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Sammanfattning 
Titel: “Allt man gör, gör man ju för att alla barn ska må bra” – en kvalitativ studie av 
skolkuratorers arbete med psykisk hälsa. 
 
Författare: Malin Lindbjörk och Tanya Utas 
 
En uppsats om skolkuratorers syn och arbete med psykisk hälsa. Studien syftade till att 
undersöka hur skolkuratorer som arbetar med tonåringar ser på och arbetar med psykisk hälsa 
samt hur det förebyggande och främjande arbetet med psykisk hälsa bedrivs. Uppsatsen tar 
utgångspunkt i bakgrund om psykisk hälsa bland unga, elevhälsans uppdrag och kuratorns 
ansvar. Vidare utgår uppsatsen från aktuell litteratur kring ungas psykiska hälsa, psykosocialt 
arbete inom skolan samt skolkuratorers arbete, förebyggande metoder och hälsofrämjande 
arbete. En kvalitativ studie genomfördes där fem skolkuratorer inom högstadiet och 
gymnasiet intervjuade kring deras arbete med psykisk hälsa. Materialet analyserades genom 
en kvalitativ innehållsanalys där resultatet påvisade två huvudkategorier; Arbetssätt – en 
variabel av relation, samverkan, perspektiv och handlingsutrymme samt Psykisk hälsa – ett 
individuellt gränsland med tillhörande subkategorier. Resultatet diskuterades utifrån 
organisationsteorin och förståelse från bakgrundsavsnittet. Studien resulterade i en slutsats om 
att skolkuratorer ser på psykisk hälsa som en individuell upplevelse som både överensstämde 
och skiljde sig från definitionen av begreppet. En annan slutsats av studien är att skolkuratorer 
arbetar med psykisk hälsa i stor utsträckning genom att bemöta symptom på psykisk ohälsa, 
främst på individnivå genom enskilda samtal. Arbete med psykisk hälsa som är förebyggande 
och främjande sker i större utsträckning på organisatorisk nivå men även på gruppnivå. 
Slutligen kunde författarna säga att studien visat att psykisk hälsa innehåller och påverkas av 
flera komponenter och att det därmed är svårt för skolkuratorerna att arbeta generellt med 
psykisk hälsa. Arbetet bedrivs istället genom arbete med specifika faktorer som kan påverka 
psykisk hälsa.  
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Abstract 
Title: Everything you do, you do for the sake of every childs wellbeing” - a qualitative study 
of school counsellors work on mental health 
 
Authors: Malin Lindbjörk and Tanya Utas 
 
An essay on school counselors view and work on mental health. The study aimed to 
investigate how school counselors who work with adolescence work with and view mental 
health and the prevention and promotion work on mental health carries. The essay is based on 
the background of mental health among young people, student health's mission and 
responsibility of the school counselor. Furthermore the essay is based on current research on 
young people's mental health, psychosocial work within the school and school counselors 
work, methods of prevention and health promotion. A qualitative study was carried with five 
school counselors working in different high schools. The material from individual interviews 
with the school counselors was analysed by a qualitative analysis where the results showed 
two main categories; Working method - a variable of relationship, cooperation, perspectives 
and discretion and Mental health - an individual borderland, with its subcategories. The 
results were discussed on the basis of organizational theory and with understanding of the 
background section. The study resulted in a conclusion that school counselors look at mental 
health as an individual experience that is both consistent and differed from the conception. 
Another conclusion of the study is that school counselors work with mental health to a great 
extent by treating the symptoms of mental illness, particularly at the individual level and 
individual cases. Work on mental health, prevention and promotion is done to a greater extent 
on a organizational level but also at a group level. Finally, the authors could say that the study 
showed that mental health includes and is affected by several components and that it is 
therefore difficult for school counselors working in general with mental health. Work was 
instead carried by working with individual factors that could affect mental health. 
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1. Inledning 
Den psykiska ohälsan hos unga har under de senaste decennierna ökat och allt fler ungdomar 
rapporterar psykiska besvär som oro eller ängslan, ångest och depression (Socialstyrelsen 
2013). I en rapport från Akademikerförbundet SSR (2014) framgår att undersökningar från 
Statistiska Centralbyrån, BRIS, Barnombudsmannen och Ungdomsstyrelsen påvisat att var 
femte ung person i Sverige lider av psykisk ohälsa vilket kan ta sig i olika uttryck, från 
symptom som magont och huvudvärk till nedstämdhet och viljan att ta sitt liv.  
      
För 1,4 miljoner barn i Sverige svarar skolan för merparten av vardagen, att skolan fungerar 
är viktigt då större delen av tonåringars vardag spenderas i skolan (ESO 2012). Skolan anses 
många gånger vara en inrättning med främsta syfte att undervisa, men är en omfattande 
verksamhet som ska se elever i ett helhetsperspektiv, främja välbefinnande och sociala 
färdigheter (Persson & Svensson 2005). Den psykiska hälsan har påvisats vara 
sammanhängande med sociala förhållanden, skolresultat och senare även psykosocial 
situation i livet (SSR 2014; KVA 2010). Det kan därför anses vara av vikt att skolan avsätter 
resurser för att arbeta för elevernas psykiska hälsa. Skolan är inte bara en arena för 
undervisning men också en arena för socialt arbete. Inom denna arena är skolkuratorn enligt 
skollagen (SFS 2010:800) den som ansvarar för arbetet med psykosociala frågor. 
Skolkuratorns uppdrag i elevhälsoarbetet är att tillföra social och psykosocial kompetens, 
däribland frågor som berör psykisk hälsa. Att främja och förebygga psykisk hälsa hos unga är 
viktigt då konsekvenser av att leva med en psykisk ohälsa i ungdomen kan bli avgörande för 
den unges fortsatta utveckling in i vuxenvärlden (Socialstyrelsen 2013).  
 
Skolkuratorns arbete ska enligt skollagen (SFS 2010:800) främst ske förebyggande och 
främjande, på både individ-, grupp- och organisationsnivå (Socialstyrelsen 2016). Samtidigt 
visar rapporter att skolkuratorer oftast väljer bort det hälsofrämjande och förebyggande 
arbetet (SSR 2014). Även i en kartläggning genomförd av Novus för Akademikerförbundet 
SSR (2016) har det framgått att åtta av tio skolkuratorer upplever sig inte hinna med 
förebyggande arbete i önskad utsträckning. Då den psykiska ohälsan har stigit har efterfrågan 
på mer åtgärdande insatser från skolkuratorer ökat (SVT 2016). Om efterfrågan på insatser 
och åtgärder kring psykisk ohälsa ökar, hur arbetar då skolkuratorer idag främjande och 
förebyggande med elevernas psykiska hälsa?  
 

1.1 Problemformulering 
Skolan är en arena för socialt arbete där skolkuratorn ansvarar för det psykosociala 
perspektivet, däribland frågor som berör psykisk hälsa, och arbetet ska enligt skollagen (SFS 
2010:800) främst vara förebyggande och främjande (Socialstyrelsen 2016). Det förebyggande 
och främjande arbetet med psykisk hälsa beskrivs idag bli missgynnat av skolkuratorer. Då 
elever i tonåren i dag allt oftare ger uttryck för psykisk ohälsa prioriteras istället mer 
åtgärdande insatser (SVT 2016; SSR 2014). Därmed är det väsentligt att kartlägga hur 
skolkuratorer själva ser på psykisk hälsa och då huvudsakligen det förebyggande och 
främjande arbetet med psykisk hälsa och hur de bedriver detta. Om efterfrågan på insatser och 
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åtgärder kring psykisk ohälsa ökar, hur arbetar då skolkuratorer idag främjande och 
förebyggande med elevernas psykiska hälsa? Konsekvenser av att skolkuratorer inte skulle 
kunna arbeta främjande och förebyggande med psykisk hälsa kan tänkas innebära att fler unga 
riskerar att utveckla en psykisk ohälsa. Detta i sin tur kan förhindra dessa ungdomars 
möjlighet att ta till sig kunskap och klara sin skolgång, vilket också kan generera ett 
utanförskap i vuxenvärlden för individen - men också för samhället leda till ökade 
ekonomiska kostnader (Socialstyrelsen 2013; KVA 2010).  
 

1.1.1 Koppling till socialt arbete 
Socialt arbete definieras i Nationalencyklopedin syfta till att “förhindra att 
samhällsförändringar och andra förhållanden får förtryckande eller på andra sätt 
problemskapande sociala eller psykosociala konsekvenser för grupper eller individer” (Hessle 
& Swärd 2016). Enligt skollagen (SFS 2010:800) är målsättningen för skolan inte bara att 
främja elevernas studieframgång utan även främja exempelvis god fysisk och psykisk hälsa 
och socialt välbefinnande. 
 
När socionomers yrkesfält förklaras eller beskrivs är ett av de främsta yrkesexemplen som tas 
upp skolkurator (SSR 2016a; SSR 2016b; SACO 2016). Yrkesvalet är populärt för många 
socionomer och bland skolkuratorer är socionomexamen den vanligaste grundutbildningen 
(SSR 2016a). Som socialarbetare och socionom bär man på förståelse för och kunskap om 
olika sociala eller psykosociala faktorer som påverkar människor på både individ, grupp och 
organisationsnivå.  Skolan har en avgörande roll i att arbeta främjande och förebyggande men 
också bemöta och hantera olika problem hos elever, därför behöver denna kunskap tillföras i 
både elevhälsoarbete och för att skolan ska kunna klara mål och uppdrag (Socialstyrelsen 
2016). Främjande och förebyggande insatser inom psykosocialt arbete i skolan kan minska 
eller förhindra uppkomst av psykisk ohälsa, vilket även kan innebära att antalet elever utan 
godkända betyg blir färre och även generera till bättre framtidsutsikter för skola och elever. 
Det främjande och förebyggande arbetet som en skolkurator bedriver utgör på så vis 
skyddsfaktorer för hälsa och lärande och bildar till en skolas stabila grund (Elevhälsan 2016). 

Utifrån detta kan det inom framtiden tänkas bli aktuellt för socialarbetare och socionomer att 
ta en större plats inom arenor där möten med unga är möjliga i en större utsträckning - men 
som idag inte direkt kopplas till sociala arbetsfält. Författarnas tanke är att det är viktigt med 
det psykosociala arbetet inom skolans arena för att uppmärksamma och förebygga den ökade 
psykiska ohälsan och främja psykisk hälsa. Men för att kunna uppmärksamma och bemöta 
detta inom skolan behövs psykosociala resurser och insatser. Därmed är det av betydelse att 
skolkuratorers arbete synliggörs för att kunna tydliggöra eventuella brister och behov som 
skulle kunna belysa en efterfrågan och generera till en större avsättning av psykosociala 
resurser inom skolan. 
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1.2 Bakgrund 
Två bakgrundsfaktorer har varit avgörande för val av ämne och inriktning för studien. Under 
våren 2015 genomförde den ena av studiens författare en del av sin praktiktermin inom en 
kuratorsgrupp som var verksam inom grundskolan. Denna praktikperiod resulterade i en 
inblick i det främjande och förebyggande arbetet med barn och ungas psykiska hälsa inom 
skola. Då den andra av studiens författare tidigare arbetat med unga vuxna inom kommunal 
socialpsykiatri fanns ett engagemang för ämnet ungas hälsa. Detta ledde fram till valet att 
genomföra en studie där arbetet med ungas psykiska hälsa fick stå i centrum.  
 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här studien är att studera hur skolkuratorer inom högstadie- och 
gymnasieskola arbetar med psykisk hälsa.  
 
Frågeställningar 

• Hur ser skolkuratorerna på psykisk hälsa och arbetet med psykisk hälsa? 
• Hur arbetar skolkuratorerna med psykisk hälsa? 
• Hur upplever skolkuratorerna det förebyggande och främjande arbetet med psykisk 

hälsa? 

 

1.4 Centrala begrepp 
I detta avsnitt bekantas läsaren med begrepp som används och varit centrala i studien. 
Begreppen förklaras för att konkretisera innebörden av dem, påvisa vissa skillnader och 
belysa avgränsningar. 
 
Skolkurator - Enligt skollagen ska det finnas tillgång till en samlad elevhälsa vid varje skola, i 
denna ska det bland annat ingå en psykosocial insats som oftast utförs av en skolkurator. 
Skolkurator är den yrkeskategori i skolan som har kompetens om psykosociala faktorer och 
den som har i uppdrag att se elever i hela sitt sociala sammanhang och arbetar på individ- 
grupp och organisationsnivå (SACO 2016). Då denna studie undersöker en del av 
skolkuratorernas arbete är det ett betydande begrepp. I studien definieras begreppet 
skolkurator som en person som är verksam inom högstadie- och gymnasieskolan. 
 
Psykisk hälsa - I studien undersöks arbete med psykisk hälsa, därav är en förståelse för 
begreppet viktigt. Psykisk hälsa definieras av World Health Organisation, WHO, (2014) som 
ett tillstånd av välbefinnande där varje individ inser sin egen potential, kan klara normala 
påfrestningar i livet, kan arbeta produktivt och fruktbart, och kan bidra till hans eller hennes 
samhälle. Begreppet används för att beskriva och ge en bild av skolkuratorers dagliga 
psykosociala arbete. Denna studie utgår från WHO:s beskrivning av begreppet enligt ovan, 
men tar också hänsyn till respondenternas bild. 
 
Psykisk ohälsa - För att förstå vad som främjar och förebygger psykisk hälsa anses det i 
studien vara nödvändigt med en förståelse för vad psykisk ohälsa innebär. Begreppet psykisk 
ohälsa innefattar enligt Folkhälsomyndigheten (2016; 2014) och Socialstyrelsen (2013) 
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symptom såsom ängslan, oro, huvudvärk eller trötthet, stress, ångest, nedstämdhet, 
sömnsvårigheter, nedsatt psykiskt välbefinnande, självmordstankar och 
självmordsförsök.  Begreppet används i studien för att beskriva en del av det dagliga 
psykosociala arbetet skolkuratorer gör. 
 
Främjande arbete - I den här studien undersöks skolkuratorers arbete med främjandet av 
psykisk hälsa. Arbetet kännetecknas av ett salutogent perspektiv och innebär att genom med 
hjälp av kunskap om de processer som leder till hälsa förbättra människans egenupplevda 
hälsa. Främjande arbete innebär att arbeta med friskfaktorer för att uppnå̊ generella 
hälsovinster där målet är att öka skyddsfakorer (Socialstyrelsen 2014). Denna studie utgår 
från beskrivningen av begreppet enligt ovan och används för att belysa skolkuratorers 
främjande av psykisk hälsa.  
 
Förebyggande arbete - I den här studien undersöks skolkuratorers arbete med förebyggandet 
av psykisk ohälsa. Socialstyrelsen (2016) förklarar att det förebyggande psykosociala arbetet i 
skolan innebär ett förhindrande av sjukdomar, skador, sociala, fysiska och psykiska problem 
där målet med det förebyggande arbetet är att minimera riskfaktorer. Till skillnad från det 
främjande arbetet innebär ett förebyggande arbete att fokus läggs på mer på enskilda, 
specifika eller avgränsade insatser riktade mot särskilda områden. Denna studie utgår från 
denna beskrivning av begreppet enligt ovan, men tar också hänsyn till respondenternas bild.
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2. Litteraturgenomgång 
I följande avsnitt bekantas läsaren med kunskapsläget vad gäller psykisk hälsa och ohälsa 
bland unga i Sverige. Vidare ges en beskrivning av den juridiska styrningen och utformningen 
av elevhälsans och skolkuratorers arbete.  

2.1 Psykisk hälsa bland unga i Sverige 
Under tonåren sker en identitetsutveckling och med den en mental, kroppslig och social 
utveckling från barn till vuxen vilket kan vara påfrestande för tonåringen själv och relationer 
kring hen. Detta är en viktig period i livet då man ska rustas med sociala och mentala 
förmågor att klara av sitt framtida liv (Vårdguiden 2012). Unga med psykisk ohälsa eller 
svårigheter i hemmet får ofta svårt att koncentrera sig i skolan vilket kan leda till svårigheter 
att följa med i undervisning och prestera kunskapsmässigt vilket kan få följder i framtiden 
(ESO 2012). God hälsa leder till ökat välbefinnande och därmed bättre förutsättningar för 
lärande, samtidigt finns samband som påvisar att lärande i sig, att gå ut skolan med godkända 
betyg, leder till minskad ohälsa, kriminalitet och utanförskap (KVA 2010). Elever som mår 
bra i olika avseenden har lättare för att ta till sig kunskap, och framgång i skolan genererar i 
sin tur ofta en god hälsa och goda hälsovanor - samtidigt minimeras risker för att elever 
utvecklar riskbeteenden och hamnar i en social utsatthet senare i livet (Bremberg 2004).  
 
Folkhälsomyndigheten rapporterar i Skolbarns hälsovanor (2014) om ökad psykisk ohälsa hos 
unga. Skolbarns hälsovanor är ett internationellt forskningsprojekt som WHO samordnar. I 
den senaste rapporten om utvecklingen av psykisk ohälsa bland tonåringar i Sverige och 
tänkbara orsaker beskriver Folkhälsomyndigheten hur det de senaste årtionden har skett en 
ökning av psykisk ohälsa bland tonåringar i Sverige. Detta konstateras genom 
självrapporterade somatiska och psykiska besvär, såsom huvudvärk, sömnsvårigheter och 
nedstämdhet. Några tänkbara orsaker bakom utvecklingen är ökad skolstress och allt med 
fallande skolprestationer. Men även den ökade individualiseringen, de ökade trösklarna till 
arbetsmarknaden, den höga ungdomsarbetslösheten, familjens socioekonomiska villkor och 
den snabba teknikutvecklingen nämns som eventuella orsaker. Detta säger inte att psykisk 
ohälsa enbart orsakas av de ovan nämnda faktorerna, men forskare har kunnat urskilja ett klart 
samband mellan dem och en ökad rapporterad psykisk ohälsa, som går åt båda hållen 
(Folkhälsomyndigheten 2014). Vid psykisk obalans finns olika sätt att arbeta för en bättre 
psykisk hälsa. Vid symptom på psykisk ohälsa som oro, nedstämdhet, ångest, depression kan 
både medicinering och/eller samtalsstöd samt psykologisk behandling (terapi) användas för 
att förbättra besvären (Kunskapsguiden 2016; Socialstyrelsen 2013).  
  
Den psykisk ohälsan hos unga ökar framförallt vad gäller skolstress kring betyg och resultat 
samt en upplevs psykisk obalnas (Skolverkat 2013) Forskare idag har skilda meningar om 
varför psykisk ohälsa ökar hos unga, men verkar vara överens om att skola och skolans 
arbetsmiljö är en avgörande faktor för ungas hälsa. Även i en forskningssammanställning från 
Kungliga Vetenskapliga Akademin, KVA (2010), dras slutsatsen att skolan har en stor 
betydelse för barns psykiska hälsa och menar att det finns belägg för en ond cirkel av psykisk 
ohälsa och dåliga skolprestationer.  
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2.2 Elevhälsans omfattning och uppdrag 
Elevhälsan är den instans inom skolan som har kompetens i form av medicinsk, psykosocial, 
psykologisk och specialpedagogisk kunskap som ska vara tillgänglig för elever vid behov 
(Socialstyrelsen 2016). I elevhälsans uppdrag ingår att arbeta främjande och förebyggande för 
elevers hälsa, både fysisk, social och psykisk (Skolverket 2014). Skolan har en avgörande roll 
både i att arbeta främjande och förebyggande, men också att bemöta och åtgärda problem i 
form av insatser hos elever, där elevhälsan bär ett ansvar (Socialstyrelsen 2016). Elevhälsans 
uppdrag beskrivs i lagkommentarerna till skollagen (SFS 2010:800) och förtydligas i en 
publikation av Skolverket, Elevhälsans uppdrag – främja, förebygga och stödja elevens 
utveckling mot målen (2014).  
 
Enligt Socialstyrelsen (2016) ska främjande och förebyggande arbete i skolan riktas till 
individ-, grupp, eller organisationsnivå och syftas till att förbättra självupplevd hälsa. Arbetet 
med främjande arbete innebär att stärka och/eller bibehålla individens fysiska, psykiska och 
sociala välbefinnande. I det hälsofrämjande arbetet är individens egen uppfattning och 
självskattade bedömning central då avsikten är att stärka tilltro till egen förmåga (Skolverket 
2014). Främjande arbete kan vara att arbeta för goda relationer elever emellan och mellan 
elever och pedagoger, där delaktighet och motivation finns kan trivseln i skolan öka, 
studieresultat förbättras och stress minskas vilket genererar ett gott skolklimat (Skolverket 
2014). Det förebyggande arbetet som elevhälsan har uppdrag att arbete med kan i likhet med 
det främjande arbetet rikta sig till alla men ha ett smalt, specifikt problemområde i fokus som 
exempelvis mobbning eller kränkningar (Skolverket 2014).  
 
År 2011 började den nya skollagen (SFS 2010:800) tillämpas vilket samlade den allmänna 
skolhälsovården, den särskilda elevvården och de specialpedagogiska insatserna - detta blev 
då den numer samlade elevhälsan. Elevhälsans omfattning regleras främst i skollagens (SFS 
2010:800) andra kapitel i § 25.  
 

[...]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. 

 
Elevhälsan, och då även skolkuratorn, ska användas som ett verktyg i skolans hälsofrämjande 
och förebyggande arbete för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan 
består därmed bland annat av en skolkurator som ansvarar för de psykosociala insatserna 
(Skolverket 2014). Den samlade elevhälsans uppdrag regleras i förarbetet och 
lagkommentarer till skollagen (SFS 2010:800) i propositionen Den nya skollagen – för 
kunskap, valfrihet och trygghet (2009/10:165). 
      

Elevhälsan har ett särskilt ansvar för att bevaka att skolan bidrar till att 
skapa goda och trygga uppväxtvillkor (s. 276). 
     
I det individuellt inriktade arbetet har elevhälsan ett särskilt ansvar att 
undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling (s. 276). 
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[...]elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas 
lärande, utveckling och hälsa […] (s. 656).  

 
      

Detta kan sammanfattas i att elevhälsan främst ska arbeta förebyggande och främjande. 
Elevhälsan ska bevaka att skolan skapar goda och trygga uppväxtvillkor, arbeta individuellt 
för att undanröja sådan som hindrar lärande och utveckling samt bidra till att skapa miljöer 
som främjar lärande utveckling och hälsa. En god hälsa är en viktig förutsättning för en nå 
undervisningmål i skolan och genom elevhälsans uppdrag med lärande och hälsa i fokus 
stärks kopplingen till skolans uppdrag. Elevhälsans mål är att skapa en så positiv 
lärandesituation som möjligt för alla elever (Skolverket 2014). 
 
Elevhälsans arbete är dock inte tillfredställande, i en granskning av Skolinspektionen (2015) 
framkom att elevhälsan inte arbetar på ett sätt som fullt ut stödjer eleverna i att utveckla och 
bibehålla psykisk hälsa i vad gäller i att bemöta och förhindra uppkomst av psykisk ohälsa. 
Skolinspektionen (2015) pekade på att elevhälsan tillsammans med rektorer behöver utveckla 
tydligare strategier för elevhälsoarbetet inom området för psykisk hälsa - både förebyggande 
och främjande. Detta för att stärka elevers möjlighet att möta påfrestningar som kan framkalla 
negativa känslotillstånd och skapa insatser som förebygger att psykisk ohälsa utvecklas 
(Skolinspektionen 2015). 
 

2.3 Skolkuratorns ansvar, uppdrag och mål 
I den samlade elevhälsan ska en psykosocial kompetens ingå, detta psykosociala ansvar utför 
och svarar oftast en skolkurator för. Detta ansvar innebär enligt Socialstyrelsens Vägledning 
för elevhälsan (2016) att skolkuratorns arbete ska utgå från ett psykosocialt perspektiv och 
tillföra kunskap på skolan vad gäller sociala och psykosociala aspekter. Även Skolverket 
(2014) slår fast att då skolan främst är ett pedagogiskt fält ska skolkuratorn stödja det 
pedagogiska arbetet med en psykosocial kompetens. En skolkurator ska ha ett 
helhetsperspektiv och se elever i sitt sammanhang vilket innebär att kartlägga och förstå hur 
eleven dels upplever sig ha det i klassen och på skolan men också hur hen har det på fritiden, i 
hemmet och familjen och i sin sociala situation (SSR 2015).  
 
Elevhälsans arbete ska vara hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande (Skolverket 2014). 
En skolkurator ska därmed arbeta åtgärdande med insatser för förändring, och förebyggande 
och främjande för att problem inte ska uppstå eller förvärras (SSR 2015). Socialstyrelsen 
(2016) förtydligar att dessa insatser har olika innebörd och är av olika karaktär men bedrivs 
på samtliga tre nivåer som elevhälsoarbetet sker – organisationsnivå, gruppnivå och 
individnivå. Vidare utvecklar Socialstyrelsen (2016) i sin vägledning att det främjande arbetet 
syftar till att stärka eller bibehålla människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande 
med utgångspunkt i människors självupplevda hälsa och trivsel. Förebyggande arbete 
planeras och genomförs baserat på kunskap om vad som orsakar ohälsa samt om vilka 
faktorer som kan leda till ohälsa eller svårigheter med att nå utbildningens mål. För att skilja 
på främjande och förebyggande kan sägas att målet med det förebyggande arbetet är att 
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minimera riskfaktorer medan målet med det främjande handlar om att öka skyddsfaktorer. 
Åtgärdande arbete innebär hantering av problem och situationer som har uppstått i skolans 
organisation, i en grupp eller hos en individ. För elevhälsan handlar det exempelvis om 
insatser i form av skapa pedagogiska åtgärdsprogram för elever, konflikthantering eller att ge 
särskilt stöd i undervisning (Socialstyrelsen 2016). 
 
I skolkuratorns ansvar ligger att genomföra individuella samtal med elever, detta kan ske både 
i aspekt av åtgärdande, förebyggande och främjande syfte. I en åtgärdande aspekt sker det i 
form av stöd- och krissamtal med elever, där skolkuratorn fungerar som en rådgivande och 
utredande part (Socialstyrelsen 2016). I en mer förebyggande aspekt genomför skolkuratorn 
istället motiverande samtal för enskilda elever och även deras familjer utifrån skolsituationen. 
Exempelvis rör det sig om att orientera sårbara mindre grupper eller individer. Hit hör 
exempelvis att uppmärksamma elever som tycks sakna kamrater, som inte deltar i 
fritidsaktiviteter eller som ger signaler om att de blir utstötta eller mobbade (Socialstyrelsen 
2016). Exempelvis genom att allmänt informera och samtala med elever om till exempel 
reaktioner på och hanteringen av prestationskrav och stress kan det främjande arbetet inom 
det psykosociala ansvarsområdet en skolkurator har ske (Socialstyrlesen 2016). 
 
Skolkuratorn har också ett ansvar att verka på gruppnivå. Ofta förknippas elevhälsans arbete 
med att enbart tillgå elever men elevhälsan ska även arbeta med föräldrar och pedagoger 
(Skolverket 2014). Skolkuratorn har en viktig roll i att handleda och utbilda arbetslag för att 
öka deras förmåga att reflektera och agera kring elevgrupper, enskilda elever, gemensamma 
normer och lärprocesser. Likväl behöver skolkuratorn som del i det förebyggande arbetet 
utveckla goda relationer mellan hem och skola. Det kan innebära att delta på möten med 
föräldrar och informera om tecken på till exempel psykisk ohälsa (Socialstyrelsen 2016). I 
skolkuratorns arbete ingår att ta uppdrag av rektorn och ska utifrån detta utreda den sociala 
och psykosociala situationen på skolan (SSR 2015). I de fall där åtgärdsprogram kan bli 
aktuella för elever eller inför elevers mottagande i grund- och gymnasieskola ska en 
skolkurator utreda och arbeta fram underlag för det psykosociala perspektivet (Socialstyrelsen 
2016).  
 
Inom skolkuratorns ansvar ligger även att arbeta och vara delaktig i psykosocialt arbete på en 
organisatorisk nivå, i skolans strukturella planering och då tillföra ett psykosocialt perspektiv 
(Skolverket 2014).  På en organisatorisk nivå innebär det förebyggande arbetet då att 
skolkuratorn tillsammans med elevhälsan och skolledning arbetar fram policys eller planer för 
exempelvis ökad närvaro, för krishantering, mot diskriminering och kränkande behandling 
eller mot droger eller mobbning. Och i det hälsofrämjande ansvaret på denna nivå ingår att 
delta i kvalitetssäkring, formulering och utformning av värdegrundsarbete och 
likabehandlingsplaner och tillföra sociala och psykosociala kunskaper (Socialstyrelsen 2016). 
Detta arbete kan dels göras på egen hand men också i samverkan med andra professioner på 
skolan eller utanför skolan (SSR 2015).  
 
Då skolkuratorn ansvarar för elevhälsans psykosociala insats innebär det ett ansvar att bidra 
med perspektiv och kännedom kring risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa, sociala 
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situation, lärande och utveckling. Ett förebyggande och hälsofrämjande exempel då detta sker 
är då det i uppdraget ingår att handleda övrig skolpersonal i psykosociala frågor kring elever 
och klasser så som vid konflikthantering (Socialstyrelsen 2016). Skolkuratorn har också 
ansvar för att kunna delge information om samhällets stödsystem och ska samverka med 
andra instanser som exempelvis socialtjänst (SSR 2015; SACO 2016). I sitt arbete 
tillsammans med övriga elevhälsan ska skolkuratorn vara den som tillvaratar kunskap om 
elevernas generella psykosociala hälsa och sociala situation (Socialstyrlesen 2016). En 
skolkurator ska i sitt arbete syfta till att undanröja hinder för elevers lärande, för att elever ska 
må bra och utvecklas positivt enligt skolans mål om kunskap, fostran och hälsa (SSR 2016a; 
Skolverket 2013). 
 

2.4 Sammanfattning litteraturgenomgång 
Sammanfattningsvis av litteraturgenomgången kan sägas att den psykiska ohälsan bland unga 
ökar i Sverige (Folkhälsomyndigheten 2014; Skolverket 2013). Det har bevisats finnas 
samband mellan god hälsa och välbefinnande och med förutsättningar för lärande, och 
samtidigts har det påvisats att lärande i sig och att gå ut skolan med godkända betyg är en stor 
skyddsfaktor i vuxenlivet (Bremberg 2010; KVA 2010).  
 
Elevhälsan är den instans inom skolan som har medicinsk, psykosocial, psykologisk och 
specialpedagogisk kunskap och som ska vara tillgänglig för elever vid behov (Socialstyrelsen 
2016). I elevhälsans uppdrag ingår att främst arbeta främjande och förebyggande, men också 
åtgärdande för elevers hälsa, både fysisk, social och psykisk - och skolkuratorn har då 
ansvaret för den psykosociala delen (Skolverket 2014; Socialstyrelsen 2016). En skolkurator 
ska därmed arbeta åtgärdande med insatser för förändring, och förebyggande och främjande 
för att problem inte ska uppstå eller förvärras (SSR 2015). Detta arbete ska ske på 
organisations-, grupp- och individnivå och syfta till att undanröja hinder för elevers lärande, 
för att elever ska må bra och utvecklas positivt enligt skolans mål om kunskap, fostran och 
hälsa (SSR 2016a; Skolverket 2013). Det är också skolkuratorns ansvar att tillföra ett 
psykosocialt perspektiv för att stödja det pedagogiska arbetet (Skolverket 2014). En 
skolkurator ska ha ett helhetsperspektiv och se elever i sitt sammanhang vilket innebär att 
kartlägga och förstå hur eleven upplever sin psykosociala situation (SSR 2015).  
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3. Forskningsläge 
I detta avsnitt orienteras läsaren i både internationell och nationell forskning om psykisk hälsa 
hos barn och unga kopplat till skolmiljö och psykosociala faktorers inverkan i skolan. Läsaren 
får en inblick i forskningsläget kring effekter av förebyggande och hälsofrämjande arbete och 
Elevhälsans arbetssituation inom skolvärlden. I sökandet efter studier kring hälsofrämjande 
arbete inom skola och skolkuratorers tillvägagångssätt och utrymme för detta som kan 
relateras till Sverige och den svenska skolan har resultaten varit få. Då organiseringen av 
elevhälsoarbete och skolväsendet i Sverige och Norden skiljer sig från övriga delar av världen 
har hänsyn tagits till den internationella forskning kring skolkuratorer och deras arbete som 
hittats vid val av artiklar och presentation av dem.  
 

3.1 Skolkuratorers psykosociala arbete inom skolan 
Skolkuratorers arbete är diffust och vagt formulerat, detta förklaras av Isaksson (2014) i 
artikeln Skolkuratorers handlingsutrymme – gränser, legitimitet och jurisdiktion. Vidare sägs 
att detta påverkar hur handlingsutrymmet som är beroende av både formella och informella 
resurser. Isaksson (2014) problematiserar även att av elevhälsans yrkesgrupper är 
skolkuratorns den som är minst beforskad och menar att det överlag saknas forskning kring 
det sociala arbetet i skolan. Backlund (2007) skriver i sin avhandling Elevvård i grundskolan 
– Resurser, organisering och praktik, att forskning som finns om elevhälsa och skola i 
Sverige till stora delar är en produkt av pedagoger, utbildningssociologer och psykologers 
intresse, med en avsaknad av intresse från forskare inom socialt arbete. Hon menar att skolans 
elevhälsa befinner sig i ett gränsland mellan pedagogikens, psykologins, medicinens och det 
sociala arbetets arena. Därmed finns goda skäl att intressera sig mer för skolan som ett fält för 
socialt arbete. Elevvårdspersonalens arbete, och där skolkuratorn inkluderat, påverkas till 
stora delar av påtryckningar från skolpersonal och skolledning menar Backlund (2007). 
Otydlighet i arbetsrollen, ensamhet i yrket och orimliga förväntningar skattades av 
skolkuratorer som de största svårigheterna i arbetet i en enkätundersökning i en av studierna i 
Backlunds (2007) avhandling. Istället önskades en tydligare roll, mer lagarbete och mer tid 
till förebyggande arbete av majoriteten av de tillfrågade skolkuratorerna (Backlund 2007). 
Backlund utvecklar med att lärares uppfattningar av problem och deras syn styr åtgärder och 
skolkuratorernas arbete. Hon menar att skolkuratorers uppdrag dels definieras som en resurs 
till elever, men även som en resurs till lärare och att det uppstår svårigheter att förena dessa 
två uppdrag för skolkuratorer (Backlund 2007). 
    

3.2 Förebyggande och hälsofrämjande arbete inom skolan 
I Perssons (2016) doktorsavhandling Hälsofrämjande arbete i skolan - Resultat från ett 
folkhälsoprojekt beskrivs vad rektorer i svenska skolor anser att deras hälsofrämjande arbete 
innefattar. I detta ingick bland annat organisation och samverkan samt att stärka individen. 
Perssons resultat stämmer överens med konceptet “hälsosamt lärande” då individer måste må 
bra för att kunna ta in kunskap och lära sig. Det handlar om att skapa en atmosfär i skolan där 
eleven känner sig bekväm och kan prestera skolmässigt på bästa sätt (Lindström & Eriksson 
2011). I en artikel av Gådin och Hammarström (2003) har effekterna av psykosociala faktorer 
i skolan och elevernas självupplevda hälsa och självkänsla analyserats. Studien gjordes under 
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tre år och påvisade ett samband mellan negativ hälsoutveckling med minskad självkänsla och 
ökade somatiska och psykiska symptom - och en negativ utveckling av psykosociala faktorer i 
skolan som exempelvis problem mellan klasskamrater eller lärare. Utmaningar för skolan och 
deras hälsofrämjande ansvar orsakas bland annat av stora sociala och ekonomiska 
förändringar i samhället enligt Greenberg et al. (2003). Även ett ökat medieutbud anses 
skadligt för barn och unga och anses också föranleda utmaningar. Dessa problembilder, bland 
annat, gör att det är av stor vikt att skolan finner och använder förebyggande metoder inom 
skolan (Greenberg et al. 2003). 
 
Motståndskraft gentemot psykisk hälsa hos barn och ungdomar förbättras genom att arbeta 
främjande och förebyggande på olika nivåer. Detta framgår i studien Social determinants of 
health and well-being among young people. Health Behaviour in School-aged Children 
(HBSC) study: international report from the 2009/2010 survey (Currie et al. 2012). Genom att 
arbeta uppbyggande och stärkande med elevernas allmänna kognitiva, problemlösnings- och 
sociala kompetens kan kognition, emotionell kunskap och problemlösningsförmåga förbättras 
och därmed minska självupplevd psykisk obalans. Detta påvisades minska inre och yttre 
problem hos elever, exempelvis med en minskning av symptom på depression med 50 
procent. Att arbeta med den fysiska skolmiljön för att främja ett positivt beteende och 
efterlevnad av regler har också påvisats leda till en varaktig minskning av aggressivt 
beteende. I studien framgår också att arbeta förebyggande på olika nivåer, till exempel att 
ändra psykiska skolmiljön, förbättra elevernas individuella färdigheter och engagera föräldrar, 
är mer effektivt än att verka ingripande och åtgärdande på en nivå. Skolan behöver samtidigt 
enligt forskarna arbeta med att minska negativa barndomsupplevelser såsom övergrepp, 
vanvård, våld och exponering för drog- och alkoholmissbruk. Detta kan åstadkommas genom 
att öka medvetenheten, ge större erkännande och ett snabbt agerande (Currie et al. 2012).  
 
Inom forskningsområdet för hälsa och hälsofrämjande arbete i skola är flera forskare överens 
om att träning av social och emotionell kompetens hos barn och unga har en positiv effekt och 
är viktigt för barn och ungas utveckling. I en artikel av Durlak et al. (2011) påvisades en 
positiv förändring i elevers attityder, socialt beteende samt lägre nivåer av känslomässig 
stress, då skolan aktivt arbetade med social och emotionell träning hos eleverna. Även i 
studien av Greenberg et al. (2003) indikeras att väl utformat och väl genomfört skolbaserat 
förebyggande arbete i sociala och emotionella färdigheter underlättar för utvecklingen av 
barns och ungdomars sociala och mentala hälsa. I en systematisk genomgång av 
vetenskapliga studier framkom att en central faktor för ungas upplevda hälsa är 
elevinflytande. 20 av 24 analyser visade att barns hälsa gynnades av ökat inflytande i frågor 
som berörde dem själva (Statens Folkhälsoinstitut 2004). Viktiga risk-eller skyddsfaktorer för 
unga utöver skolklimatet är även den unges sociala förhållanden, samarbete i lokalsamhället, 
och den unges familje- och individfaktorer (Durlak et al. 2011).  
 

3.3 Utmaningar för det förebyggande och hälsofrämjande arbetet inom skolan 
Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU (2010) beskriver i sin utvärdering av 
program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn, att det är angeläget att hitta metoder för 
det förebyggande och främjande arbetet. I utvärderingen har de sammanfattat det 
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vetenskapliga underlaget av 33 förebyggande program och ser att strukturerade insatser för att 
komma till rätta med psykisk ohälsa blir allt vanligare. För att ingripa mot ökningen av 
psykisk ohälsa bland ungdomar har det utformats program som är standardiserade och finns 
beskrivna i manualer eller liknande (SBU 2010). Gemensamt för de förebyggande insatserna 
som ingår i granskningen är att det består av en eller flera standardiserade komponenter. 
Dessa komponenter har oftast utvecklats från beteendevetenskapliga teorier med sin grund i 
social inlärningsteori, inlärningspsykologi och systemteori. Av dessa 33 program har SBU 
hittat att sju har vetenskapligt stöd i internationell litteratur och dessutom påvisat begränsade 
effekter. Även studien Can school health promotion improve the school environment? Results 
of a Swedish Public Health School Project i Perssons doktorsavhandling (2016) påpekas att 
det behövs fler uppföljningar och utvärderingar av vad främjande skolprogram resulterat i på 
både kort och lång sikt.  
 
Ett problem som påvisats är ungas egna upplevelse av att ingå i förebyggande och främjande 
insatser för psykisk hälsa inom skolan. Kvist Lindholm (2015) problematiserar bristen på 
uppföljningar och framförallt manualbaserade främjande och förebyggande metoder. I 
avhandlingen The Paradoxes of Socio-Emotional Programmes in School: Young people’s 
perspectives and public health discourses har hon studerat skolelevers egna uppfattningar av 
att ingå i förebyggande och främjande program för psykisk och emotionell hälsa. I 
avhandlingen förklaras bland annat hur eleverna upplevde att programmen som de ingick i för 
att förebygga psykisk ohälsa antog vilka problem de skulle ha, eleverna fick själva inte utgå 
från egna relevanta problemformuleringar. Detta upplevdes paradoxalt för eleverna då de som 
deltagare behövde anpassa sig och leva sig in i fiktiva problem utifrån programmens 
manualer, medan de samtidigt tvingades ignorera sina verkliga problem i det sociala livet i 
skolan. År 2015 publicerade Skolinspektionen en rapport om den svenska elevhälsan. 
Rapportens slutsats visade att elevhälsan inte fungerar tillfredsställande i arbetet med barns 
psykisk hälsa eller vid stöttning i att upprätthålla och stärka barns psykiska hälsa. Rapporten 
påvisade att elevhälsan inte hade tillräckligt tydliga strategier för hur hälsofrämjande bör eller 
skulle kunna användas (Skolinspektionen 2015) 

 

3.4 Sammanfattning forskningsläget 
Forskning påvisar en otydlighet i skolkuratorers uppdrag inom skolan och att skolan som 
socialt arbetsfält är en obeforskat område i Sverige (Backlund 2007; Isaksson 2014). 
Samtidigt visar forskningen att förebyggande och främjande psykosocialt arbete resulterar i 
en ökad psykisk hälsa hos barn och unga (Currie et al. 2012; Durlak et al. 2011). Därmed så 
efterfrågas också metoder för det förebyggande och främjande arbetet inom skolan (SBU 
2010). Dock efterfrågas program och metoder som har vetenskapligt stöd och där effekterna 
utvärderats (SBU 2010; Person 2016). Skolinspektionen (2015) har också upptäckt brister 
inom elevhälsan och efterfrågat tydligare strategier för det hälsofrämjande arbetet ska vara 
utformat och ske då elevhälsan inte fungerar tillfredsställande i arbetet med barns psykisk 
hälsa.  
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4. Teoretisk referensram 
Läsaren får i avsnittet en inblick i den teoretiska grund författarna anser är relevant för 
studiens syfte och innehåll, och som sedan återkommer i diskussionsavsnittet när det 
framkomna resultatet diskuteras och relateras till den teoretiska referensramen för studien.  
 

4.1 Psykisk hälsa och psykisk ohälsa 
Psykisk hälsa och psykisk ohälsa är betydande begrepp som används i studien för att 
undersöka hur skolkuratorer arbetar förebyggande och främjande. Studien utgår delvis från 
WHO:s beskrivning av psykisk hälsa likt i avsnittet för centrala begrepp - vilket förklaras som 
ett tillstånd av välbefinnande där varje individ inser sin egen potential, kan klara normala 
påfrestningar i livet och kan arbeta produktivt och fruktbart, och kan bidra till hans eller 
hennes samhälle (WHO 2014). Men då studien syftar till att förstå hur skolkuratorer arbetar 
med psykisk hälsa tas hänsyn till skolkuratorers egen bild och definition av begreppet. För 
förståelse för begreppet psykisk hälsa är också förklaringen att psykisk hälsa är mer än 
frånvaron av psykisk ohälsa. Det framgår även i WHOs definition av vad hälsa är, där den 
psykiska hälsan ingår i konstruktionen av begreppet: Hälsa är ett tillstånd av fullständigt 
fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och inte enbart avsaknad av sjukdom eller 
funktionshinder (WHO 2014). Idag används begreppet psykisk ohälsa ofta som en 
övergripande term som täcker både psykiska besvär och psykisk sjukdom (Uppdrag Psykisk 
Hälsa 2016). En del menar att psykisk ohälsa är en del av begreppet psykisk hälsa och att det 
inom psykisk hälsa ingår såväl positiva som negativa aspekter. Begreppet psykisk ohälsa 
innefattar enligt Folkhälsomyndigheten (2016; 2014) och Socialstyrelsen (2013) symptom 
såsom ängslan, oro, huvudvärk eller trötthet, stress, ångest, nedstämdhet, sömnsvårigheter, 
nedsatt psykiskt välbefinnande, självmordstankar och självmordsförsök.  
 
Psykisk hälsa och psykisk ohälsa är begrepp med olika definitioner beroende av vem som 
tillfrågas. BRIS, Barnens Rätt I Samhället (2012) definierar psykisk ohälsa som psykiska 
besvär som man inte kan anses tillhöra en normal utveckling. De fortsätter förklara att psykisk 
ohälsa inte ska betraktas som liktydigt med begreppet psykisk sjukdom även om psykiska 
besvär kan leda till psykisk sjukdom (BRIS 2012). Psykisk ohälsa kan betraktas vara olika 
tillstånd då människor visar tecken på psykisk obalans. Dessa psykiska besvär kan i olika grad 
påverka funktionsförmågan, beroende på typ och omfattning och är ofta normala reaktioner 
på en påfrestande livssituation (Uppdrag Psykisk Hälsa 2016). Ett exempel som skolkuratorn 
kan tänkas möta är när elever inom skolan får svårigheter att ta del av undervisning eller klara 
att uppnå läromål på grund av att funktionsförmågan begränsas av en psykisk ohälsa.  
 
Begreppen är betydande för att beskriva och ge en bild av skolkuratorers dagliga psykosociala 
arbete. Det är även av betydelse att använda begreppen för att studera hur skolkuratorer 
upplever det förebyggande och främjande arbetet med psykisk hälsa. Psykisk hälsa och ohälsa 
är begrepp som genomsyrar studiens alla delar och därmed betydande för att tolka och förstå 
hur skolkuratorer arbetar. 
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4.2 Organisationsteori 
Organisationsteori kan användas för att undersöka hur arbete styrs och fördelas inom 
organisationer (Abrahamsson 2000). Organisationsteorin kan innehålla fler olika typer av 
inriktningar och perspektiv och inget av perspektiven eller riktningarna är tänkt att utesluta 
varandra, utan finns för att undersöka olika typer av strukturer beroende på frågeställningen 
(Alvesson & Sköldberg 2007). Enligt organisationsteorin är arbete både bundet och obundet 
till arbetsuppgifter och teorin innefattar dels det vardagliga arbetet men berör även hur 
exempelvis riktlinjer, förordningar, föreskrifter och lagar fastställer yrkesindividers 
handlingsutrymme utifrån uppdrag och ansvar (Abrahamsson 2005).  
 
Socialt arbete bedrivs alltid i organisationer och socialt arbete är därmed alltid organiserat 
(Svensson et al. 2008). Hur det sociala arbetet är organiserat och utövas skiljer sig i praktiken 
då det sociala arbetet förekommer inom olika organisationer, områden och former. 
Exempelvis styrs det psykosociala uppdraget som skolkuratorn ska utföra i hög grad av 
skolans verksamhet och styrdokument (Socialstyrelsen 2016). Svensson, et al. (2008) 
förklarar att organiserandet av det sociala arbetet beror av den uppsättning av regler som styr 
vad som skall göras och utav vem. Enligt organisationsteorin hänger organisationer samman 
av mål, människor, struktur, aktivitet och kultur, och dessa komponenter påverkar också 
varandra. Inom teorin menas att organisationer inrättas för att uppnå mål som inte är möjliga 
att nå med hjälp av en enskild människas arbete (Abrahamsson 2005). I den formella 
yrkesrollen ingår beskrivningar av yrkesutövning och vilken position socialarbetaren har inom 
organisationen som påverkar arbetet. Svensson et al. (2008) menar att socialarbetaren oavsett 
inom vilken organisation som det sociala arbetet bedrivs kommer forma sig och anpassa sig 
efter de villkor och förutsättningar som ges inom organisationen. 
 
Enligt organisationsteorin är det de gemensamma synsätten på arbetet som skapar ideal och 
mål, Abrahamsson (2000) liknar detta vid grundbultar som skapar enhetlighet, struktur och 
kontext för arbetarna och som för arbetet i den formella organisationen framåt. Exempelvis 
tillhör skolkuratorer en formell grupp inom skolans arena då till tillhör elevhälsan som strävar 
mot en ökad hälsa för alla elever. Men Abrahamsson (2000) belyser också den informella 
organisationen och de informella grupperna, subgrupperna, där fastslagna formella 
grundbultar inte fungerar på samma sätt och man drar åt olika håll. Elevhälsan kan på så vis 
tillhöra en informell grupp då deras mål och uppdrag inte alltid överensstämmer med 
pedagogers målsättningar och inte har gemensamma synsätt och ideal. Den formella och 
informella organisationen kan vara ”verkligheten” samtidigt och behöver inte utesluta 
varandra (Abrahamsson 2000).  
 
Enligt organisationsteorin är en organisation inte alltid ett instrument för att huvudmän ska 
uppnå mål utan kan likväl förklaras som en struktur som anpassar sig efter intressen och krav 
som finns inom den och söker upprätthålla och finna en balans genom att avväga dessa krav 
mot varandra (Abrahamsson 2005). Inom organisationsteorin betraktas konflikter inte alltid 
negativt utan kan ses som ett förlopp i organisationens utveckling och formning. 
Abrahamsson (2005) förklarar att konflikter kan grunda sig i att en organisation inte behöver 
hela människor utan bara delar av dem, kunskaper, erfarenheter, behov, ambitioner, 
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förväntningar och kreativitet som människan bär med sig är inte alltid önskat. I yrkesrollen 
men även mellan yrkesprofessioner kan detta leda till konflikter då föreställningar inte 
överensstämmer med vad organisationen önskar av arbetaren (Abrahamsson 2005). En annan 
orsak till konflikter inom organisationer kan bero på motsättningar mellan intressen. Om 
resurser är begränsade kommer aktörers intressen lätt i konflikt med varandra då det uppstår 
konkurrens om vem som ska få ta del av resurser och foga över dem. Inom 
organisationsteorin menas att en konflikt också kan ha psykologiska och individuella 
infallsvinklar och inte behöver vara avsiktliga men när den enes handlingar och mål hindrar 
eller pressar fram resultat som den andra motsätter sig finns risk för konflikter (Abrahamsson 
2005).       
 
Sammanfattningsvis kan organisationsteorin hjälpa till att förstå hur skolkuratorer arbetar med 
psykisk hälsa. En stor del av skolkuratorers arbete kan tänkas påverkas av hur det sociala 
arbetet är organiserat. Genom att använda organisationsteorin för att förstå resultatet av 
studien kan man belysa viktiga delar som är avgörande för hur skolkuratorer arbetar 
främjande och förebyggande med psykisk hälsa och hitta förbättringspunkter.  
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5. Metod 
I detta avsnitt redogörs för hur studien genomförts och vilka metoder som tillvaratagits i 
utformning av studiens datainsamlingsmetod och analysmetod.  
 

5.1 Val av metod 
Denna studie utgår från den hermeneutiska forskningstraditionen då önskan varit att tolka och 
finna förståelse (Ödman 2007). I denna studie är önskan att tolka och förstå skolkuratorers 
syn på och arbete med psykisk hälsa samt deras upplevelser av det förebyggande och 
främjande arbetet. Kvalitativa undersökningar bygger på olika perspektiv och används för att 
söka förklaring och förståelse av fenomen (Justesen & Mik-Meyer 2001). Därav valdes en 
kvalitativ metod för att undersöka och besvara frågeställningarna. Utgångspunkten i den 
hermeneutiska traditionen är att genom tolkning skapa förståelse för respondenternas 
(skolkuratorernas) upplevelser. Och genom den förståelsen hitta en förklaring till hur och 
varför det påverkar arbetets utformning (Ödman 2007). Därmed har en kvalitativ studie 
genomförts, där intervjuer utförts med fem skolkuratorer för att studera arbetet med psykisk 
hälsa i förhoppning om att finna förståelse utifrån skolkuratorernas kontext. Enligt Justesen 
och Mik-Meyer (2011) lämpar sig kvalitativa undersökningar när fenomen ska beskrivas i sin 
kontext mot en bakgrund och sedan presentera en tolkning som ger ökad förståelse av 
fenomenet.  
 

5.2 Urval 
Denna studie är en kvalitativ studie som innefattar intervjuer med socialarbetare som arbetar 
som skolkuratorer. Ett strategiskt urval har använts i studien, det innebär att urvalet ska ske 
reflekterat och planerat (Larsson 2005). Totalt kontaktades sju skolkuratorer under oktober 
och november månad 2016 på olika skolor i en kommun med ca 40 000 invånare i 
Mellansverige. Genom en förförståelse hade författarna vetskap om att skolkuratorer skulle 
finnas att tillgå inom elevhälsan på varje skola. Eftersökningar gjorde därmed utifrån 
kommunala skolor som fanns att finna via kommunens hemsida, där kontaktuppgifter till 
varje skolkurator fanns tillgängliga. En reflektion kring urvalet i detta skede var att avgränsa 
sig till skolkuratorer inom högstadieskola och gymnasieskola och därmed kontaktades inga 
skolkuratorer inom låg- och mellanstadieskolor. Då en av författarna genomfört praktik med 
en skolkurator vid en skola inom kommunen gjordes en avgränsning för detta. Skolkuratorn 
vid den skolan valdes bort som eventuell respondent då detta skulle innebära en förförståelse 
från en av författarna, vilket skulle kunna påverka genomförande och resultat då detta kan 
innebära svårigheter i att förbli neutral och objektiv (Larsson 2005).  
 
Respondenterna kontaktades då via e-post där de informerades om uppsatsens syfte med 
övergripande frågeställningar och tillfrågades om de var intresserade av att bli intervjuade. Av 
de sju skolkuratorer som kontaktades svarade samtliga att de var intresserade av att ställa upp 
på intervjuer och fem respondenter valdes då ut för enskilda intervjuer. Två respondenter 
valdes bort för att variationen av respondenterna skulle bli mer jämnt fördelad mellan 
kuratorer som var yrkesverksamma inom högstadie- och gymnasieskolor. Ett missivbrev med 
studiens syfte och praktisk information skickades då ut per e-post i november 2016 (se bilaga 
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1). Efter urvalet bokades intervjuer med tre gymnasiekuratorer och två högstadiekuratorer in. 
Respondenterna var i åldrarna 35-60 år och hade varierade erfarenheter från arbete som 
skolkurator från 1 års erfarenhet till 20 års erfarenhet. Respondenterna var utbildade 
socionomer eller hade en likvärdig utbildning. Därmed resulterade urvalet i en variation av 
högstadiekuratorer och gymnasiekuratorer samt kön, ålder och yrkeserfarenhet Det är av vikt 
att ha en variation av respondenter avseende ålder och yrkeserfarenhet eftersom det leder till 
att syftet blir belyst utifrån olika aspekter (Larsson 2005). 
 

5.3 Instrument 
Inför intervjuerna skapades en halvstrukturerad intervjuguide för de skolkuratorer som skulle 
intervjuas. I en halvstrukturerad intervju innehåller intervjuguiden en översikt på de ämnen 
som intervjun ska beröra och förslag till frågor (Kvale & Brinkmann 2014). Intervjuguiden 
formulerades med utgångspunkt från studiens syfte och frågeställningar, men också i relation 
till tidigare forskning (se bilaga 2). De intervjuer som genomfördes varade i 45-60 minuter. I 
början av varje intervju bekantades respondenten i forskningsfrågan och syftet med studien 
samt etiska överväganden. Varje intervju inleddes med mer allmänna frågor om personalia 
och yrkesbakgrund, för att sedan styras mot frågorna i intervjuguiden. För att lämna utrymme 
för intervjupersonens egna tolkningar och reflektioner användes ospecifika och öppna frågor. 
Detta för att det skapar ett utrymme för respondenten att uttrycka sig mer fritt och även för 
forskaren att kunna variera sig och hitta nya intressanta spår under intervjun (Kvale & 
Brinkman 2014). 
 

5.4 Datainsamling 
Respektive intervju skedde enskilt och spelades in med hjälp av en mobiltelefons 
ljudupptagningsapplikation. Samtliga respondenter fick före intervjun ge sitt samtycke att de 
kunde spelas in. Intervjuerna genomfördes i respondenternas egna arbetsrum på 
skolkuratorernas arbetsplats, eller vid den centrala Barn- och elevhälsans kontor. 
Respondenterna fick möjlighet att välja plats för intervjun, detta för att hitta en miljö som var 
avslappnad och bekväm för respondenten.  Båda författarna närvarade vid samtliga intervjuer, 
ansvaret fördelades genom en intervjuare och en aktiv lyssnare. Inför varje intervju bytte 
författarna ansvarsroll i vem som skulle vara aktiv lyssnare och ansvarig intervjuare. Detta för 
att ansvarsfördelningen i studien skulle vara så jämn som möjligt. Larsson (2005) skriver att 
utskrift av insamlad intervjudata bör transkriberas varsamt och skyndsamt för att forskaren 
inte ska gå miste om den mening som intervjupersonen givit uttryck för. Intervjuerna 
transkriberades därför kort efter att intervjun ägt rum och i reflektion författarna emellan så att 
intryck och förståelse från intervjun skulle bevaras. Vardera författare transkriberade hälften 
av varje inspelad intervju, transkriberingen skedde enskilt för att effektivisera arbetet. Genom 
dialog över telefon författarna emellan under transkriberingen kunde ändå reflektion ske kring 
intryck av materialet och vad som förmedlats under intervjun.  
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5.5 Analysmetod  
Materialet har analyserats med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman 
2004). Analysprocessen och kodningen är mer strukturerad i denna typ av innehållsanalys än i 
en jämförelse med en analys utan tolkning, där den inledande kodningen görs utifrån teorier 
eller tidigare forskning (Rennstam & Wästerfors 2015). I ett första steg av riktad 
innehållsanalys lästes det transkriberade materialet noga igenom och de citat och berättelser 
som kunde kopplas till syfte och frågeställningar valdes ut. Genom detta tillvägagångsätt 
skapas en förståelse för vad respondenter berättat och en möjlighet att överblicka materialet. 
Därefter, i ett andra steg i analysen, gjordes en meningskondensering av de meningsbärande 
enheterna där nyckelorden i enheterna valdes ut för att kondensera meningen av citaten. 
Nyckelord sammanbinds med ett eller textsegment för identifiera uttalanden och tydliggöra 
budskap (Graneheim & Lundman 2004).  
 
Efter kondenseringen påbörjades kodningen som ett tredje steg i analysen. Då kodades 
kondenseringarna om till koder, ca två till fem ord med kärninnehållet i 
meningskondenseringarna (Graneheim & Lundman 2004). Därefter som fjärde steg i analysen 
bildades subkategorier. Subkategorierna innebär en sammanslagning av koder som hör 
samman eller på något vis har en liknande innebörd koppat till studiens syfte och 
frågeställningar (Graneheim & Lundman 2004). Totalt sammanslogs koderna till fyra olika 
subkategorier. Utifrån subkategorierna gjordes en återblick i den ursprungliga tabellen och en 
överblick av citaten och meningsinnebörden för att kontrollera att det sorterats rätt och är av 
vikt för studiens tillförlitlighet. Genom diskussion och jämförelser kunde sedan två 
huvudkategorier urskiljas av materialet, genom att slå samman de subkategorier som passade 
ihop. Se tabell 1 för ett utdrag ur innehållsanalysen. Under hela processen gjordes urval av 
citat och avgränsningar utifrån syftet med studien och dess huvudfrågeställningar (Graneheim 
& Lundman 2004).  
 
 
Tabell 1 – Tabell över utdrag ur innehållsanalysen 

Meningsbärande 
enhet 

Meningskondensering Kod Subkategori Kategori 

Man får kämpa med att 
påminna sig om att det 
finns de som mår bra! 
Och även de jag möter, 
har situationer där de 
mår bra! Jag får hjälpa 
mig, och hjälpa dem, att 
påminna sig om det och 
se det. 

Kuratorn får hjälpa och 
påminna sig och andra om 
att man kan må bra och att 
det finns situationer där 
man mår bra. 

Syn på 
arbetet 
med 
psykisk 
hälsa 

Syn på psykisk 
hälsa 

Psykisk hälsa och 
ohälsa - ett 
individuellt 
gränsland  

Om man börjar med 
EHT, att finnas med i 
elevhälsoteamet, där 
lärare kommer med sin 
oro kring elever. Då är 
mitt uppdrag att bevaka 
hur det ser ut runt 

Uppdraget är att i EHT 
(elevhälsoteamet) och vid 
lärares oro kring elever 
bevaka hur det ser ut runt 
omkring en elev och ta med 
det perspektivet in. 
 

Hur man 
arbetar 
med 
psykisk 
hälsa 

Arbete med 
psykisk hälsa 

Psykisk hälsa och 
ohälsa - ett 
individuellt 
gränsland inom 
skolans arena 
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omkring, hur är det med 
mående, hur är det med 
relationer, hur är det 
med föräldrar, hur är 
det med fritid, och ha 
med det perspektivet in. 

Och det ser ju ut så för 
alla skolor att det är 
rektor som styr arbetet 
så det beror väldigt 
mycket på var rektor 
lägger sitt fokus. Och 
även om 
styrdokumenten säger 
en sak så kan det bero 
väldigt mycket på var 
man hamnar och det 
kan vara olika över tid, 
vilka uppdrag man får. 
Det kan se olika ut på 
olika skolor. 

Arbetet styrs av vart rektor 
lägger fokus. Även om 
styrdokument finns så är 
det olika över tid vilka 
uppdrag man får och på 
vilken skola man är 
kurator. 

Styrning 
av arbete 
med 
psykisk 
hälsa 

Skolkuratorers 
handlingsutrymme 

Arbetssätt - en 
konstruktion av 
relation, 
samverkan, 
perspektiv och 
handlingsutrymme 

Sen är vi med i arbetet 
kring likabehandling, 
aktivt jobb med 
likabehandlingsplaner, 
det är ju absolut 
förebyggande och 
främjande. 

Att jobba med 
likabehandling är 
förebyggande och 
främjande 

Strategi 
för att 
förebygga 
och 
främja 
psykisk 
hälsa 

Skolkuratorers 
arbetsformer 

Arbetssätt - en 
konstruktion av 
relation, 
samverkan, 
perspektiv och 
handlingsutrymme 
 
 

 

 

5.6 Tillförlitlighet, trovärdighet och generaliserbarhet 
Begreppet validitet eller trovärdighet och begreppet reliabilitet eller tillförlitlighet är inom 
kvalitativ metod oumbärliga kvalitetskriterier. Dock hänger inte dessa samman, en studie kan 
ha hög validitet och låg reliabilitet (Justesen & Mik-Meyer 2011). Inom kvalitativa studier är 
det vanligt att frångå begreppen validitet, reliabilitet och generalisering och istället använda 
sig av begreppen tillförlitlighet, trovärdighet och pålitlighet för att förklara sanningsvärdet 
(Kvale & Brinkman 2014). Med intern validitet menas att forskaren har använt relevanta 
begrepp eller kartläggningsmetoder för att uppfylla undersökningens syfte. Forskare måste 
granska de verktyg som används för att få fram data och ifrågasätta om kartläggningen är 
genomförd på ett sätt som är relevant för syftet (Malterud 2014). Därav har studien utgått från 
centrala begrepp som är betydande för arbete med psykisk hälsa inom skolan samt varit 
reflekterande och noggranna i analysen för att får fram resultatet. 
 
Tillförlitlighet innebär frågan om studiens frågeställningar snarare än deras relevans. 
Beroende på hur frågor är formulerade, hur intervjuaren beter sig eller andra omständigheter 
kring en intervju påverkas reliabiliteten. Hög reliabilitet är till exempel när olika intervjuare 
ställer frågor kring samma ämne och får samma svar eller när två undersökningar som följer 
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varandra får samma resultat (Kvale & Brinkmann 2014). Ett exempel på detta kan vara då 
intervjuer i denna studie gjorts av två olika intervjuare som ställt i stort sätt samma frågor. 
 
För att studera om en metod undersöker det den säger att den ska undersöka används 
trovärdighet, även kallad validitet.  Enligt Kvale och Brinkman (2014) handlar validitet inom 
kvalitativa studier om trovärdighet och forskarens hantverksskicklighet. En studies 
tillvägagångssätt ska vara transparant för att evidensen ska bli trovärdigt och därmed ha en 
hög validitet. Det innebär att forskaren måste kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt tolka sin 
studies metod och resultat (Kvale & Brinkmann 2014). För att höja trovärdigheten i denna 
studie har författarna exempelvis valt att inte vända sig till skolkuratorer som varit 
verksamma där den ene författaren genomfört praktik för att så långt som möjlig frångå 
eventuell förförståelse och förbli transparant.  
 
Om en studie sedan är överförbar sägs det att studiens analytiska generaliserbarhet blir hög. 
Detta beror på om studien kan överföra sin kunskap i en mer generaliserad kontext. Det vill 
säga om resultatet kan användas vidare har studien en hög generaliserbarhet (Malterud 2014). 
Exempelvis blir en studie mer generaliserbar om urvalet har större variation som 
överensstämmer med ett större sammanhang. En studie blir mindre generaliserbar om den 
genomförts med ett litet urval som därmed kan ge missvisande data om det sätts i ett större 
sammanhang (Kvale & Brinkmann 2014). För att höja generaliserbarheten i denna studie har 
författarna eftersträvat ett urval respondenter med så hög variation som möjligt utifrån 
studiens storlek. Dock är graden av generaliserbarhet beroende av vilken kontext resultatet 
tillämpas i (Kvale & Brinkmann 2014). 
 

5.7 Etiska överväganden 
I Vetenskapsrådet (2012) beskrivs fyra forskningsetiska huvudkrav som ska tillvaratas; 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Syftet med 
dessa är att skydda uppgiftslämnaren. Respondenterna informeras om syftet med studien och 
dess genomförande och upplägg samt vilken respondentens eventuella roll skulle bli vid ett 
deltagande dels vid första e-postkontakt och mer ingående via missivbrev (Se bilaga 1). Inför 
intervjutillfällena skickades ett missivbrev ut till varje respondent där ramarna för de etiska 
kraven klargjordes samt syftet med studien och vilka rättigheter respondenterna hade, 
exempelvis att deltagandet var frivilligt och att respondenterna hade rätt att avsluta sin 
medverkan närhelst de ville. Samtycke till datainsamling och dataanvändning inhämtades från 
varje intervjuperson vad gäller besvarande av frågor och hantering av material vid e-
postkontakt och även vid intervjuerna. Med konfidentialitetskravet menas att respondenterna 
ges största möjliga konfidentialitet genom att avidentifieras. Avidentifiering har skett genom 
att respondenternas i möjligaste mån anonymiserats genom att inte beskriva eller namnge 
kommun, skolor, arbetsplats, namn eller annat som skulle kunna göra bakvägsidentifiering 
möjlig för läsare. Nyttjandekravet har tillvaratagits genom att material och data hanteras 
varsamt. Respondenterna har försäkrats om att inspelade intervjuer och 
transkriberingsmaterial kommer raderas då uppsatsen godkänts och att obehöriga innan dess 
inte kommer kunna ta del av uppgifterna.  
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6. Resultat 
Nedan presenteras det resultat som framkommit från analysen för att besvara frågorna om 
skolkuratorers arbete med psykisk hälsa. Ur innehållsanalysen framkom två huvudkategorier 
som innehöll två subkategorier vardera, se tabell 2. Den ena huvudkategorin Psykisk hälsa - 
ett individuellt gränsland innehöll subkategorierna Syn på psykisk hälsa och Arbete med 
psykisk hälsa. Den andra huvudkategorin Arbetssätt - en variabel av relation, samverkan, 
perspektiv och handlingsutrymme innehöll subkategorierna Skolkuratorers arbetsformer och 
Skolkuratorers handlingsutrymme, se tabell 2.  

Tabell 2 – tabell över resultatets två kategorier och tillhörande subkategorier 
Kategori Psykisk hälsa – ett individuellt 

gränsland 
Arbetssätt – en variabel av relation, samverkan, 
perspektiv och handlingsutrymme 

Subkategori Syn på psykisk hälsa Skolkuratorers arbetsformer 
 

Arbete med psykisk hälsa Skolkuratorers handlingsutrymme 

 

6.1 Psykisk hälsa – ett individuellt gränsland 
För att undersöka skolkuratorers arbete med psykisk hälsa och hur de arbetar förebyggande 
och främjande var även synen på psykisk hälsa betydande för studiens resultat. I analysen 
framkom det att psykisk hälsa ofta sammankopplades med psykisk ohälsa. Skolkuratorernas 
beskrivning av psykisk hälsa innefattade dels perspektiv på psykisk hälsa, men även på 
psykisk ohälsa. I resultatet framkom att Psykisk hälsa - ett individuellt gränsland inom 
skolans arena också innefattade subkategorin arbetet med psykisk hälsa, om uppdraget men 
även med symptom på psykisk ohälsa. 
 

6.1.1 Syn på psykisk hälsa 
I syn på psykisk hälsa innefattade att ha balans i de olika områdena i livet och att bli sedd och 
bekräftad, samt vara trygg, glad och nöjd vid de flesta tillfällen i tillvaron. Skolkuratorerna 
beskrev psykisk hälsa genom att spegla definitioner av psykisk hälsa och psykisk ohälsa 
gentemot varandra som två motpoler som skapade varandra. Det som var gemensamt för 
begreppen var att de ofta beskrevs som en individuell upplevelse.  
 
Respondenterna beskrev att psykisk ohälsa var när elever under en längre tid upplevt sig må 
dåligt, de förklarade att många upplever dåligt psykiskt mående under kortare perioder men 
att detta inte var det samma som att uppleva psykisk ohälsa. Psykisk hälsa beskrevs dock 
innefatta ett gränsland, där det dels handlade om den individuella upplevelsen men också hur 
tankar påverkade upplevelse och inställning till livet, och att psykisk ohälsa på så vis inte 
alltid syntes. Ett exempel var då respondenterna berättade att de träffat elever för att arbeta 
med sömnsvårigheter eller koncentrationssvårigheter - men efter en period kunnat se att detta 
grundat sig i en psykisk obalans. Respondenterna förklarade hur tidigare erfarenheter och 
perspektiv kan vara relevant vid arbete med unga personers psykiska hälsa och ohälsa då 
gränsen för när det blir psykisk ohälsa är individuell. 
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Sen så tror jag att den gränsen kan se olika ut för människor, beroende på 
vad man har varit med om, vad som är mitt spektrum. Ett barn som första 
gången känner sig orolig och får ångest får ju jättepanik över att man inte 
mår bra då man inte har känt så förut. 

Respondent 4 
 
Respondenterna betonade vikten av att ha ett salutogent synsätt i sitt perspektiv på psykisk 
hälsa och syn på arbete med psykisk hälsa men att det också kunde vara svårt. Det framkom 
exempelvis att det är lätt att urskilja elever med psykisk ohälsa och att det då var viktigt att 
påminna både sig själv och även eleven om att det finns dem som mår bra. 
 

Det är ju så man vill att människor ska känna, att tänka att de har en 
hälsa. Som man jobbar med symptomen på deras psykiska ohälsa, eller 
grunden till ohälsan, för att det ska kunna bli en hälsa.  

     Respondent 5 
 

 

6.1.2 Arbete med psykisk hälsa 
Det framkom att arbetet med psykisk hälsa innefattades i mycket av vad skolkuratorerna 
gjorde i sitt vardagliga arbete. Det framkom dock att det inte fanns något specifikt uttalat 
uppdrag från ledning att arbeta med psykisk hälsa. Men eftersom mycket i elevernas tillvaro 
påverkade den psykiska hälsan fanns det ändå ett ansvar att arbeta med detta då dessa delar 
var beskrivna i skolkuratorernas uppdrag. Exempelvis genom att medverka till att alla elever 
uppnår dels kunskapsmål men även utvecklas socialt och emotionellt i en miljö som främjar 
lärande och hälsa. Respondenterna underströk att psykisk hälsa till stor del också var relaterat 
till den sociala situationen som elever befinner sig i. Vidare beskrev respondenterna att det 
finns flera sidor av en individs liv som påverkar den psykiska hälsan. Exempelvis framkom 
att det ingick i arbetet att för eleverna; belysa vilka fysiska aspekter som kan påverka det 
psykiska välbefinnandet så som sömn, mat och fysisk aktivitet och hur det påverkar hjärnan 
och mående. Vidare framkom att skolkuratorerna generellt tänker på vad en elev har runt 
omkring sig, vilka saker i tillvaron som påverkar det sociala välbefinnandet och som sedan 
påverkar det psykiska välbefinnandet.  
 

Men som kurator jobbar jag mer med de pilar som är utåt, allt omkring, 
social faktorer och saker i tillvaron som påverkar det sociala 
välbefinnandet som sedan övergår och påverkar det psykiska 
välbefinnandet.  

Respondent 1 
 
Respondenterna ansåg att deras uppdrag innebar att bevaka elevens helhetsbild, hur det ser ut 
kring eleven, hur det är med mående, relationer, föräldrar, fritid, i samverkan med andra 
professioner på skolan. Vidare beskrev dem att de arbetade förebyggande med psykisk hälsa 
genom att ge elever de mötte strategier för att hantera olika situationer i livet. Det kunde det 
röra sig om strategier för att undvika stress, planering av studier men också hitta faktorer för 
att elevens ’kropp och själ’ skulle må bra. 
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När respondenterna ombads berätta om hur de arbetade med psykisk hälsa svarade de genom 
att beskriva hur de arbetade med psykisk ohälsa. Skolkuratorerna kom i kontakt med psykisk 
ohälsa dels genom att elever själva sökte kontakt men även genom att föräldrar eller lärare 
sökte stöd då det fanns en oro kring en elevs psykiska hälsa.  Respondenterna beskrev att 
elever kunde uttrycka olika begrepp som “panikångest” eller “ångest”, men var inte alltid 
införstådda i innebörden av dessa. Skolkuratorerna arbetade då med att konkretisera vad 
eleven upplevde för att nyansera det. De beskrev hur elever kunde söka hjälp men inte alltid 
visste vad som var fel eller orkade arbeta för ett bättre mående. 
 

De flesta människorna säger ”Hjälp mig”, och så säger man ”Jo men 
jag kan hjälpa dig”.  Men då vill man inte för att då blir det jobbigt, för 
att jag måste ju förändras på nått sätt då. Att hjälpa dem att då hitta vad 
de egentligen är ute efter, vad är det de egentligen vill? 

Respondent 2 
 
Ett sätt att kartlägga elevens problem var genom enskilda samtal och att tydliggöra hur 
elevens situation såg ut i relationer, i skolan, på fritid, i sin hemmiljö för att ta reda vad som 
skulle kunna vara annorlunda. Vid dessa tillfällen kunde skolkuratorerna urskilja symptom på 
psykisk ohälsa som oro, ängslan, huvudvärk, trötthet, stress, ångest och till och med 
självmordstankar och självskadebeteenden. Arbete utifrån vad som upptäckts kunde innebära 
konfliktlösning, att reda i skolkrav med hjälp av lärare och föräldrar, fortsatta stödsamtal eller 
hänvisning vidare till andra instanser. Respondenterna poängterade att inom skolans arena är 
främsta målet att elever ska klara av betyg och uppnå resultat. Det är först när elevers mående 
går ut över skolresultat och skolsituation som stöd och hjälp av skolkuratorn ska bli aktuellt, 
och därmed lämnas psykisk ohälsa som inte berör skolresultat utanför skolkuratorernas 
uppdrag. Skolkuratorerna menade att detta begränsade deras möjlighet att arbeta med psykisk 
ohälsa i ett tidigt skede. Respondenterna sa sig även blivit uppsökta av oroliga föräldrar och 
ombetts arbeta med den unges psykiska hälsa men då skolkuratorn sedan velat bolla tillbaka 
till föräldrar mötts av motstånd eller oförståelse. 
 

Sen när man pratar med eleven 2-3 gånger så ringer man till föräldern: 
”Jo jag tänker så här och så här behöver ni hemma göra”. ”Nej men mitt 
barn mådde ju dåligt, vi har inte dåligt hemma”. Så då har man en 
förväntan om att det ska ordna sig i skolan, men det är inget 
skolproblem.  

Respondent 4 
 
Skolkuratorerna berättade om hur de har olika prioriterade områden som gör att de arbetar 
mer kontinuerligt med vissa frågor. De uppgifter de sa sig arbeta mest med vad gäller psykisk 
hälsa var närvaro/frånvaro, kränkningar och trygghet, alkohol- och droganvändning, 
konflikthantering och samtal för de som behöver enskilt stöd. De menade att inom dessa 
områden kan finnas dold psykisk ohälsa, att detta innebar ett arbete indirekt med den psykiska 
hälsan. Respondenterna svarade att man arbetade med trivsel, trygghet och organisering riktat 
till alla elever på skolan eller större grupper av elever när de ombads beskriva främjande 
arbete med psykisk hälsa. Det främjande arbetet skedde mer på en organisatorisk nivå genom 
att man fastslog arbetssätt för pedagoger eller regler för skolans utrymmen. Skolkuratorerna 
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arbetade förebyggande med psykisk hälsa då de inom skolan uppmärksammat ett problem och 
arbetade med frågan för att förhindra att problemet uppstod igen. Förebyggande var sådant 
som genomfördes efter kartläggning medan främjande var sådant som skedde på rutin i 
vardagen i relation till eleverna. 
 

6.2 Arbetssätt – en variabel av relation, samverkan, perspektiv och 
handlingsutrymme 
Det framkom att hur skolkuratorer arbetar med psykisk hälsa och upplever det förebyggande 
och främjande arbetet var beroende av arbetssätt. Arbetsformer innehöll skolkuratorers olika 
verktyg, strategier och samverkan som beskrevs som betydelsefulla instrument för att arbeta 
med psykisk hälsa. Arbetssättet påverkades i sin tur av skolkuratorernas handlingsutrymme 
som ansågs vara sammanhängande med relationer, perspektiv och samverkan i och utanför 
skolan. 
 

6.2.1 Skolkuratorers arbetsformer 
En stor del av skolkuratorers arbete med psykisk hälsa handlade om olika instrument, verktyg 
och strategier för samverkan med skolpersonal. Ett instrument beskrevs som angeläget i det 
här sammanhanget och vikten av en god relation som ansågs vara grundläggande för både 
enskilt arbete med elever men också med skolpersonal överlag. Skolkuratorerna beskrev att 
de samverkade med sitt Elevhälsoteam (EHT) som kunde bestå av skolsköterska, 
specialpedagog och även i vissa fall studie- och yrkesvägledare och rektor eller biträdande 
rektor. Även skolpsykolog var en profession inom skolans elevhälsa som det samverkas med. 
Men samverkan inom skolan skedde även med lärare, mentorer, coacher eller andra 
pedagoger. Samverkan innebar att man resonerade tillsammans och lyfte olika elevsituationer 
för att belysa komplexitet och göra sammanhangsmarkeringar. Något som både beskrevs som 
en svårighet och styrka var olika kunskaper och olika perspektiv mellan lärare, ledning och 
skolkuratorer.  
 

När vi sitter tillsammans och tittar på samma elever så kan vi ju se att, 
även om vi har förståelse för varandras bitar så kan man ändå säga: 
”Jaha, men va? Hur tänker du nu? Skulle det vara viktigare?” Men så får 
man ändå fram en väldigt bra bild istället. Man kan se att vi tänker olika, 
men det blir då en styrka. 

Respondent 3 
 
Av intervjuerna har det framgått att vissa redskap användes för att samverka kring elevers 
psykiska hälsa. Bland annat användes regelbundna träffar med andra skolprofessioner för att 
uppmärksamma och resonera kring elever som de rapporterats en oro för. Beroende på skola 
kallades dessa träffar och forum för olika men syftade till att uppmärksamma och arbeta på 
både en åtgärdande och förebyggande nivå med elevers psykosociala situation. 
 

Många gånger har man bara en pusselbit, man vet inte riktigt vad det 
handlar om, men så lyfter man det och kan tala och få andras perspektiv 
och där kan man kanske se en psykisk ohälsa eller så. Det handlar om att 
få en samlad och rättvis bild av eleven. 
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Respondent 1 
 
För att arbeta främjande och förebyggande med psykisk hälsa hade de utbildats och getts 
särskilda verktyg för skolkuratorer, för att kunna uppmärksamma, mäta och kartlägga både 
psykisk och fysisk hälsa, exempel på detta var skattningsformulär eller samtalsmetoder. 
Arbetet genomfördes ibland med hjälp av manualbaserade metoder, men dessa riktade sig mer 
till särskilda symptom av psykisk ohälsa snarare än psykisk hälsa uppgav respondenterna. 
Respondenterna poängterade att förebyggande och främjande arbete med psykisk hälsa 
hänger ihop. De ansåg att allting de gjorde inom skolan kunde betraktas som förebyggande 
och främjande då deras arbete skulle syfta till att ett barn mår bra. Skolkuratorerna uttryckte 
det som att på skolan är alla ungdomar i en process att bli vuxna så därför påverkas de framåt 
av hur de bemöts i skolan. 
 

För jag skulle vilja säga att man släcker bränder emellanåt. Kommer det 
in någon som säger ”Jag mår jättedåligt, jag har skurit mig!” då är det ju 
åtgärdande, att hjälpa vidare eller att prata om vad vi kan göra nu. Men 
samtidigt i det långa perspektivet så är det på ett sätt ett litet problem 
som vi gör någonting åt för att det inte ska bli större – och blir då 
förebyggande. 

Respondent 2  
 
Exempel som respondenterna gav på deras strategier för förebyggande arbete var att de jobbar 
aktivt med likabehandlingsplaner, att de går ut och möter elever i klasser och att de 
sammanfattar enkäter. Även att titta på vad anmälningar till rektorn kring kränkningar har 
handlat om, för att sedan göra en plan kring detta kunde vara en strategi för att arbeta med 
psykisk hälsa. Det fanns handlingsplaner kring områden som fungerade som verktyg för att nå 
ut och komma till handling, såsom kring mobbning, trakasserier och kränkningar men också 
vid misstanke om droger. Handlingsplaner fanns även för när en elev hade hög frånvaro eller 
om en elev inte kunde få betyg. En stor det av relationsskapandet menade respondenterna 
kunde ses som ett viktigt instrument vid främjande och förebyggande arbete med psykisk 
hälsa.  I detta beskrevs rutiner för att främja att elever blev varse om skolkuratorn, exempelvis 
genom rutinmässiga samtal med varje elev i början av årskurs sju, eller att vid varje 
terminsstart gå runt och presentera sig i klasserna. Genom detta menade skolkuratorerna att 
eleverna blev medvetna om till vem och vart de kunde vända sig men också skapade ett öppet 
klimat och god stämning. 
 

6.2.2 Skolkuratorers handlingsutrymme 
Respondenterna uttryckte att möjligheten att arbeta med psykisk hälsa styrdes av 
handlingsutrymmet. Skolkuratorerna upplevde att de hade möjlighet att framföra förslag på 
vad de ville jobba mer kring till rektorer och ledning. Det som ofta beskrevs hålla tillbaka 
skolkuratorerna i deras arbete var istället prioriteringen av arbetsuppgifter och tid. Av 
resultatet har det framgått att vissa av respondenterna hade tillgång till manualbaserade 
metoder men majoriteten efterfrågade kompetenshöjning genom ökad kunskap inom metoder. 
Detta ansågs dock inte vara något större hinder då det inom ramen för skolkuratorernas 
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uppdrag fanns ett utrymme som gav möjlighet att jobba utifrån personlighet och då använda 
sig av sina tidigare erfarenheter och kunskap.  
 

Och det är ju det som är så oerhört stimulerande, att det inte finns en 
jättesnäv ram utan att uppdraget ser ut på ett sätt och inom uppdraget 
finns det ett väldigt stort utrymme.  

Respondent 5 
 
Respondenterna upplevde att det åtgärdande arbetet med psykisk ohälsa tog mer plats än det 
främjande och förebyggande arbetet med psykisk hälsa. De uttryckte en önskan om att arbeta 
mer främjande och förebyggande genom att exempelvis jobba mer suicidförebyggande eller 
för att nå ut till pojkar bättre, och även att jobba uppsökande. Respondenterna menade att 
rektorn kunde styra arbetet och hade inverkan i vad som skulle göras genom att sätta en ton på 
skolan för elevhälsoarbetet. Skolkuratorerna styrde mer över hur det som skulle utföras kunde 
utformas och genomföras. Under intervjuerna beskrev respondenterna hur de som skolkurator 
var den som hade ett annat perspektiv än resterande skolpersonal, att det gärna och ofta fanns 
ett pedagogiskt tänk och resultatfokus snarare än psykosocialt. Skolkuratorerna såg detta som 
en stor utmaning men kunde även se att stödet från rektor kunde underlätta arbetet och då 
resultera i bättre samverkan. Skolkuratorn fick i detta vara den som ansvarade för det 
psykosociala perspektivet och försökte se och tänka på helhetssituationen för eleven. Och 
genom det också hjälpa både elever och lärare att förstå hur förebyggande och främjande 
arbete med psykisk hälsa i längden kunde gynna den övriga skolsituationen.  
 

Att hela tiden ha på sig dem glasögonen, det psykosociala perspektivet. 
Vad vi än gör för någonting, oavsett om det handlar om matsalen, om 
omklädningsrum, eller inlärning eller studiero i en klass, att hela tiden 
ha det perspektivet. 

Respondent 3 
 
Under intervjuerna framkom att utrymmet att arbeta med psykisk hälsa också berodde på hur 
skolkuratorerna samverkade med andra som kan ha kunskap om psykisk ohälsa så som 
psykiatrin, socialtjänst eller ungdomsmottagning. I de fall där skolkuratorerna märkte av att 
det som elever talade om i samtal inte låg inom skolkuratorns kompetens eller uppdrag 
behövde de förmedla dem vidare, men saknade ofta att någon tog sig an det de 
vidarebefordrat kring elever.  
 

Det är många som jag träffar som jag har kontakt med som jag önskar 
hade kontakt med en annan instans. Vi säger till exempel att man träffar 
nån några gånger och känner att den här eleven är nog deprimerad och 
det finns nog mycket annat bakom. Men om jag börjar skrapa här, vad 
händer då? Man är ganska själv som skolkurator. Så det är hela tiden ett 
avvägande vad man kan dra igång.  

Respondent 4 
 
Respondenterna berättade att psykisk ohälsa är mycket komplext, och ofta så komplext att 
inte heller skolan som arena med pedagoger och ledning löser situationen själv, utan behöver 
vända sig utåt. Skolkuratorerna upplevde sig emellanåt ensamma i sin profession på skolan 
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men uttryckte ändå att de ofta kunde samverka inom elevhälsan och med övrig skolpersonal. 
De upplevde sig istället ensamma främst i arbetet med ungas psykiska ohälsa då de uttryckte 
att de saknades instanser som tog vid när elevens problematik hamnade utanför deras uppdrag 
och kunskap. Detta menade skolkuratorerna ofta hämmade deras sätt att arbeta med psykisk 
ohälsa och begränsade handlingsutrymmet.  

 

6.3 Sammanfattning resultat 
Av resultatet har det framgått att i skolkuratorers arbete med psykisk hälsa var även syn på 
psykisk hälsa framträdande. Bland annat betonades ett salutogent synsätt i arbetet med elever 
men också syn på hur psykisk hälsa och ohälsa kan urskiljas. Skolkuratorerna beskrev psykisk 
hälsa genom att spegla definitioner av psykisk hälsa och psykisk ohälsa gentemot varandra 
som två motpoler som skapade varandra. Skolkuratorerna uttryckte därav också en önskan om 
att ha en salutogen syn på psykisk hälsa för att kunna se att de arbetade med psykisk hälsa 
hellre än med psykisk ohälsa. Respondenterna såg på psykisk hälsa som en individuell 
upplevelse som också innebar ett gränsland mellan den egna upplevelsen och hur tankar 
påverkade inställning till livet som kunde ta sig i uttryck på olika vis och därför inte alltid är 
synlig. Det framkom av resultatet att det inte fanns något specifikt uppdrag att arbeta med 
psykisk hälsa. Men skolkuratorerna menade att de indirekt arbetare med psykisk hälsa 
eftersom olika faktorer i elevers tillvaro påverkar måendet och skolkuratorerna hade ett 
uppdrag att bevaka helhetsbilden av varje elev.  

Enligt skolkuratorerna hängde förebyggande och främjande arbete med psykisk hälsa hänger 
ihop. Skolkuratorerna uttryckte det som att på skolan är alla ungdomar i en process att bli 
vuxna så därför påverkas de framåt av hur de bemöts i skolan. Dock förklarade 
respondenterna att de arbetade med symptom på psykisk ohälsa snarare än att beskriva hur de 
arbetade med psykisk hälsa. En stor del av skolkuratorernas arbetsformer med psykisk hälsa 
handlade om olika instrument, verktyg och strategier för samverkan med skolpersonal. 
Arbetsformerna skedde genom relation och samverkan till personal på skolan och med 
eleverna. Mycket av det förebyggande och främjande arbetet med psykisk hälsa skedde 
organisatoriskt genom strukturerade strategier och tillvägagångssätt tillsammans med annan 
skolpersonal. Skolkuratorerna uppgav att de hade ett stort handlingsutrymme för att arbeta 
förebyggande och främjande med psykisk hälsa. Men då de begränsades, begränsades de av 
bristfällig samverkan inom och utanför skolan och behov av åtgärdande insatser. 
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7. Diskussionsavsnitt 
I följande avsnitt utvecklas resultatet av studien och binds samman med den teoretiska 
referensramen utifrån organisationsteorin men även tidigare forskning och relevant litteratur. 
Läsaren ställs inför jämförelser dessa emellan där både skillnader och likheter lyfts fram 
kopplat till syftet att undersöka skolkuratorers arbete med psykisk hälsa. I avsnittet för 
metoddiskussion får läsaren inblick i vad som kan ha påverkat resultat och studiens kvalitet. 
 

7.1 Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att studera hur skolkuratorer inom högstadie- och gymnasieskola 
arbetar med psykisk hälsa. I denna del analyseras resultatet med hjälp av teoretiska begreppen 
psykisk hälsa och psykisk ohälsa samt organisationsteori tillsammans studier som tagits upp i 
forskningsläget. 
 

7.1.1 Skolkuratorers syn på och arbete med psykisk hälsa utifrån begreppen psykisk 
hälsa och psykisk ohälsa 
Den bild av psykisk hälsa och ohälsa som respondenternas återgav vid intervjuerna 
överensstämde delvis med WHOs (2014) definition av psykisk hälsa och 
Folkhälsomyndighetens (2016) beskrivning av psykisk ohälsa. De symptom på psykisk ohälsa 
som skolkuratorerna mötte kunde vara oro, ängslan, huvudvärk, trötthet, stress, ångest eller 
till och med självmordstankar och självskadebeteenden vilket är återkommande begrepp och 
beskrivningar av psykisk ohälsa (Socialstyrelsen 2013; Folkhälsomyndigheten 2016).  
 
Av resultatet har det framgått att psykisk hälsa och psykisk ohälsa definieras olika och anses 
vara en individuell upplevelse därav något som inte alltid är konkret och synligt för 
skolkuratorerna att arbeta med. Likt Uppdrag Psykisk Ohälsa (2016) förklarar kan psykiska 
besvär i olika grad påverka funktionsförmågan, detta var också något som skolkuratorerna sa 
sig se hos elever de mötte, exempelvis genom att eleverna hade sömnproblem eller 
koncentrationssvårigheter. En tanke som väcktes under studiens gång var att syn på psykisk 
hälsa och psykisk ohälsa inte bara är en individuell upplevelse för den som är i den psykiska 
hälsan eller ohälsan - utan också den som ska bemöta den. Reflektionen gjordes att 
skolkuratorers bemötande och definition av psykisk hälsa och ohälsa påverkas av deras 
tidigare kunskap och syn på psykisk hälsa och psykisk ohälsa. För att tydliggöra 
resonemanget kan studien placeras i ett sammanhang där frågorna istället skulle ställts till en 
psykiatriker eller läkare. Syn och arbete med psykisk hälsa skulle i så fall, kan tänkas, utgått 
från ett mer medicinskt perspektiv där det troligen finns tydligare gränser och där den mer 
specifika vetenskapliga kunskapsbakgrunden i större utsträckning kunnat styra synen på 
psykisk hälsa. Då skolkuratorer ska stå för ett psykosocialt perspektiv och även en helhetssyn 
kan de behöva väga in vetenskap, kunskap och perspektiv från alla de olika arenor som 
Backlund (2007) menar att elevhälsan befinner sig emellan; pedagogikens, psykologins, 
medicinens och det sociala. Detta förklarar skolkuratorernas gränslands-förklaring av psykisk 
hälsa och även indirekt varför arbetssätt och tillvägagångssätt kunde se olika ut och inte 
avgränsades till exempelvis WHOs förklaring. 
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Men skolkuratorerna förmedlade också ett perspektiv om att psykisk hälsa hos elever var 
sammanhängande med elevers övriga tillvaro i skolan och sociala situationer kunde ha effekt 
på den psykiska hälsan. Respondenterna uttryckte att mycket annat som skolkuratorerna 
gjorde hängde samman med elevernas psykiska hälsa. Faktorer som sociala situationer i och 
utanför skolan, studieteknik, fysiska aspekter som sömn eller matvanor tillhörde sådant som 
respondenterna menade påverkade elevers psykiska hälsa och som de därmed också arbetade 
med. Durlak (1997) beskriver i Successful prevention programs for children and adolescents 
att utöver skolklimatet finns det risk- och skyddsfaktorer i en elevs sociala förhållanden och 
familj som kan påverka elevers mentala hälsa. Detta kan också kopplas samman med 
respondenternas uppfattning om att vara den ende som bevakar helhetsbilden av eleven och 
inte bara har fokus på studieresultat. Respondenterna beskrev att de i sin profession på skolan 
har det psykosociala uppdraget och måste titta på fler delar av en elev än betyg.  
 
Skolkuratorerna kunde räkna upp flera exempel på sociala, psykologiska och fysiska aspekter 
hos elever i och utanför skolan som kunde påverka psykisk hälsa. Därmed kan sägas att 
skolkuratorerna hade en syn på psykisk hälsa som talade om en förståelse för faktorer, 
symptom och relevans kopplat till skolans mål. Men det kan även sägas att skolkuratorernas 
beskrivning av psykisk hälsa genom att spegla psykisk hälsa och ohälsa gentemot varandra 
motsätter sig WHOs (2014) definition. I WHOs definition av hälsa, där den psykiska hälsan 
ingår, sägs att det är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, 
och inte enbart avsaknad av sjukdom eller funktionshinder, vilket då exempelvis skulle vara 
psykisk ohälsa (WHO 2014). Då skolkuratorerna tenderade att beskriva dem två som olika 
poler mot varandra talade det istället för en syn där det ena skapade det andra. Synen på 
psykisk hälsa påverkade också hur skolkuratorerna såg på förebyggande och främjande arbete 
med psykisk hälsa då de ofta kunde beskriva hur de arbetade förebyggande för att motverka 
symptom på psykisk ohälsa snarare än främjande med psykisk hälsa.  
 

7.1.2 Skolkuratorers syn på och arbete med psykisk hälsa utifrån ett 
organisationsteoretiskt perspektiv 
Det har i studien framgått att skolkuratorer arbetar med psykisk hälsa på organisatorisk-, 
grupp- och individnivå inom skolan. Arbetet har organiserats och genomförts med hjälp av 
och tillsammans med rektor och skolledning, tillsammans med elevhälsoteamet och 
pedagoger men även på egen hand. Enligt organisationsteorin hänger organisationer samman 
av mål, människor, struktur, aktivitet och kultur, dessa komponenter påverkar också varandra. 
Inom teorin menas att organisationer inrättas för att uppnå mål som inte är möjliga nå med 
hjälp av en enskild människas arbete (Abrahamsson 2005).  Det kan därför ses som viktigt att 
skolkuratorn samarbetar och samverkar med sin elevhälsa och andra professioner inom 
skolan. För att arbeta främjande och förebyggande men även ingripande och åtgärdande med 
elevernas hälsa behövs varierad kunskap och perspektiv. Det kan också tolkas vara därför det 
är betydande för en skola att tillhandahålla en skolkurator för att kunna arbeta med elevernas 
psykiska hälsa.  
 
Vikten av att samverka och även att verka på flera nivåer beskrivs i studien Social 
determinants of health and well-being among young people. Health Behaviour in School-aged 
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Children (HBSC) study: international report from the 2009/2010 survey (Currie et al. 2012), 
där rapporteras att motståndskraft gentemot psykisk ohälsa hos barn och ungdomar förbättras 
genom att arbeta främjande och förebyggande på olika nivåer. Av resultatet har det framgått 
att skolkuratorerna var verksamma på flera nivåer och arbetade dels strukturerat med policys 
och handlingsplaner men också med skolmiljö, bland grupper och klasser men även i enskilda 
samtal. I samma studie framgår också att det är mer effektivt att inom skolan arbeta 
förebyggande på olika nivåer, till exempel att ändra psykiska skolmiljön, förbättra elevernas 
individuella färdigheter och engagera lärare och föräldrar, än att verka ingripande på en nivå 
och på så sätt minska självupplevd psykisk obalans (Currie et al. 2012). Skolkuratorerna 
arbetade förebyggande och främjande med psykisk hälsa genom att på en organisatorisk nivå 
delta i planering och utformning av arbete kring att minska mobbning, kränkningar, sexuella 
trakasserier och frånvaro. Vad gäller främjande insatser innebar skolkuratorernas arbete ett 
mer fokus på att främja ett gott klimat och de var inte själva de som utförde det främjande 
utan var istället med vid planering och tillförande av kunskap i utformning i de främjande 
insatserna.  
 
I resultatet har det framgått att skolkuratorer i vissa fall arbetade främjande och förebyggande 
med psykisk hälsa i enhetlighet utifrån uppdrag från rektorer eller handlingsplaner och 
styrdokument men i andra fall och situationer skedde arbetet mer flexibelt och skolkuratorns 
egna intressen och viljor fick forma uppdrag och arbetsgång. Inom organisationsteorin finns 
det ofta informella organisationer inom den formella organisationen, informella grupper där 
man drar åt olika håll eftersom de gemensamma och fastslagna formella målen och 
strukturerna inte fungerar på samma sätt (Abrahamsson 2000). Av resultatet har 
skolkuratorerna och elevhälsans arbete kunnat tolkas som en informell grupp eller 
organisation, en subgrupp på skolan eftersom de urskiljer sig från annan skolpersonals ofta 
resultatinriktade mål och grundläggande synsätt. Detta kunde innebära att skolkuratorer drog 
åt olika håll och hade andra mål än lärare och pedagoger vilket kunde skapa 
intressekonflikter. Detta kan också kopplas till skolkuratorernas upplevelse av sitt 
handlingsutrymme. Respondenterna menade att rektorer styrde arbetet i vad som skulle göras 
men att de som skolkuratorer styrde över hur det som skulle utföras kunde utformas och 
genomföras. I detta påverkades skolkuratorernas möjlighet att arbeta förebyggande och 
främjande, då rektorer och pedagoger efterfrågade mer åtgärdande insatser kring psykisk 
ohälsa. Respondenterna uttryckte att detta begränsade deras handlingsutrymme vad gällde 
arbete med psykisk hälsa. Det fanns önskemål om att kunna arbeta mer med 
suicidförebyggande frågor, eller för att nå ut till pojkar bättre samt att arbeta mer uppsökande. 
Yrkesindividers handlingsutrymme är enligt organisationsteorin både bundet och obundet till 
arbetsuppgifter i det vardagliga arbetet men även till exempelvis riktlinjer och andra 
dokument som fastställer uppdrag och ansvar (Abrahamsson 2005). Detta kan förklara att 
skolkuratorerna upplevde sig ha ett stort handlingsutrymme eftersom uppdraget kring psykisk 
hälsa ändå var vagt formulerat men samtidigt som de också kunde beskriva begränsningar i 
handlingsutrymmet på grund av bland annat rektorers och lärares intressen och perspektiv. 
Likt vad Svensson et al. (2008) sagt om handlingsutrymme och organisering av det sociala 
arbetet, kommer socialarbetaren oavsett inom vilken organisation som det sociala arbetet 
bedrivs forma sig och anpassa sig efter de förutsättningar som ges. Skolkuratorerna ansvarade 
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för det psykosociala perspektivet och försökte även hjälpa både elever, lärare och rektorer att 
förstå hur förebyggande och främjande arbete med psykisk hälsa i längden kunde gynna den 
övriga skolsituationen. Samtidigt beskrevs en kollision mellan skolkuratorernas psykosociala 
perspektiv och rektorers och lärares fokus på betyg och pedagogiska perspektiv vilket 
påverkade handlingsutrymmet. Därmed kan en anpassning urskiljas som ett resultat av 
organiseringen av det sociala arbetet inom skolan och de regler och villkor som skapats för 
det sociala arbetet. 
 
Återkommande betonade respondenterna vikten av samverkan inom skolan för att kunna 
arbeta med psykisk hälsa. De som skapat förståelse för varandra kunde istället komplettera 
varandra och skapa enhetlighet och kontext som förde elevarbetet framåt. Det framkom att 
beroende på vilken skola och hur arbetet med psykisk hälsa utformats var detta i olika grad 
implementerat. Av resultatet har det framgått att det fanns både ett missnöje och 
intressekonflikter på grund av olika perspektiv, intressen och mål. Dessa skolkuratorer kunde 
ses som en subgrupp enligt organisationsteorin. Men det har av resultatet också framgått att 
ledningen inom skolor skapat formell samverkan och personalens skilda perspektiv blev då en 
styrka, där intressen kring elevers psykosociala hälsa och skolresultat sammanlänkats. 
Abrahamsson (2000) menar att formella och informella organisationer kan finnas samtidigt 
och behöver inte utesluta varandra. Enligt organisationsteorin är en organisation inte alltid ett 
instrument för att huvudmän ska uppnå mål utan kan likväl förklaras som en struktur som 
anpassar sig efter intressen och krav som finns inom den och söker upprätthålla och finna en 
balans genom att avväga dessa krav mot varandra (Abrahamsson 2005).  I detta kunde det 
urskiljas hur skolkuratorns uppdrag att vaka över elevernas psykosociala hälsa ställdes emot 
skolledningen främsta mål att förmedla kunskap och uppnå läromål. I vissa fall kunde det 
infinna sig en balans där läromål och elevhälsomål anpassat sig efter varandra och ibland inte 
och då bidrog till intressekonflikter. Skolkuratorns arbete med psykisk hälsa kunde utifrån 
organisationsteorin ses som något som skola och ledning fått anpassa sig till eftersom de 
förstått att arbete för elevers psykosociala mående kunde komplettera båda organisationernas 
mål och föra organisationen framåt. 
 
I studiens resultat framkommer det att flera respondenter upplevde sig ensamma i sin 
profession när det inte fanns någon fungerande samverkan med andra instanser när elevens 
problematik gick utanför skolkuratorns uppdrag. Det framkom att i de fall där skolkuratorerna 
märkte av att det som elever kom med i samtal inte låg inom skolkuratorns kompetens eller 
uppdrag behövde förmedlas vidare, men saknade ofta att någon instans tog sig an det de 
vidarebefordrat kring elever. Ofta beskrevs att det fanns förväntningar från lärare, föräldrar 
och även ibland ledning, på att skolkuratorn kunde lösa elevers psykiska ohälsa med snabba 
lösningar. I Backlunds (2007) avhandling tas en studie upp som visade på att skolkuratorer 
upplevde ensamhet i yrket och orimliga förväntningar som de största svårigheterna i yrket. 
Skolkuratorerna uttryckte en önskan om mer samverkan, en tydligare roll som skolkurator och 
mer utrymme att jobba med det förebyggande arbetet (Backlund 2007). Respondenterna i 
denna studie efterfrågade också mer samverkan och mer utrymme att arbeta förebyggande. 
Likaså visar siffror i kartläggningen av skolkuratorers arbete (SSR 2016) att majoriteten av 
skolkuratorer inte hinner med förebyggande arbete i den utsträckning de önskar. Som tidigare 
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nämnts kan motsättningar mellan intressen leda till konflikter enligt organisationsteorin 
(Abrahamsson 2005). Om resurser är begränsade, som skolkuratorerna beskrev sig vara i 
utrymme för samverka med andra instanser eller i sitt utrymme för förebyggande arbete, 
kommer aktörers intressen lätt i konflikt med varandra. Dels kan det handla om konflikter 
inom skolan men också mellan instanser utanför skolan. En konflikt behöver inte vara 
avsiktlig men när den enes handlingar och mål hindrar eller pressar fram resultat som den 
andra motsätter sig finns risk för konflikter (Abrahamsson 2005). Som exempel kan 
Backlunds (2007) tes om att lärares uppfattningar av problem och deras syn styr åtgärder och 
skolkuratorernas arbete. Hon menar att skolkuratorers uppdrag dels definieras som en resurs 
till elever, men även som en resurs till lärare och att det uppstår svårigheter att förena dessa 
två uppdrag för skolkuratorer (Backlund 2007). Backlund (2007) framhåller att skolans 
elevhälsa befinner sig i ett gränsland mellan pedagogikens, psykologins, medicinens och det 
sociala arbetets arena. Detta bekräftades av flera respondenter och kan enligt 
organisationsteorin innebära en risk för konflikter inom skolan och elevhälsoarbetet men 
också då skolkuratorerna önskade arbeta förebyggande och främjande exempelvis genom att 
vara uppsökande - men möttes av svårigheter att samverka med andra insatser i övriga 
samhället kring psykisk hälsa. Skolkuratorernas arbete med psykisk hälsa begränsades också 
av vad som ingick i deras uppdrag. Som exempel är det först när psykisk hälsa påverkar 
skolresultat och skolsituation som kuratorns kompetens ska bli aktuell. Detta begränsade 
skolkuratorerna i att arbeta med psykisk ohälsa i ett tidigt skede och även med symptom som 
exempelvis självskadebeteende eller ätstörningar. Likt som Abrahamsson (2005) förklarar så 
behöver en organisation inte hela människor utan bara delar av dem. Delar i personen som 
kunskaper, erfarenheter, behov, ambitioner, förväntningar och kreativitet är inte alltid önskat 
inom organisationer vilket kan leda till inre konflikter i professionens roll men även mellan 
yrkesprofessioner när föreställningar inte överensstämmer med vad organisationen vill ha och 
ta del av (Abrahamsson 2005).  
 
Under intervjuerna beskrev respondenterna hur de som skolkurator var den som hade ett annat 
perspektiv än resterande skolpersonal, att det gärna och ofta fanns ett pedagogiskt tänk och 
resultatfokus snarare än ett psykosocialt. Skolkuratorerna såg detta som en stor utmaning men 
kunde även se att stödet från rektor kunde underlätta arbetet och då resultera i bättre 
samverkan. Skolkuratorn fick i detta vara den som ansvarade för det psykosociala 
perspektivet och försökte se och tänka på helhetssituationen för eleven. Och genom det också 
hjälpa både elever och lärare att förstå hur förebyggande och främjande arbete med psykisk 
hälsa i längden kunde gynna den övriga skolsituationen.  
 

7.2 Metoddiskussion 
En studies analytiska pålitlighet blir hög om studiens kunskap kan överföras i en mer 
generaliserad kontext. Om resultatet kan användas vidare har studien en hög pålitlighet 
(Malterud 2014).  Pålitlighet är också besläktat med representativitet (Justesen & Mik-Meyer 
2011). Trots att resultatet är förankrat i en delpopulation har författarna reflekterat över vilka 
som skulle väljas ut som representanter för den grupp som skulle undersökas kopplat till 
syftet. Respondenternas blandning av ålder, kön och yrkeserfarenhet kan göra studien aktuell 
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även i ett större sammanhang vilket höjer representativiteten. Något som dock skulle kunnat 
begränsa överförbarheten och då även pålitligheten är det faktum att urvalet bestått av 
skolkuratorer från samma kommun och även enbart inom kommunala högstadie- och 
gymnasieskolor, vilket kan påverkat spridningen. Detta var dock en avgränsning som enligt 
författarna var nödvändig dels med tanke på studiens storlek. Hade studien genomfört med 
respondenter från även låg- och mellanstadie hade detta kunnat ökat spridningen så pass att 
svaren på studiens frågeställningar blivit för vida och okoncentrerade. Hade studien 
genomförts med respondenter inom den skola som fanns att tillgå hade det inneburit en ökad 
förförståelse och även personlig koppling till skola och skolkurator eftersom en av författarna 
genomfört praktik där. Detta hade kunnat påverka intervju och datainsamling men även 
innehållsanalys och då också resultat. För att höja studiens pålitlighet och minimera risken att 
den ena författarens förförståelse påverkar studiens genomförande och resultat har författarna 
varit noggranna med att dela på ansvaret att vara intervjuare och även delat transkriberingen 
mellan sig. 
 
Något som skulle kunnat höja den externa validiteten är att författarna i urvalsprocessen varit 
noga med att variationen av respondenter skulle bli jämnt fördelad. Studien har genomförts 
med respondenter som gett en god spridning vad gäller fördelning mellan högstadieskola och 
gymnasieskola, kön, ålder och yrkeserfarenhet. Ett urval gjordes bland de respondenter som 
kontaktades i det inledande skedet för att få en variation av respondenterna. Studien kan 
därmed inneha en god applicerbarhet vad gäller studier kring skolkuratorers arbete med 
psykisk hälsa (Graneheim & Lundman 2004). Något som däremot kan försämra 
applicerbarheten är avgränsningarna till skolkuratorer endast inom högstadieskola och 
gymnasieskola. Urvalet begränsades till skolkuratorer som var verksamma inom kommunala 
högstadie- och gymnasieskolor vilket innebär en begränsning vad gäller applicerbarheten i ett 
sammanhang kopplat till exempelvis skolkuratorer inom låg- och mellanstadiet eller inom 
friskolor.  
 
Trovärdighet används för att studera om en metod undersöker det den säger att den ska 
undersöka. Det innebär att forskaren måste kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt tolka sin 
studies metod och resultat. Forskningens tillvägagångssätt eftersträvar att vara transparant för 
att evidensen ska bli trovärdigt (Kvale & Brinkmann 2014). Material i studien har samlats in 
genom intervjuer som genomförts med hjälp av en halvstrukturerad intervjuguide. Vid 
formulering av intervjuguiden beaktades studiens utgångspunkt i syfte och frågeställningar. 
Men intervjuguiden skapades också i relation till tidigare forskning, litteratur och juridik. 
Detta höjer både trovärdigheten och tillförlitligheten för studien eftersom detta gör 
intervjuguiden mer applicerbar men också då frågorna utformats utifrån att författarna 
inhämtat en kontrollerad förkunskap för att ställa relevanta frågor och vända sig till adekvata 
respondenter (Malterud 2014). Något som kan ha haft inverkan vid utformning av 
intervjufrågor och intervjuer är en av författarnas förförståelse från en praktikperiod med en 
kuratorsgrupp. Detta kan ha höjt studiens tillförlitlighet, trovärdighet och pålitlighet och haft 
en positiv effekt då detta inneburit en viss förståelse för skolkuratorers vardagliga arbete 
vilket exempelvis underlättat för adekvata följdfrågor vid intervjuerna. Men det kan även haft 
en sänkt studiens tillförlitlighet, trovärdighet och pålitlighet och haft en negativ effekt då detta 
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indirekt inneburit att författaren kan ha haft en förutbestämd föreställning utifrån sin 
personliga erfarenhet som påverkat tolkning. Författarna har under studiens gång resonerat 
och reflekterat kring dessa faktorer för att hålla sig uppmärksamma och transparenta. 
 
Med intern validitet menas om man som forskare har använt relevanta begrepp eller 
kartläggningsmetoder för undersökningens syfte. Som forskare måste man granska de verktyg 
man använt sig av för att få fram data och ifrågasätta om kartläggningen är genomförd på ett 
sätt som är relevant för syftet (Malterud 2014). Valet av halvstrukturerade intervjuer 
motiverades genom att det skapar ett utrymme för respondenten att uttrycka sig mer fritt och 
göra egna tolkningar (Kvale & Brinkman 2014). I studien har respondenterna själva fått 
definiera begreppen psykisk hälsa och psykisk ohälsa samt främjande och förebyggande 
psykosocialt arbete för att uppnå en god intern validitet och undvika feltolkning. Genom att 
variera i rollen som intervjuare och observatör och i efterhand tala och diskutera kring 
intervjuernas genomförande har formulering av frågor granskats för att sedan finnas i åtanke 
för nästkommande intervju, detta pekar på en god trovärdighet och tillförlitlighet i studiens 
genomförande. Tillförlitlighet handlar om tillförlitligheten hos studiens frågor mer än deras 
relevans. Tillförlitligheten kan ha höjts i och med att författarna under studien turats om att ta 
ansvar för att ställa frågor under intervjuerna. Enligt Kvale (2014) och Brinkman får en studie 
högre tillförlitlighet då olika forskare ställer frågor kring samma ämne och får samma svar. 
Tillförlitligheten påverkas av hur frågor är formulerade, hur intervjuaren beter sig eller andra 
omständigheter kring en intervju (Kvale & Brinkmann 2014). Att använda en halvstrukturerad 
intervjuguide har även gett stöd i att relevanta huvudfrågor ställts till samtliga respondenter, 
att varje intervju innehållit en grund eller stam där följdfrågor varit förgrenats varierande, 
vilket talar för en god reliabilitet.  
 
Vid sammanställning av material har författarna skapat en god tillförlitlighet genom att 
fördela transkribering jämnt mellan sig och genomfört transkriberingen kort efter 
intervjuernas genomförande för att inte förlora intryck eller göra misstolkningar (Larsson 
2005). Vid sammanställning av materialet har tillförlitligheten också höjts eftersom 
författarna reflekterat sinsemellan för att vara överens om uttryck i materialet och varit noga 
med att utestänga egna tolkningar och värderingar. Under innehållsanalysen har författarna 
varit noga med att genomföra analysen tillsammans för att minimera risker att göra 
missbedömningar eller feltolkningar. Studiens material har analyserats genom en riktad 
innehållsanalys vilket innebär en sammanställning och analysering av materialet i flera 
strukturerade steg (Graneheim & Lundman 2004). Med detta metodval skapades en förståelse 
för vad respondenterna berättat och en möjlighet att återge detta i resultatet. I bearbetning av 
resultat och skapandet av kategorier och koder har författarna ständigt kontrollerat studiens 
resultat med dess syfte och frågeställningar. Författarna har varit ifrågasättande av resultatet 
som kommit fram genom analysmetoden för att höja trovärdigheten i studien och för att se till 
att studiens syfte stämmer överens med resultatet.  
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7.3 Slutsats 
Studiens syfte var att studera hur skolkuratorer arbetar med psykisk hälsa. Hur skolkuratorer 
såg på psykisk hälsa och deras arbete med psykisk hälsa, samt hur de upplevde det 
förebyggande och främjande psykosociala arbetet skulle studeras genom intervjuer. I studien 
har det framgått att hur skolkuratorer arbetar främjande och förebyggande bland annat beror 
på vilken syn skolkuratorn har på psykisk hälsa och vad psykisk ohälsa innebär för 
skolkuratorn. Resultatet visade att skolkuratorer ser på psykisk hälsa som en individuell 
upplevelse och det fanns både likheter och skiljaktigheter från definitionen av begreppet 
jämfört med WHOs definition. Det framkom också att synen på psykisk hälsa hängde 
samman med arbetet med psykisk ohälsa. Då skolkuratorerna ofta kunde beskriva hur de 
arbetade förebyggande för att motverka symptom på psykisk ohälsa snarare än främjande med 
psykisk hälsa drogs slutsatsen att skolkuratorers förebyggande och främjande arbete med 
psykisk hälsa och ohälsa påverkades av deras syn på psykisk hälsa.  
 
 
Ofta arbetade skolkuratorerna med psykisk hälsa genom att bemöta symptom på psykisk 
ohälsa och arbetade mycket i enskilda samtal med dessa faktorer hos den unge. Men 
skolkuratorerna arbetade även förebyggande och främjande med psykisk hälsa, ofta på 
organisatorisk nivå men även på gruppnivå. Skolkuratorerna bedrev förebyggande och 
främjande arbete genom styrning av rektorer, genom uppdrag och arbetsformulering, i 
samverkan med övrig skolpersonal men också på egen hand. Det förebyggande och främjande 
arbetet med psykisk hälsa kunde vara på uppdrag från ledning men också indikeras av 
skolkuratorerna själva - skolkuratorerna styrde ofta själva utformning av arbetet och hade en 
frihet i hur arbetet skulle genomföras, men ofta på uppdrag av organisationen. En slutsats av 
studien är därmed att skolkuratorer i sitt arbete med psykisk hälsa bitvis är beroende av att ha 
en stöttande organisation och att det förebyggande och främjande arbetet organiseras. 
 
En slutsats som dragits är att skolkuratorer, när de arbetar förebyggande och främjande med 
psykisk hälsa, inriktar sig på olika områden som kan kopplas ha inverkan på psykisk hälsa hos 
elever. Skolkuratorerna beskrev att de upplevde att allt de gjorde under sin arbetsdag på något 
sätt kunde kopplas samman med psykisk hälsa. Skolkuratorer upplevde även att de arbetade 
förebyggande och främjande med psykisk hälsa i bred utsträckning eftersom allt som 
skolkuratorer gjorde kunde ha inverkan för elevernas process in i vuxenvärlden. Slutsatsen 
innebar att skolkuratorer inte arbetar direkt med psykisk hälsa utan istället arbetar med de 
komponenter som kan spela in i den psykiska hälsan. Eftersom psykisk hälsa påverkas av 
olika komponenter och är en individuell upplevelse är det inte greppbart att arbeta generellt 
med psykisk hälsa. Arbete med psykisk hälsa bedrevs därmed indirekt genom att arbeta 
psykosocialt med komponenter och faktorer som spelade in i upplevd psykisk hälsa. 
Exempelvis innebar det arbete med skolstress, oro och ångest men likväl arbete kring 
kränkningar, trygghet, närvaro eller alkohol- och droganvändning.  

7.4 Fortsatt forskning 
Samtliga av studiens respondenter förespråkar att det främjande och förebyggande arbetet ska 
ta mer plats än vad de ansåg att det gör idag. De beskrev också hur de saknar metoder och 
direkta verktyg i arbete riktat direkt till psykisk hälsa. I utvärderingen av program för att 
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förebygga psykisk ohälsa hos barn, gjord av SBU (2010), beskrivs hur det är angeläget att 
hitta metoder för det förebyggande och främjande arbetet och att strukturerade insatser för att 
jobba med psykisk ohälsa blir allt vanligare. Ett problem kring detta för skolkuratorer är 
svårigheten i att hitta evidensbaserade arbetssätt då det sällan utvärderats vad för effekter 
direkt förebyggande främjande metoder har (SBU 2010). Skolkuratorerna i studien sa att 
deras uppdrag var brett och ramen för handlingsutrymmet stor - men kunde samtidigt säga att 
det åtgärdande arbetet tog mer plats än önskat och att för lite förebyggande och främjande 
arbete med psykisk hälsa genomfördes. Det är samtidigt främst det förebyggande och 
främjande psykosociala arbetet skolkuratorerna ska inrikta sig på och bedriva (Skolverket 
2013). Detta påvisar en saknad inom denna forskning och lämnar utrymme för vidare studier.  
 
Vikten av att utveckla strategier för att arbeta med elevers psykiska hälsa påtalas även av 
Skolinspektionen (2015). I en rapport där elevhälsans arbete granskats framkom att arbetet för 
att stödja elever i att utveckla och bibehålla psykisk hälsa, men också bemöta och förhindra 
uppkomst av psykisk ohälsa, behöver utvecklas. Skolinspektionen menar att elevhälsoarbetet 
behöver utveckla strategier för att stärka elevers möjlighet att möta påfrestningar som kan 
framkalla negativa känslotillstånd och skapa insatser som förebygger att psykisk ohälsa 
(Skolinspektionen 2015). Ytterligare ett område där fortsatt forskning och kartläggning är 
aktuellt är studier av skolkuratorers handlingsutrymme och uppdrag för arbete med psykisk 
hälsa. För att detta arbete ska kunna utvecklas är det också angeläget att tydliggöra 
skolkuratorers uppdrag. För att skapa tydliga strategier för arbete med psykisk hälsa ska 
kunna utvecklas, som skolinspektionen efterfrågar, kan det behövas konkretiseras mer kring 
skolkuratorers uppdrag och ansvar för att tydliggöra gränser och legitimitet. Isaksson (2014) 
problematiserar om hur den psykosociala insatsens uppdrag är otydligt och diffust formulerat 
i skollagen (SFS 2010:800) vilket kan påverka handlingsutrymmet som är beroende av både 
formella och informella resurser. Även Backlund (2017) problematiserar skolkuratorers 
otydliga roll och hur det påverkar skolkuratorers möjlighet att bedriva psykosocialt arbete. En 
stor faktor för arbetet med psykisk hälsa enligt skolkuratorerna i studien var möjligheten till 
samverkan med andra instanser. Genom att öka skolkuratorers legitimitet och tydliggöra 
ansvarsfördelning och uppdrag kan det tänkas underlätta för framtida samverkan, och därmed 
arbetet för psykisk hälsa.  
 
Studien har kunnat belysa och problematisera hur skolkuratorer arbetar med psykisk hälsa och 
psykisk ohälsa. I studien har det framkommit att det finns flera faktorer som påverkar 
skolkuratorers syn på och arbete med psykisk hälsa och ohälsa. Flera aspekter gör 
skolkuratorn som yrkesgrupp och socialarbetare intressant att undersöka, inte minst bristen på 
forskning kring yrkesgruppen. Skolkuratorn befinner sig organisatoriskt ofta ensam som 
socialarbetare i en verksamhet som har till uppdrag att utbilda och fostra elever. Trots vikten 
av en god psykisk hälsa för att kunna ta till sig ny kunskap och klara av skolgången är 
skolkuratorn fortsatt ensam socialarbetare inom skolan. En individ måste må bra för kunna 
lära sig och ta till sig kunskap, därmed är arbetet med att stärka ungas psykiska hälsa inom 
skolan angeläget eftersom den psykiska ohälsan hos unga i Sverige ökar. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 

Missivbrev	  
2016-11-14 

 

Till dig som respondent vid intervju för C-uppsats 
 
Utefter ditt intresse av att deltaga i vår studie tar vi nu kontakt med dig för att delge dig både 
information och våra tankar om studien. Under vår studie hoppas vi få ta del av era 
upplevelser av det förebyggande och främjande arbete som du bedriver. Forskning tyder på en 
ökad psykisk ohälsa hos ungdomar vilket vi tror att du som skolkurator märker av i ditt 
dagliga arbete.  Syftet med vår undersökning är att studera hur skolkuratorer inom högstadie- 
och gymnasieskola ser på och arbetar med psykisk hälsa hos skolungdomar i åldern 13-19 år. 
Studien syftar till att undersöka skolkuratorers syn, erfarenhet och upplevelse av det 
förebyggande och främjande psykosociala arbetet relaterat till psykisk hälsa.  
 
Din intervju kommer att genomföras under november månad, vi bifogar med detta brev en 
lista med förslag på datum och tider, intervjun kommer ta omkring 40-50 minuter. Din 
intervju kommer att spelas in för att underlätta arbetet med studien och insamlingen av data, 
men kommer att raderas efter att uppsatsen publicerats. Vi vill också under dessa intervjuer 
försäkra dig om att du som intervjuperson kommer att bli avidentifierad, både i uppsats och i 
övrigt arbete kring detta. Under vår intervju har du också rätt att avbryta eller avböja frågor 
utan att ange orsak.   
 
Har ni några frågor eller funderingar får ni givetvis höra av er! 
Med vänliga hälsningar  
Tanya Utas & Malin Lindbjörk 
 
 
 

Handledare                              Malin Lindbjörk                           Tanya Utas 
Louise Persson                        ************@*****.com         ********@*****.com  
Karlstads Universitet              072-*** ** **                                070-*** ** ** 
***********@******.se 
054-*** ** ** 
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Förslag på datum och tid för intervjuer: 
 
Här nedan följer en lista på relevanta datum för intervjuer. Återkom med så många 
tider som du har möjlighet till så återkommer vi inom kort med vilken tid som bokas. 
När vi sedan bokat ett datum kan vi diskutera plats för intervju. 
 
Vecka 46: 
Fredag 18/11  9:00-10:00 /10:30 -11:30 / 13:00-14:00 / 14:30-15:30 
 
Vecka 47: 
Måndag 21/11 9:00-10:00 / 10:30 -11:30 / 13:00-14:00 / 14:30-15:30 
Onsdag 23/11 9:00-10:00 / 10:30 -11:30 / 13:00-14:00 / 14:30-15:30 
Fredag 25/11  9:00-10:00 / 10:30 -11:30 / 13:00-14:00 / 14:30-15:30 
 
Vecka 48: 
Måndag 28/11  9:00-10:00 / 10:30 -11:30 / 13:00-14:00 / 14:30-15:30 
Onsdag 30/11 9:00-10:00 / 10:30 -11:30 / 13:00-14:00 / 14:30-15:30 
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Bilaga 2 
	  
Intervjuguide 
 
Etiska punkter: samtycke, avidentifiering, datahantering. 

• Bakgrundsfakta: Utbildning, Tidigare erfarenhet, Anställning på skolan.  
 
Inledande frågor om socialt arbete inom skolan 

• Vad är socialt arbete inom skolan för dig?  
• Vad är kuratorns yrkesuppdrag? Hur har detta förmedlats till dig?   
• Ser du någon skillnad i ditt uppdrag enligt dig själv, på pappret och i verkligheten?  
• Har du haft någon möjlighet att påverka detta yrkesuppdrag? 

 
Förebyggande och främjande arbete med psykisk hälsa 

• Skulle du kunna berätta om din upplevelse av det förebyggande och främjande arbetet 
på skolan relaterat till psykisk hälsa? 

• Hur ser du på förebyggande psykosocialt arbete i skolan? 
• Hur ser du på främjande psykosocialt arbete i skolan?  
• Vilka arbetsuppgifter har du som kurator på denna skola relaterat till psykisk hälsa? 

Vem har utformat dem? överensstämmer arbetsbeskrivningen och det du faktiskt gör? 
Berätta om ditt uppdrag i arbete med psykisk hälsa? Vad innebär dessa uppgifter i 
praktiken? 

• Hur definierar du psykisk hälsa/ohälsa? 
• Hur kommer du i kontakt med psykisk ohälsa i arbetet? 
• I ditt arbete idag, hur mycket tid och resurser läggs på arbete med psykisk hälsa?  

 
• Handlingsutrymme för hälsofrämjande arbete 
• Vilket arbete som kuratorn ansvarar för prioriteras: förebyggande och främjande 

arbete eller åtgärdande insatser?  
• På vilken nivå sker det förebyggande och främjande arbetet för psykisk hälsa? individ, 

grupp eller organisatoriskt? 
• Hur stort handlingsutrymme anser du att du har relaterat till förebyggande och 

främjande arbete med psykisk hälsa?  
 

• Förväntningar & Roller 

• Kuratorn ska stå för de psykosociala insatserna på skolan, vad innebär de psykosociala 
insatserna för dig? 

• Vad upplever du förväntas av dig som kurator i arbete med psykisk hälsa? 
• Hur ser du på förväntningar från lärare, elever etc på dig med ditt uppdrag? 

(Överensstämmer eller motsäger de varandra? Är de viktiga eller irrelevanta?) 
 

• Organisation 
• Hur arbetar man i elevhälsan helt strategiskt med psykisk hälsa? (handlingsplan, 

samverkan, verktyg, metoder) 
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• Hur planeras förebyggande och främjande åtgärder relaterat till psykisk hälsa på 
skolan?  

• Hur genomförs förebyggande och främjande åtgärder relaterat till psykisk hälsa?  
• Hur mycket kan du styra över det sociala arbetet på skolan?  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 


