle utforma missivbrevet, tog 

vi hjälp av äldre missivbrev som använts i tidigare studier. Detta för att få med all behövlig 

information och få en tydlighet. Missivbrevet granskades och godkändes sedan av vår 

handledare innan utskick. Vi mailade missivbrevet till 38 kuratorer i sex olika städer i 

angränsande kommuner. Skolorna var både privata skolor, kommunala skolor, samt att skolorna 

hade olika antal elever, allt från 300 till 1300 elever. En del kuratorer gav snabb återkoppling, 

antingen att de kunde delta eller inte. Då tiden var knapp, mailade vi efter tre dagar ut ett 

påminnelsemail till de som ej gett någon återkoppling. I detta mail bad vi dem kort, att läsa 

igenom vårt missivbrev igen. För att få ihop deltagare till vår studie, var vi tvungna att maila 

vissa kuratorer tre gånger innan respons.   

I missivbrevet som skickades ut, gavs också information om oss författare och vad vårt 

examensarbete handlade om. Vi berättade genom detta missivbrev om vårt syfte med 

undersökningen. Vi ville titta närmare på hur kuratorer arbetar, hur man kan förebygga ohälsa 

och hur deras bemötande av eleverna går till. Vi förtydligade varför vi ville veta mer om deras 
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yrkesroll, samt att vi ville fördjupa oss i skolans arbete gentemot ungdomars psykiska hälsa. 

Deras medverkan var självklart frivillig och de behövde inte svara på alla frågor om de inte var 

bekväma med det Christensen (2015). Vi informerade även om att intervjun antogs ta ungefär 

45–60 minuter. På grund av att intervjun kunde ta upp till en timme, valde vi att vara flexibla 

och kunde gärna komma till deras arbetsplats. Detta för att underlätta deras deltagande i studien. 

Information gavs angående att intervjun skulle spelas in, för senare transkribering och 

sammanställning av resultatet, men att denna inspelning endast kommer att lyssnas på av oss.  I 

missivbrevet framkom även tydliga kontaktuppgifter till både oss författare samt vår handledare. 

Deltagarna fick möjlighet att sedan välja tid och plats för intervjun. Intervjuer bokades 

med sex deltagare, fem av dessa på deras arbetsplatser och en bjöd hem oss till sin bostad. Vi 

båda två var med under samtliga intervjuer. Vi var noga med att delegera arbetet emellan oss för 

att det skulle bli tydligt och strukturerat. En av oss hade hand om att starta inspelningen och 

hålla koll på att det spelades in under tiden, samt se till att alla frågor ställdes och besvarades. 

Den andra hade hand om att ställa frågorna och se till att samtalen höll tidsramen.   

Vi valde att utföra en pilotintervju på första deltagaren och frågade efter intervjun om 

feedback för att kunna korrigera frågorna. Hon antydde att intervjun var bra och hon hade 

ingenting att kommentera vare sig det gällde frågorna och dess följd eller tidsåtgången. Hennes 

intervju tog 43 minuter så vi behöll tiden som bestämts, 45 minuter till en timma. Efter 

sammanställning var den genomsnittliga intervjutiden 47 minuter. Efter varje intervju 

transkriberades det inspelade materialet av oss båda författare, för att ingen viktig information 

skulle missas. 

Databearbetning 

Materialet bearbetades med hjälp av transkribering och eftersom intervjun spelades in 

kunde vi senare lyssna igenom materialet och sammanställa det. Transkriberingen underlättade 

arbetet i att utföra en noggrann analys, likaså gav det möjlighet till upprepade granskningar av 
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intervjun, vilket hjälpte minnet och uteslöt omedvetna tolkningar (Bryman, 2011). 

Transkriberingen gav 49 sidor nedskrivet material, som sedan gicks igenom för användning av 

meningskoncentrering utifrån respondenternas svar. Mellanprat om sådant som inte var 

väsentligt till frågorna uteslöt vi från transkriberingen. Vi uteslöt också upprepande ord såsom 

ordet “liksom”, som lätt förekommer i talspråk. Dessa ord togs endast med ifall det var viktigt 

för svarens innebörd.   

Processen i att finna teman utifrån materialet gjordes genom meningskoncentrering. Vi 

hade i ett dokument alla frågor samlade från intervjumallen. Under varje fråga skrevs varje 

respondent ner (R1 för respondent 1, R2 för respondent 2 osv) i följd, för att tydliggöra vilken 

kurator som gav vilket svar. För varje fråga användes olika färger eller fetstil för att understryka 

vanligt förekommande kopplingar och repetitioner inom varje fråga, detta för att kunna göra en 

meningskoncentrering utifrån transkriberingen. Utifrån svaren kunde dessa sammanfattas till 

kortare meningar som sedan genererade teman.  

När teman hade framställts mailades de ut till tre respondenter. De återkopplade ifall 

temana stämde överens med vad de hade svarat under intervjun. Detta kallas deltagarvalidering 

och säkerställer att de framställda temana hör ihop med respondenternas svar. De teman som 

framställdes var, skolkuratorers bemötande med tillhörande subteman stöd men inte behandling, 

behov av individuella samtal, användandet av stödmetoder och frivillig kontakt. Temat 

ungdomars psykiska hälsa innefattar subteman som balans i livet, frånvaro och stress. 

Förebyggande arbete och förutsättningar består av subteman begränsade insatser och tidsbrist. 

Temat förändring i den psykiska hälsan innehåller inget subtema. 

Resultat 

Syftet med studien var att undersöka skolkuratorers upplevelser och bemötande med 

ungdomars psykiska hälsa och ifall de tycks tyda en förändring i hälsan. Även det förebyggande 
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arbete de gör togs upp. Resultatdelen kommer att redovisa information kring meningsenheter, 

teman och subteman (se tabell 1). 

Hur upplever och bemöter kuratorer ungdomars psykiska hälsa? Vilka åtgärdsinsatser 

tillämpas? Den första frågeställningen besvarades av temat skolkuratorers bemötande 

innehållande stöd men inte behandling samt frivillig kontakt. Temat ungdomars psykiska hälsa 

med tillhörande subteman balans i livet, frånvaro, stress samt förändringar i den psykiska 

hälsan besvarade frågor angående kuratorernas upplevelser. Den sista frågeställningen som 

handlade om åtgärdsinsatser, svarades på med subteman behov av individuella samtal och 

användandet av stödmetoder. Temat förebyggande arbete och förutsättningar besvarade även 

sista frågeställningen.   

Tabell 1 

Meningsenheter, teman och subteman som har identifierats vid sex intervjuer.  

Meningsenheter Tema       Subteman 

Grunden i arbetet bygger på stöd och 

motiverande samtal 

Skolkuratorers 

bemötande 

- Stöd men inte behandling 

- Behov av individuella 

stödsamtal 

- Användandet av 

stödmetoder 

- Frivillig kontakt 

 

Ungdomar behöver en balans av bra 

kost, sömn, fysisk aktivitet och 

välmående.  

Ungdomars 

psykiska hälsa 

- Balans i livet 

- Frånvaro 

- Stress 
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Behovet av samtal är stort och tiden 

räcker inte till. 

Förebyggande 

arbete och 

förutsättningar 

- Begränsade insatser 

- Tidsbrist 

Upplevda psykiska hälsan hos 

ungdomar har inte ökat.  

Förändring i den 

psykiska hälsan 

 

 

 Skolkuratorers bemötande 

Stöd men inte behandling. Kuratorernas huvudsakliga arbete ansågs vara att motivera 

och ge stöd till eleverna. Samtliga kuratorer tog upp att deras främsta uppgift var just att stötta 

eleverna, med målet att ungdomarna skulle fungera bättre i skolan. I vissa fall kunde det vara 

svårt för kuratorerna att veta gränsen för stöd och behandling. R1 beskrev: 

vi har ju ingen behandling inom skolan, utan det är ju bara stöd. Sen vart gränsen går kan 

väl ibland vara lite såhär [...] det kanske är svårt o säga vad som är behandling o inte, men 

i skolan är de ju liksom stöd och det ska vara utifrån att man ska funka bättre i skolan. 

R2, R3, R4 och R5 menade att det var av stor vikt, att de vid svårare problematik tog 

hjälp av andra myndigheter, såsom kontakt med socialtjänsten. Detta när de upplevde att en elev 

var i behov av mer än enbart stödet de kunde erbjuda. Exempel på tillfällen kunde vara 

ungdomar med bland annat självmordstankar, ätstörningar, problematiska hemförhållanden eller 

liknande problematik. R3 berättade att ett samarbete med rektorn var betydelsefullt då rektorn 

kunde hjälpa till att strukturera upp elevärenden. R3 sa: 

vilket ärende är prioriterat, sen hur jag gör. Vi försöker ju begränsa det till samtalen, så att 

de inte är långdragna över flera år och regelbundenhet [...] remittera vidare eller att dom 



KURATORERS UPPLEVELSER OCH BEMÖTANDE 

18 

får gå på ungdomsmottagningen på samtal, men de vi ska fokusera på är ju skolan, vad är 

som gör att hen inte fungerar i skolan. 

När det kom till lagar och regler var kuratorerna överens om, att det var skolverkets 

riktlinjer som de förhöll sig till, med andra ord, skollagen. För att kuratorerna skulle kunna göra 

rätt anmälningar, samt kunna veta när de skulle ta hjälp av andra myndigheter, menade de att det 

var av stor vikt att känna till socialtjänstlagarna. Samtliga kuratorer påpekade även att det var 

rektorn och skolledningen som hade det övergripande ansvaret att skolan arbetade förebyggande. 

Det vill säga att de följde stadgar och lagar. 

R2, R3, R4 och R6 hävdade deras ansvar kring ungdomarnas välmående i skolan och 

deras miljö, detta innefattade fysisk, psykisk och social hälsa. R3 beskrev: 

jag försöker ha samtalen ganska korta sen remittera vidare. Jag måste hela tiden backa, är 

det här någonting vi kan hjälpa till med i skolan, för skulle jag öppna mina vyer och 

liksom tänka hemförhållanden, jag tänker på alla dom här, då kan jag jobba ihjäl mig.  

Kuratorerna berättade att de tillsammans med annan personal i elevhälsan, ofta behövde 

diskutera olika elevfall. Detta för att kunna erbjuda individanpassat stöd. Ett potentiellt stöd från 

rektorn och andra yrkesverksamma på skolorna var viktigt, då det var en hög efterfrågan från 

eleverna, samt att många elever behövde stöd och vidare behandling i många av fallen. R5 

berättade: 

vi brukar prata om det här jag och rektorn, vi har ju mycket samarbete [...] hur gör vi med 

det här, vi sitter ju ofta i möten med föräldrar och det blir lite klurigt [...] och samtidigt ha 

koll på vad är ens uppdrag, som kurator i skolan så behandlar man inte. 

Samtliga kuratorer pratade om vikten av att ständigt sträva mot att arbeta förebyggande, 

främjande och åtgärdande. Vidare menade kuratorerna att detta var en viktig aspekt att ha i 

åtanke för att inte behandla utan enbart stötta.  
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Behov av individuella samtal. Med stödsamtal menade samtliga kuratorer att de skulle 

arbeta stöttande och ha motiverande samtal med ungdomar vid behov. Kuratorerna beskrev att 

de arbetade hälsofrämjande och förebyggande vilket de kunde göra genom samtal med elever 

och övrig personal. Stödsamtal kunde handla om individuella samtal, stödsamtal i grupp eller 

samtal där de stöttade övriga yrkesprofessioner på skolan. R1 beskrev hur ett stöttande samtal 

kunde gå till: 

man har sina stora områden. Skolan och kompisar och familjen, som man ofta berör när 

man liksom kollar hur saker o ting funkar i någons liv. Så brukar det vara att man rör sig 

genom dom områdena. [...] pratar jättemycket om styrkor och vad är det som fungerar i ditt 

liv o vad är det. När mår du bra, hur har du dig liksom tagit dig igenom tidigare 

uppförsbackar, så prata också om vilket stöd tror ungdomar att de behöver och vilket stöd 

jag kan hjälpa till med. 

Vanligaste uppgiften för skolkuratorer var att dagligen arbeta med stödsamtal. Samtliga 

kuratorer hade dagligen stödsamtal, dock i olika utsträckning. Ytterligare beskrev alla kuratorer 

betydelsen av att inge trygghet till eleverna, de talade om det viktiga i att kunna lyssna och 

bekräfta.  

Användandet av stödmetoder. Samtliga kurator ansåg att den vanligaste 

arbetsuppgiften var individuella samtal med elever. Motiverande samtal och lösningsinriktade 

samtal var det som utgjorde mestadels av en skolkurators arbetsdagar. Varje enskild individ 

fungerar olika, därför låg fokuset i att rätt stödmetod hittades. Stödmetoder utarbetades på olika 

sätt beroende på problematik, detta kunde handla om individer med bland annat 

funktionsnedsättning eller panikångest. R4 menade att många elever enbart behövde 

motiverande samtal. 

R1, R2, R4 och R6 tog upp att de arbetade hälsofrämjande, förebyggande och 

åtgärdande. Detta genom bland annat stödsamtal såsom individuellt med enskild elev. R6 
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beskrev att det viktigaste är att arbeta lösningsinriktat och med elevernas självkänsla. Meningen 

var att under samtal fylla på med positiva tankar samt att efter samtalet kunna använda 

självhjälp. R6 beskrev: “det funkar väldigt bra med lösningsinriktade metoder. Där får man 

jobba med sin självkänsla. Inte bara sitta här en timme i veckan, utan jobba med något varje dag 

även hemma. Inte som en redovisning eller press bara lite självhjälp”. 

Vid uppkommande vardagsproblem i samtal, menade R3 och R4 att den centrala delen i 

att ett problem inte ska kännas som överväldigande är att normalisera, reaktionen på detta var 

helt normalt. R3 sa: “de här känslorna är helt vanliga, alla får dom, nu handlar de bara om hur 

gör man med dom, hur mycket fokuserar man på dom, vad kan man göra istället”. 

I individuella samtal arbetade de utifrån olika stödmetoder. R2, R3, R4 och R6 använde 

ofta självskattningsskalor, ett enkelt sätt att kunna visa det upplevda välmåendet. Att rita upp och 

förklara med hjälp av en whiteboardtavla var också en stödmetod som användes, detta påtalades 

av R2, R3, R4 och R6. Med hjälp av tavlan kunde de rita upp bilder på till exempel vikten av en 

bra sömnrutin, bra kost och hur fysisk aktivitet påverkar den psykiska hälsan.  

En annan stödmetod R1, R2 och R6 använde sig av var att medla i klasser där problem 

uppstått. Där personal på skolan kunde se att det förekom utfrysningar eller starka 

meningsskiljaktigheter. De poängterade vikten av att försöka ta tag i sådana problem när de 

uppmärksammas. Att stötta elever handlar inte enbart om de individuella samtalen eller 

gruppsamtal. R1, R2, R3 och R5 berättade om exempel på hur stödet kring en elev kunde se ut, 

detta när man behövde gå vidare från de individuella samtalen till annat för att kunna erbjuda rätt 

stöd eller hjälp. R1 sa: 

grunden bygger ju arbetet väldigt mycket på liksom stöd och motiverande samtal [...] sen 

genererar ju ett sånt samtal ofta andra uppgifter, det kan va allt ifrån föräldrakontakter eller 

kontakt med andra myndigheter, socialtjänsten eller psykiatrin eller det kan innebära en 
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kontakt med mentorer eller andra lärare på skolan eller med annan personal alltså 

elevhälsopersonal. 

R5 ansåg att ett bra sätt att hjälpa ungdomar med svårare problematik, var att erbjuda rätt 

behandling genom att hitta rätt stödperson inom exempelvis socialtjänsten, 

ungdomsmottagningen, BUP eller polisen. R5 sa:  

man får ju samla på sig liksom poliser som man vet ger ett bemötande som är korrekt och 

poliser som är duktiga på en viss sak eller, gäller det sånt här ringer jag den [...] Det är 

viktigt att det är rätt. 

 R1, R2, R3 och R5 talade om vikten i att arbeta med tilliten gentemot eleverna, behövde 

en förälder kontaktas gjordes det aldrig utan att eleven visste om detta. R3 sa: 

det här behöver dina föräldrar veta. Det här är så pass allvarligt så dom ska stötta dig i det 

här så det inte bara är jag eller någon kompis, utan det här är jättebra om dom får veta [...] 

Men när jag förklarar varför och kan berätta för eleven så här kommer jag säga, så här kan 

jag säga att dom kan stötta dig. 

Alla kuratorerna såg också arbetet ihop med de övriga i elevhälsoteamet som en 

stödmetod för ungdomarna. Genom elevhälsoteamsmöten en gång i veckan fick de tillfälle att 

diskutera erbjudande av stöd och hjälp för elevärenden. R3, R5 och R6 som var de enda 

kuratorerna på skolan där de arbetade, såg dessa träffar som enormt viktiga för att kunna arbeta 

på bästa vis för att hitta rätt stödmetoder till elever.   

Frivillig kontakt. Tillvägagångssättet vid kontakt med kuratorn skedde oftast på eget 

initiativ från eleverna. R4 beskrev: 

jag är väldigt förvånad, när jag inte jobbade som skolkurator så trodde jag att de va mycket 

mer att man kom i hysch hysch. Men de väldigt, ja, de allra flesta kommer genom att de 

har pratat med en lärare först. Som sagt att jag tycker att du ska gå till kuratorn.   
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Ett vanligt sätt för ungdomarna att ta kontakt var via sms eller mail. R3, R4, R5 och R6 

påtalade att de ofta har smskontakt med eleverna, vilket ansågs vara ett normalt sätt för 

ungdomar att kommunicera idag. Om en lärare ansåg en elev vara i behov av stöd, var det 

vanligast att läraren pratade med eleven, så ungdomen själv fick möjlighet att kontakta kuratorn. 

Lärare kunde också i vissa fall uppmärksamma kuratorn om att en elev behövde stöd. Här 

menade de att kuratorn kunde underlätta för eleven genom att vara den första som tog kontakt.  

Alla kuratorerna ansåg att elevhälsopresentationen som görs för alla som börjar termin ett 

tillförde trygghet i att själva våga ta kontakt. Därigenom vet de hur och när de kunde ta kontakt 

med kuratorn. Samtliga kuratorer påtalade innebörden av ordet kurator, de menade att det inte 

skulle vara negativt förknippat. De menade att lärarna, rektorerna, eller föräldrarna inte behövde 

hota med kontakt med kuratorn om en ungdom mådde dåligt. Samtal med kuratorn skulle vara 

något frivilligt och tryggt. Vidare var det viktigt att kontakten inte skulle framkalla oroskänslor 

eller vara negativt laddat. Ungdomen behövde själv anse sig vara i behov av stöd eller hjälp.  R5 

beskrev: 

det är ju frivilligt att komma till mig och när man går på gymnasiet har man ganska mycket 

att säga till om, så jag vill absolut inte att man hotar med mig [...] det ska vara ett 

erbjudande och där får ju jag tjata på lärare, för jag vill inte vara liksom nån som man bara 

ja nu är det så allvarligt så nu är det kurator. 

R2 och R3 upplevde att den vanligaste orsaken till att elever kom till dem för samtal, var 

hög frånvaro i skolan. Vid dessa fall var det ofta mentorn som först såg varningssignalerna, att 

frånvaron ökade eller eleven var borta vid prov eller redovisningar. Mentorn kontaktade kuratorn 

eller bad eleven ta kontakt på egen hand. R3 och R5 upplevde att högt stresspåslag, oro samt 

migrationsfrågor är den vanligaste anledningen till att elever söker kontakt. 

Ungdomars psykiska hälsa 
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Balans i livet. Innefattade upplevelser när det gällde vad som var viktiga faktorer för att 

bibehålla den psykiska hälsan, samt bemötande vid uppstående problematik. Faktorer såsom 

sömn, fysisk aktivitet, mat, samt glädje ansågs vara psykisk hälsa. R1, R5 och R6 menade att de 

välfungerande beteenden, skulle utföras mer i vardagen. R5 ansåg ytterligare att trygghet i 

hemmet och involverade föräldrar var av stor vikt för den psykiska hälsan. R5 berättade att 

många föräldrar släppte ansvaret när ungdomarna började på gymnasiet: “och där tror jag att 

många föräldrar tänker när dom börjar gymnasiet, nu är de lugnt. Det är ju då det börjar [...] jag 

brukar uppmana föräldrar att vara väldigt aktiva, man måste vara på alerten” 

R4 berättade: “känsla av sammanhang tänker jag ganska mycket. Och meningsfullhet. 

Att man känner att även om jag har en dålig dag idag så vet jag att i stort har jag ändå en riktning 

i livet” 

Vidare berättade R1 om att de flesta ungdomar hade en balans i livet, men att de kunde 

vara med om olika situationer som upplevdes besvärliga. Det kunde handla om att en nära 

anhörig hade gått bort, ens partner hade gjort slut eller att man upplevde en period av stress. 

Detta kännetecknas som ett vardagsproblem mer än en utvecklad psykisk ohälsa. R2 skildrade 

vikten i att kunna förstå att händelser uppfattas olika hos ungdomar, jobbiga händelser kunde 

vara mer eller mindre betydande beroende på individen. R1 och R5 berättade att dessa problem 

ansågs viktiga att diskutera, att hjälpa eleven med att utgå från dess styrkor, att de kunde prata 

om hur denna person tagit sig förbi uppförsbackar tidigare. De berättade också att ungdomen 

själv hade stort inflytande över vilket stöd som skulle fungera för den individen. R1, R5 och R6 

upplevde att de mötte många individer med vardagsproblem i sina yrken, såsom konflikter med 

vänner eller perioder av stress i skolan. Medan R3 och R4 mestadels upplevde att de stötte på 

psykisk ohälsa eller krissituationer. Den psykiska ohälsan handlade om depressioner eller 

ångestproblematik, och krissituationer handlade om exempelvis något som påverkade hela 
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skolan, som att en elev på skolan begått självmord. Det som kallades vardagsproblem handlade 

om normala händelser som förmodligen kommer uppstå igen. R1 sa:  

alla människor är i grunden kompetenta personer med egna drivkrafter med väldigt mycket 

egenskaper som är funktionella och det är ju grunden i mitt arbete varje dag [...] vad är det 

som funkar i ditt liv, kan vi göra mer av det som funkar, vilka egenskaper gör att du har 

tagit dig dit du är idag, kan vi göra mer av det. 

Frånvaro. En stor del i att upptäcka ohälsa menade fem av sex kuratorer var en påtaglig 

ökad frånvaro i skolan. Detta var den mest frekventa anledningen till upptäckten av psykisk 

ohälsa. Det kunde vara allt ifrån en lektion till att elever var borta hela dagar från skolan. Det 

fanns verktyg för att kunna upptäcka när problem uppstod, såsom att föra statistik över frånvaro 

hos ungdomar. R5 berättade att vare sig det handlade om anmäld frånvaro eller oanmäld, så var 

det alltid ett tecken på att något var fel. Detta menade R2 kunde vara en följd av framförallt 

sömnproblem eller besvärliga hemförhållanden. R1, R3, R4 och R6 upplevde att frånvaron ofta 

var en påföljd av stress, att ungdomarna inte klarade av att ta sig iväg till skolan, de drog sig 

undan. R5 berättade:  

frånvaron är jättesignifikant, oftast, och man kan se mönster i det. Frånvaro i skolan är ett 

tecken, man måste ju ta reda på vad frånvaron beror på, vare sig den är anmäld eller 

oanmäld [...] oftast är de ju såhär, jag är jättetrött, jag har svårt att komma upp på 

morgonen, de tar emot, jag mår inge bra men det är ganska diffust. 

Stress. När balansen i livet rubbas kan flera olika symtom visas. Enligt R2 och R5 var 

detta stressrelaterade problem som kunde handla om att ungdomar drog sig undan eller kände sig 

nedstämda. R1 och R2 menade att ungdomar var mer tillgängliga på sina mobiler, vilket 

medförde problem som visade sig genom exempelvis sömnsvårigheter. De menade att 

ungdomarna var i en utsatt situation då de alltid var tillgängliga, samt att de ofta jämförde sig 

med andra. De menade att stress alltid var en ständig existerande faktor. Dock upplevde R3 och 
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R4 att eleverna de vanligtvis arbetade med var mer utsatta för svårare problematik. De menade 

att många ungdomar de mötte led av allvarlig ångestproblematik eller hade väldigt dåliga 

hemförhållanden. För att eleverna skulle finna en bra balans i livet och för att de skulle känna 

mindre stress arbetade kuratorerna dagligen med individuella samtal.  

Förebyggande arbete och förutsättningar  

Förebyggande arbete handlade om insatser för att förhindra uppkomsten av problematiskt 

mående eller beteenden. Vid uppstående problematik kunde olika insatser sättas in, antingen hos 

en individ, hos grupper eller för hela skolan. Det förebyggande arbetet innefattade bristfälliga 

insatser och förutsättningar, detta på grund av att kuratorerna ansåg att de hade för lite tid. R3 

och R6 arbetade för få eller korta dagar i samband med att efterfrågan om individuella 

stödsamtal var hög. Förebyggande arbete upplevdes vara viktigt för att förhindra uppkomsten av 

senare utveckling av problematiskt beteende. Respondenterna upplevde att stödet från 

skolledningen var befintlig men att tiden var otillräcklig. R6 berättade: “jag har ju för lite tid här. 

Men i övrigt tycker jag att jag har va jag behöver, men det är tiden som är knapp”. 

Tidsbrist. Alla kuratorer som intervjuades upplevde att det fanns brister i att kunna 

arbeta förebyggande. De ansåg att förutsättningarna inte fanns på grund av individuella 

stödsamtal som tog upp stor del av deras arbetsdagar. Kuratorerna berättade att de alltid kunde 

göra mer om tiden hade funnits. I form av resurser upplevde R1, R2 och R4, som hade fler 

kollegor på sina arbetsplatser de kunde samarbeta med, att det var enklare att kunna utföra 

förebyggande arbeten. Trots detta menade de att det inte fanns tillräckligt med tid. R3, R5 och 

R6 som var ensamma kuratorer på sina arbetsplatser, upplevde att de inte hade förutsättningarna 

till förebyggande arbete. R1 berättade:  

ja alltså det är väl så, det är ju alltid den typen av arbete som kommer sist för man har 

andra grejer på sitt skrivbord som ska göras [...] och ibland så försvinner då den dagen, den 

veckan, den månaden. 
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Begränsade insatser. R5, R3, R6 hade inga specifika arbeten de gjorde varje termin i 

form av förebyggande arbete, förutom en elevhälsopresentation varje år. Alla kuratorer 

tillsammans med resterande elevhälsan gick varje år ut till nya elever som började årskurs ett 

och presenterade elevhälsan och berättade vad kuratorerna fanns till för och var de befann sig på 

skolan. Detta var främst det inplanerade förebyggande arbetet och utfördes varje år på skolorna. 

R3 sa: “vi har en elevhälsoteam-presentation kallar vi den, och då går vi ut alla professioner o 

berättar [...] både vad vi kan göra och vad vi inte kan göra”. R1, R2 och R4 upplevde att de 

utförde förebyggande arbete men inte regelbundet. De beskrev att de ibland kan ha må-bra dagar 

eller andra teman fokuserade på exempelvis trivsel i skolan.  

R1, R2 och R5 arbetade med trygghetsenkäter, som de ansåg ha ett förebyggande syfte. 

De ansåg att detta var en möjlighet att tidigt uppmärksamma uppstående problem eller otrygghet. 

Genom enkäterna kunde de se var och när ungdomarna kände sig trygga eller otrygga i 

skolmiljön, och därifrån åtgärda detta. 

R1, R4 och R5 ansåg att individuella samtal samt de stöd som de gav, var i förebyggande 

syfte för hur ungdomarna exempelvis hanterar olika situationer i framtiden. De menade att hade 

en ungdom samtal hos kuratorn i exempelvis hanteringen av ilska, upplevde kuratorerna att detta 

var förebyggande inför framtida situationer som ungdomen kunde komma ställas inför. R5 sa att 

elevhälsan på deras skola fokuserade väldigt mycket på relationer, att eleverna skulle ha en bra 

relation med elevhälsan. R5 pratade också om en policy deras skola hade, att de skulle vara noga 

med att varje elev sågs och uppmärksammades. En viktig sak som de gjorde på den skolan var 

att hälsa på alla elever som de mötte i korridorerna dagligen. Detta ledde till att de enklare kunde 

märka om något var fel. R5 berättar: 

vi säger hej till alla vi möter i korridoren, vi har märkt det och det är det som elever säger i 

sina enkätsvar att det är det som är det viktiga [...] det kan ju göra ens dag eller kan göra att 
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man orkar lite till eller att visa att man tycker om dom. Men man måste visa att man är 

intresserad av dom, att man kan vara orolig för dom om det är nånting, att man bryr sig. 

R2, R3 och R4 upplevde svårigheter i att komma på själva var behovet för det 

förebyggande arbetet behövdes för eleverna på deras skolor. Kuratorerna menade att det var 

bättre att åtgärda när ett problem blev uppmärksammat. Detta kunde handla om grupperingar 

eller konflikter. Fokuset vid sådana problem berättade R6 var att arbeta lösningsfokuserat. R3 

berättade även vikten av att eleverna kände sig involverade vid sådana insatser, att eleverna var 

med och gjorde övningarna eller liknande, för att kunna förstå innebörden av att en förändring 

behövde ske. 

Förändring i den psykiska hälsan 

Förändringen i den psykiska hälsan innefattade kuratorernas upplevelser av försämrad 

eller förbättrad psykisk hälsa hos ungdomarna under deras verksamma år som skolkuratorer. R3, 

R4, R5 och R6 upplevde ingen förändring, de ansåg att det mer eller mindre alltid funnits stress 

eller annan problematik, såsom nedstämdhet. De var medvetna om att det funnits mycket stress i 

skolan, men detta tydde inte på en ökning. R5 som hade varit verksam som kurator i åtta år 

berättade:  

nej det tycker jag inte, jag tror att det är för kort tid, så jag tror att ungdomar mådde 

likadant för åtta år sen som dom gör idag, sen vet jag ju att studier visar att det går uppåt, 

men jag tycker inte det. 

Den förändring som verkade skett under de 18 år som R2 hade varit yrkesverksam 

menade att sociala medier påverkade den psykiska hälsan hos ungdomar. Både R1 och R2 

upplevde att de hade kunnat se en ökning, i samband med ökad mobilanvändning som ledde till 

bland annat press att alltid vara tillgänglig. R2 berättade:  
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det är lite svårt att säga, det som kanske har kommit mera det är ju i och med smartphones. 

Att de alltid är nåbara [...] jag har någonstans en uppfattning om att den psykiska ohälsan 

ökat och jag tror att just det här att man ska vara nåbar tjugofyra sju.  

En annan del i förändring av psykisk hälsa handlade om att R1 påpekade hur roligt det 

var att se positiva förändringar. Vidare menade respondenten att det var svårt att veta om stödet 

eleven fått har varit till hjälp, men det var alltid det R1 funderade på i arbetet som kurator. R1 sa:  

och jag tänker att en väldigt viktig del att förvalta är ju våran roll det är ju också att 

eleverna ska också få en bra erfarenhet av att söka hjälp och be om hjälp – att såhär det 

gick bra att be om hjälp, det kändes bra och jag fick med mig nånting och jag kunde lita på 

den här stödpersonen. 

Diskussion 

Tidigare studier har undersökt och belyst den psykiska ohälsan hos ungdomar, denna 

studie syftade till att påvisa vad och hur kuratorer gör för att vidhålla den psykiska hälsan hos 

ungdomar i skolan. Resultaten påvisar vikten av individuella samtal och det förebyggande 

arbetet med problematik genom stödmetoder. Kuratorernas bemötande omfattade att de dagligen 

möter elever i den miljö där de spenderade mest tid, i skolmiljön. Tidigare studier beskriver 

mötet med ungdomar samt stöd och motiverande samtal med elever. Studierna påvisar 

betydelsen av samtal och hur detta var den viktigaste arbetsuppgiften i skolkuratorers yrke 

(Dahlberg och Kriegelstein 2011). Denna studie har fått liknande resultat i jämförelse med 

tidigare studier gällande den betydande roll som stöd och motiverande samtal har.   

Att det löper stor tidsbrist i skolan gällande förebyggande arbete kunde påvisas genom 

denna studie och tidigare studier (Baung & Forsberg, 2018) i form av behovet av stödsamtal. 

Samtliga kuratorer vill göra mer än vad de förmår under deras arbetstid. Detta kan vara på grund 

av det höga trycket på skolkuratorernas tid, då det är vanligt att endast ha en kurator i elevhälsan. 

Detta skulle behövas tänkas över inför framtiden. Man kan tänka sig att det är ekonomiska 
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begränsningar som ligger dels till grund för detta, men i denna studie påvisades det hur 

betydelsefulla skolkuratorer är.  

För att aktivt kunna förebygga (Akademikerförbundet SSR, 2011) problematik och 

ohälsa, sammanställs statistik på elevernas frånvaro i skolan, vilket i denna studie ansågs vara ett 

viktigt verktyg som inte omnämnts i tidigare studier. Samtliga kuratorer påpekade att frånvaro 

var en av den mest betydelsefulla varningssignalen. När frånvaron i skolan ökade kunde de ana 

utvecklande problematik. De behövde inte alltid vara allvarligt men det var ändå viktigt att fånga 

upp elever i detta skede, detta var en viktig del i att arbeta förebyggande (Socialstyrelsen 2016). 

Individuella samtal ansågs i viss mån vara förebyggande, detta innebär dock att det endast når ut 

till en individ. På detta sätt finns begränsningar för att arbeta på en universell eller selektiv nivå.  

Den psykiska hälsan handlar om att ha ett välbefinnande samt att individens vardag 

fungerade (Folkhälsomyndigheten 2016), detta kallades även balans i livet. Var balansen hos 

ungdomarna bristfällig kunde detta leda till ökad stress eller annan problematik. I denna studie 

kunde vi enligt kuratorernas mening se vikten av att ungdomarna har just balans i sina liv för att 

även ha psykisk hälsa. En längre period av exempelvis stress och lite sömn kunde i sin tur leda 

till psykisk ohälsa, vilket kan återkopplas till resultaten angående frånvaro i skolan.  

Utvecklingen av den psykiska ohälsan indikerar på en ökning i hela 

ungdomspopulationen (Socialstyrelsens 2017), i samband med detta har denna studie fått 

oväntade resultat på grund av att majoriteten av deltagarna upplevde den psykiska hälsan som 

oförändrad. Vi författare anser att en orsak till att de ej såg en förändring kan bero på att 

respondenterna varit yrkesverksamma för kort tid. De kuratorer som arbetat mindre än åtta år 

ansåg att ingen förändring skett. På grund av detta anser vi att det möjligtvis sker en förändring 

under perioder beroende på exempelvis utvecklingen av sociala medier, migrationsvågor eller 

större upplevd stress inför studenten. Det kan också handla om att kuratorerna inte upplever 

ökad psykisk ohälsa på grund av att skolan hjälper till med stöd men inte behandling.   
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Genom studien kunde vi tyda att få respondenter ansåg sig se en ökning i den psykiska 

ohälsan hos ungdomar. Dessa deltagare hade arbetat längst inom yrket, vilket kan påverka synen 

gällande upplevd förändring. De kunde inte tydligt uttrycka exakt vad som förändrats, de 

menade enbart att de tycktes se en förändring till det sämre. Detta kan bero på att det var svårt att 

tyda vilka faktorer som påverkade.  

Studiens frågeställning har besvarats genom att kuratorernas upplevelser beskrivs utifrån 

deras bemötande med ungdomar. Gällande kuratorernas upplevelser gentemot ungdomars 

psykiska hälsa, var stödmetoder det viktigaste för att uppnå psykisk hälsa. Stödmetoder 

användes också i förebyggande syfte.  

I denna studie finns både styrkor gällande bland annat utförandet av denna kvalitativa 

metod och svagheter gällande urvalet. Begränsningar för att inte kunna utföra en studie med fler 

kuratorer var långsam svarsfrekvens hos respondenterna samt en snäv tidsram för intervjuerna. 

Även ekonomiska begränsningar i att möjlighet inte fanns för att utföra intervjuer längre bort än 

angränsande kommuner i förhållande till vart författarna befann sig. Den kvalitativa metoden har 

begränsningar i överförbarheten på grund av begränsat urval, studien hade behövt fler deltagare 

men bortfallet var ingenting som kunde förhindrats.  

De etiska principerna beskrivs av Christensen (2015) och dessa har uppfyllts då 

kuratorernas anonymitet respekterats i och med att deras namn och ålder inte har nämnts i 

studien och även inte vart de arbetar. Endast vad för typ av skolor de arbetar på. De fick även 

bestämma själva vad för frågor de ville svara på och att de fick information om att de kunde 

avsluta intervjun när som helst. Inga laddade frågor ställdes under intervjun, utan det var öppna 

frågor där respondenterna kunde välja själva hur djupt eller ytligt de svarade.  

Pålitligheten gällande intervjumallen säkerställdes vid granskning av handledaren. Den 

har också stärkts i att studien innefattar interbedömningsreliabilitet då båda intervjuare deltog på 

alla intervjuer, detta för att vid sammanställning kunna jämföra graden överensstämmelse mellan 
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författarnas uppfattningar. Även pålitlighet fanns i att alla frågor ställdes på varje intervju, i och 

med att en av oss intervjuade och den andra hade koll på inspelningen och att alla frågor i 

intervjumallen besvarades. 

Vid intervjun försöktes största möjliga flexibilitet uppnås, vilket Bryman (2011) säger 

handlar om frågornas följd och behovet av att vara uppmärksam på oklarheter i svaren. 

Författarna följde respondentens gång i samtalet och frågorna ställdes utifrån vad kuratorerna tog 

upp under frågorna för att inte avbryta flödet i samtalet.  

Det som stärker valet av kvalitativ metod innehållande semistrukturerade intervjuer och 

transkribering kan kopplas till Bryman (2011) som skriver om fördelar med semistrukturerade 

intervjuer, att samtalet kan flöda mer fritt. Vidare menar han att transkribering hjälper att 

utesluta omedvetna tolkningar som kan komma att göras på inspelningsmaterialet. Vi har i 

sammanställning av resultat varit ärliga med materialet och påvisat integritet, på grund av 

transkriberingen har inte information kunnat tolkas eller ändrats på annat sätt än det som sades i 

intervjun.  

  Ryan och Bernard (2003) beskriver tillvägagångssättet vid en tematisk analys 

innehållande transkribering, de indikerar på att leta efter bland annat repetitioner av teman som 

uppkommer gång på gång, även kopplingar som deltagaren gör i språket är viktigt, exempelvis 

vilken innebörd uttrycket “på grund av” har. Detta uppfylls då författarna transkriberade och 

letade efter kopplingar samt uteslut onödiga ord och mellanprat. Transkriberingen var 

tidskrävande vilket kan ses som en nackdel, men ansågs betydelsefull för att ingen tolkning 

skulle ske och att viktig information inte skulle uteslutas.  

Deltagarvalidering har utförts för att öka trovärdigheten, vilket gjordes genom att ett mail 

skickades ut till tre respondenter efter sammanställning av teman utifrån resultatet. Ingen av 

dessa tre hade något att tillägga, alla respondenter tyckte att innebörden av deras intervjuer 

stämde överens med de framställda teman och subteman. För att stärka den interna validiteten 
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utfördes en pilotstudie på den första deltagaren. Denna intervju valdes att inkluderas i resultatet 

på grund av att deltagaren inte hade synpunkter på varken frågorna eller dess följd samt att de 

svaren som gavs kunde besvara frågeställningen. En fråga från den framställda intervjumallen 

togs bort, den ansågs irrelevant till syftet. Detta var frågan om skolkuratorernas ålder, den valdes 

bort på grund av att mer betydande för syftet var deras arbetslivserfarenhet.  

Denna studie bidrar till en djupare förståelse för skolkuratorer och deras arbete med 

ungdomar. Mer detaljerad kunskap har givits angående kuratorers bemötande och upplevelser 

med ungdomars psykiska hälsa. För att stärka överförbarheten i likhet med vad Bryman (2011) 

säger, eftersträvades unika svar och djup i informationen under intervjuerna, detta möjliggör att 

andra personer själva ska kunna avgöra hur överförbara resultaten är. För att erhålla dessa unika 

svar uppskattas en fortsatt kvalitativ metod i framtida forskning. Vid en kvantitativ metod hade 

denna information inte kunnat samlas in, frågeställningen hade behövt ändrats för att utesluta 

syftet att vilja ta reda på skolkuratorers upplevelser.  

Vidare forskning skulle kunna fokusera mer på att undersöka skillnader i exempelvis 

stora städer respektive små städer eller på vilket sätt socioekonomisk status påverkar ungdomars 

psykiska hälsa. Ytterligare en intressant vinkling skulle kunna vara att titta på genusperspektivet. 

Om det utifrån en kurators perspektiv finns skillnader i flickor och pojkars psykiska hälsa. Även 

om det finns skillnader i kommunala eller privata skolor, som exempelvis antalet elever, regler 

och arbetsupplägg. Detta skulle vara intressant för att få en ännu djupare förståelse för 

skolkuratorernas arbete.   

Ytterligare forskning inom området bör även förtydliga förebyggande insatser inom 

skolan, vad skolkuratorer och övriga skolprofessioner konkret kan göra för att vidhålla den 

psykiska hälsan hos ungdomar. Vidare forskning kan tänkas undersöka vad som kan främja den 

psykiska hälsan. I förhållande till tidigare forskning finns likheter i vikten av att arbeta 
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förebyggande, en central del är att kuratorer inte har tillräckligt med tid. Skillnaderna är att i 

denna studie har fokuset varit på den psykiska hälsan och ifall ungdomar har det. 

Slutsatsen av denna studie är att kuratorer upplever ungdomars psykiska hälsa som god, 

att de flesta har balans i sitt liv gällande goda relationer, sömn, matvanor, fysisk aktivitet och 

goda hemförhållanden. Efter sammanställning av samtliga intervjuer, kan vi författare se att 

behovet av kuratorer är stort i både preventiva insatser som stödsamtal. Ungdomar har stort 

behov av stöttning i form av individuella samtal och detta har en bidragande roll till ungdomars 

psykiska hälsa. Vid uppstående problem bemöter kuratorerna ungdomarna med det stöd och den 

hjälp som de behöver. Åtgärdsinsatser som tillämpas förutom stödsamtal kan vara att kuratorn 

hänvisar eller tar kontakt med andra myndigheter, som kan hjälpa till med eventuell behandling.  

Studiens resultat bidrar till ökad kunskap om kuratorns yrkesroll i dess möte med ungdomar, 

vikten i att arbeta stötande samt att arbeta på ungdomars självkänsla och ge dem en bra 

tankegång i livet. Genom denna studie kan man se att en stor faktor är tidsbristen samt att 

elevhälsan och övrig personal på skolan behöver gemensamt arbeta fram bra riktlinjer för ett 

tydligt förebyggande arbete. 
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Bilaga 1, missivbrev  

En undersökning om kuratorers upplevelse och bemötande 

Hej! 

Vi är två studenter som läser Psykologi, kandidatkurs på Örebro universitet. Det är nu dags för 

oss att skriva vårt examensarbete. Vi har valt att genomföra en studie om kuratorers upplevelser 

och bemötande. Hur upplever och bemöter skolkuratorer ungdomars psykiska hälsa? Vilka 

åtgärdsinsatser tillämpas? 

  

Vi vill titta närmare på hur ni arbetar, på vilket sätt man kan förebygga psykisk ohälsa och vilka 

frågor ungdomar kommer med till er. Anledningen till att vi vill undersöka kuratorers yrkesroll 

är för att yrket i sig intresserar oss samt att fördjupa oss i arbetet inom skolan och ungdomars 

psykiska hälsa. 

  

För att kunna genomföra vårt arbete är du och din erfarenhet betydelsefull för oss. Vi vill därför 

intervjua dig, på din arbetsplats. Intervjun är planerad att uppta ungefär 45–60 minuter, som vi 

kommer spela in. Detta underlättar för oss i sammanställning av resultatet och efter detta 

kommer materialet att raderas. Intervjuinnehållet kommer endast lyssnas på av oss två. 

  

Din medverkan är självklart frivillig. Du har möjlighet att avsluta medverkan när du vill, och du 

behöver inte svara på alla intervjufrågor om det inte känns bekvämt för dig. 

  

Du får gärna återkoppla till oss om du vill medverka i vårt arbete, eller om du har några frågor 

angående studien. Du kan kontakta oss via mejl eller kontakta vår handledare. 

  

Med vänlig hälsning, 

Angelika Smedberg & Cajsa Takamäki 

Orustudenter.jps@gmail.com 

  

Handledare 

Farah Moniri – farah.moniri@oru.se 
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Bilaga 2, intervjumall 

Kuratorers upplevelser och bemötande 

Bakgrund  

1. Kan du berätta om dig själv? 

- Hur länge har du arbetat som kurator?  

- Vad har du för utbildning?  

Yrkesrollen 

2. Hur skulle du beskriva dina arbetsuppgifter?  

- Är det någon arbetsuppgift som utgör större tid än de andra?  

- Samarbetar du med andra kuratorer på andra skolor? Om så, på vilket sätt?  

3. Hur ser en vanlig dag ut för dig?  

- Individuella samtal? 

- Gruppsamtal? 

- Handledning för personal?  

- Samarbete över skolor?  

- Tillvägagångssätt inom dessa?  

Ungdomars psykiska hälsa 

4. Vad betyder psykisk hälsa för dig? 

5. Har du några riktlinjer för att arbeta med ungdomars psykiska hälsa/ohälsa? 

6. Hur upplever du att psykisk hälsa/ohälsa yttrar sig hos ungdomarna? 

- Har du märkt eller upplevt någon förändring i ungdomars psykiska hälsa/ohälsa? 

På vilket sätt?  

7. Hur & varför sker kontakten med dig? 

- Direkt kontakt från elever 

- Genom någon vuxen på skolan 



KURATORERS UPPLEVELSER OCH BEMÖTANDE 

40 

- Någon i deras närhet 

- Vilken är den mest frekventa anledningen anser du?  

8. Hur ska man bemöta en elev med vardagsproblem anser du? 

9. Vilka stödmetoder väljer du att använda? Ge exempel! 

- Upplever du att dessa metoder fungerar och ger bra stöd? Varför?  

Förebyggande 

10. Finns det några riktlinjer för att arbeta förebyggande? Vem bestämmer över riktlinjer? 

11. Upplever du att du har förutsättningar för att arbeta förebyggande? Resurser? Tid? Stöd 

från skolan? 

12. Vad för typ av förebyggande arbete gör du? Ge exempel! 

Finns det något mer du vill berätta om?  

 


