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Sammanfattning Psykisk ohälsa bland ungdomar är ett folkhälsoproblem 

som kräver tidiga insatser. Syftet med denna studie var att 

beskriva hur högstadieskolor arbetade med socialt stöd för 

att främja en god psykisk hälsa bland elever. En kvalitativ 

intervjustudie gjordes med sex skolkuratorer i en stad i 

sydvästra Sverige. Kvalitativ analys användes som 

analysmetod där skolans insatser och skolans samarbeten 

bildade två huvudkategorier med fyra underkategorier. 

Skolans insatser var de arbetssätt, metoder och samarbeten 

som förekom i skolan och som användes av skolans olika 

aktörer för att främja elevernas hälsa. Skolans samarbeten 

innefattade de samarbeten skolan hade med utomstående 

aktörer som en hjälp i arbetet till en god psykisk hälsa 

bland barn och ungdomar. Resultatet visade att skolorna 

arbetade med socialt stöd på flera sätt. Det förekom 

samarbeten med verksamheter och personer utanför skolan. 

Tid, pengar och ett bristande nätverk ansågs vara hinder 

som begränsade arbetet. En undersökning på hur barn och 

ungdomar upplever det sociala stödet i skolor skulle vara 

av intresse i en framtida studie.     
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school counselors in a city southwest of Sweden. 

Qualitative analysis was used as analysis method where the 
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Introduktion 

Psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem i Sverige idag som visar tecken på att öka och 

utbredningen bland befolkningen är omfattande (Socialstyrelsen, 2005). Antalet 

personer som söker vård för psykisk ohälsa har ökat och idag beräknas mellan 20 till 40 

procent av Sveriges hela befolkning lida av psykiska besvär. Samhällets kostnader på 

grund av psykisk ohälsa beräknades 1997 uppgå till cirka 50 miljarder kronor 

(Socialstyrelsen, 2005). Enligt statens offentliga utredning, Barns och ungdomars 

välfärd (2001), upplever vart fjärde till vart sjätte barn i åldrarna 10-18 år ett lågt 

psykiskt välbefinnande (Statens offentliga utredningar, 2001). Sett ur ett 

folkhälsoperspektiv är den ökade utbredningen av psykiska besvär bland ungdomar det 

som idag kräver störst uppmärksamhet vad gäller psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 

2005).   

  

I Sverige beräknas 1500-2000 ungdomar göra suicidförsök årligen och cirka tio procent 

av dessa begår suicid (Pellmer & Wramner, 2005). Skolan är en av de verksamheter 

som spelar avgörande roll för barns framtid. En skola som hjälper barn och ungas 

kompetensutveckling kan minska förekomsten av psykisk ohälsa (Socialdepartementet, 

2007). Ekonomiska neddragningar påverkar dock skolhälsovården negativt med 

minskade möjligheter till förebyggande insatser (Socialstyrelsen, 2005).  

 

Vid alla åtgärder som berör barn ska barnens bästa alltid komma i främsta rummet. 

Detta ska finnas i åtanke vid alla åtgärder som vidtas på alla nivåer i samhället där barn 

på något sätt berörs (Barnombudsmannen, 2001). En satsning på ett bra allmänt 

skyddsnät kan ge fler barn hjälp och minska antalet barn som är i riskzonen för psykisk 

ohälsa (Lundborg, 1997). Skolverket har tagit fram en rapport, Tänk långsiktigt! 

(2004), som visar att föräldrastöd, personaltäthet på skolor, särskilda pedagogiska 

insatser och lärares kompetens är bra för elevers skolprestationer och psykiska hälsa 

(Skolverket, 2004). Med detta som bakgrund vill författarna undersöka närmare hur 

samarbeten och arbetssätt ser ut på högstadieskolor för att förebygga psykisk ohälsa. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva hur högstadieskolor arbetar med socialt stöd 

för att främja en god psykisk hälsa bland elever.  
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Bakgrund 

 

Folkhälsoperspektiv 

Barn och ungdomars uppväxtvillkor togs upp av folkhälsoinstitutet som ett av elva 

målområden (Socialstyrelsen, 2005). Regeringen framhävde i sin folkhälsoproposition 

att barn och unga var en viktig målgrupp inom folkhälsoarbete (Statens 

folkhälsoinstitut, 2008). Folkhälsoinstitutet ansåg att psykiska besvär var en av de 

största anledningarna till psykisk ohälsa bland Sveriges befolkning. Genom tidiga 

insatser i uppväxten fanns det möjligheter att förebygga psykisk ohälsa (Statens 

folkhälsoinstitut, 2008).  

 

Regeringen beskrev i sin proposition (2007) om betydelsen av föräldrastöd inom 

målområdet barns och ungas uppväxtvillkor. De menade att föräldrar hade det största 

ansvaret för barns välbefinnande. Samhället hade sedan en viktig uppgift att 

komplettera och stödja föräldrarna under barnens uppväxt. Enligt regeringen behövdes 

en bättre samordning av olika stödinsatser till barn och ungdomar. För en bra 

samverkan ansågs det viktigt med tydlighet över vilka roller de olika verksamheternas 

stödinsatser hade för barnen och var gränserna gick mellan de olika 

kompetensområdena (Socialdepartementet, 2007). Verksamheternas egna intressen var 

ofta det som styrde om en samverkan förekom eller inte. Avgörande för en bra 

samverkan var om det fanns eldsjälar och personliga relationer inom verksamheterna 

(Socialdepartementet, 2007).       

 

Psykisk ohälsa bland skolungdomar 

I folkhälsorapporten (2005) beskrevs psykisk ohälsa som allt från psykiska sjukdomar 

som till exempel psykoser till lindrigare psykiska besvär som exempelvis oro och 

ångest (Socialstyrelsen, 2005). Enligt Pellmer och Wramner (2005) var psykisk ohälsa 

en folkhälsosjukdom som ofta uppenbarade sig i tidiga år. Barn som växte upp i 

familjer med sociala problem hade en ökad psykisk ohälsa (Pellmer et al., 2005). 

Bremberg (2004) skrev att psykisk ohälsa kunde bero på biologiska störningar hos 

barnet eller oordning i barnets miljö. De psykiska problemen började ofta vid 

interaktion mellan barn, föräldrar och andra vuxna (Bremberg, 2004). Barn och 

ungdomar gick helst till någon inom familjen för att få hjälp med psykiska problem 
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enligt en undersökning som gjordes av Jorm, Wright och Morgan (2007). Bortsett från 

familj var kurator och lärare de personer som fick högst förtroende bland unga. Många 

barn och ungdomar kände ett obehag och var generade inför att söka hjälp på grund av 

oro för vad omgivningen skulle tycka (Jorm et al., 2007). 

 

En längre tid av psykisk ohälsa kunde vara en riskfaktor för suicid (Socialstyrelsen, 

2005). Enligt folkhälsorapporten (2005) gick det att i stor utsträckning förebygga suicid 

och det var därför en onödig dödsorsak (Socialstyrelsen, 2005). Regeringen tog fram en 

övergripande vision att ingen skulle behöva uppleva att suicid var en sista och enda 

utväg på en utsatt situation (Socialdepartementet, 2007). Förutsättningarna för att 

förhindra en ogynnsam utveckling hos individ och familj ökade desto tidigare barn och 

föräldrar erbjöds förebyggande insatser (Socialstyrelsen, 2008a). Suicidprevention hade 

under de senaste åren uppmärksammats av regeringen och fått ett ökat utrymme i den 

senaste folkhälsopropositionen. I den gällande propositionen från 2007 stod det att 

samhällets förebyggande insatser måste förbättras för att motverka psykisk ohälsa och 

suicid. En viktig del i suicidpreventionen var att förebygga suicidprevalensen bland 

skolelever (Socialdepartementet, 2007). 

 

Regeringen diskuterade i folkhälsopropositionen (2007) föräldrarnas betydelse i 

barnens liv. Insatser som stöttade föräldrarna gav en möjlighet att förebygga psykisk 

ohälsa under barnens uppväxtår. Thompson, Eggert, Randell och Pike (2001) 

utvärderade effektiviteten på två olika preventiva interventioner hos ungdomar med risk 

för suicid. Den ena interventionen var samtal på två timmar innehållande bland annat 

social interaktion med skolpersonal och föräldrar. Den andra interventionen omfattade 

gruppövningar. Dessa två interventioner jämfördes med då gällande intervention med 

15-30 minuters långa samtal. Undersökningen visade att de suicidbenägna ungdomarna 

som fick mer behandlingstid med både skolpersonal och föräldrar, gav minskad 

depression och suicidrisk.  

 

Skyddsfaktorer  

Regeringen kallade förhållanden som hade en positiv effekt när det fanns risk för 

negativ utveckling för skyddsfaktorer (Socialdepartementet, 2007). Faktorer som 

bidrog till en utveckling av god psykisk hälsa bland barn och ungdomar kunde till 

exempel vara individens engagemang i skolan, positiva normer och värderingar, social 
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kompetens och självförtroende. De beskrev vidare att det var viktigt med en god 

självkänsla och en upplevelse av att livet hade en mening för att utveckla en bra psykisk 

hälsa. Kamratstöd och kamratförebilder kunde bidra till positiva attityder och hjälpa till 

att motverka psykisk ohälsa (Socialdepartementet, 2007). 

 

För att upprätthålla en god psykisk hälsa var socialt stöd en betydande faktor. En 

individ med ett bra och fungerande nätverk hade lättare att hantera psykiska och fysiska 

hälsoproblem (Lindstrand et al., 2006). Socialt stöd kunde definieras som resurser 

försedda av andra (Cohen & Syme, 1985) och omgivningen kunde klassas som ett 

socialt stöd och vara en av flera skyddsfaktorer mot psykisk ohälsa (Pellmer & 

Wramner, 2005). Takakura och Sakihara (2000) visade i en studie att socialt stöd och 

högt självförtroende var faktorer som påverkade elevernas psykiska hälsa positivt. De 

tittade på samband mellan psykosociala faktorer och förekomsten av depression bland 

japanska skolelever. De kom också fram till att olika stressymptom kunde vara 

riskfaktorer för depression (Takakura & Sakihara, 2000).   

 

Författarna Springer, Parcel, Baumler och Ross (2006) kom fram till att föräldrastöd 

och en social samhörighet i skolan hade ett samband med minskade riskbeteenden som 

exempelvis suicidtankar, användning av droger och fysiskt våld. Resultatet visade att 

ett ökat föräldrastöd och en känsla av social samhörighet i skolan minskade 

riskbeteenden hos eleverna (Springer et al., 2006). Barnombudsmannen Lena Nyberg 

(2008) skrev i sin krönika att barn och ungdomar som hon har träffat runt om i Sverige 

ofta upplevde att vuxna inte lyssnade på vad de hade att säga. Det fanns också en känsla 

bland barnen att vuxna inte brydde sig om vad de tyckte och tänkte. I krönikan togs det 

upp att barn hade rätt till utbildning, trygg uppväxt och en god hälsa 

(Barnombudsmannen, 2008).  

 

För att motverka psykisk ohälsa, missanpassning och utanförskap i och utanför skolan 

startades ett projekt i Botkyrka 1999 vid namn: Social och emotionell träning (SET). 

Genom ett strukturerat pedagogiskt program arbetade lärarna med elevers emotionella 

och sociala förmågor. Programmet innehöll regelbundna moment där eleverna fick lära 

sig att hantera sina känslor, självkännedom, empati, motivation och social kompetens 

(SET, 1999). Lundborg et al. (1997) menade att det var viktigt för barn att få tid till att 

prata med varandra och att möta vuxna som hade förmåga till att samtala och diskutera 
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barns frågor om livet. Barns skapande av identitet krävde att vuxna, föräldrar och 

pedagoger agerade som förebilder och vägvisare (Lundborg et al., 1997). En 

intervention med lärarutbildning, föräldrautbildning och utveckling av barnens sociala 

och emotionella färdigheter användes i en studie för att främja ett framtida bra 

fungerande vuxenliv (Hawkins, Kosterman, Catalano, Hill & Abbott, 2005). Deltagarna 

i interventionen jämfördes med en kontrollgrupp. Studien hade också i åtanke att bland 

annat förebygga psykiska besvär. Nio år efter interventionens slut gjordes en 

uppföljning av deltagarna. Resultatet visade att social fobi, suicidtankar, 

droganvändning och kriminalitet hade lägre förekomst hos interventionsgruppen än hos 

kontrollgruppen. Interventionsgruppen visade också på en större emotionell kontroll 

(Hawkins et al., 2005). 

 

Skolan som arena 

Socialstyrelsen (2008a) etablerade ett utvecklingscentrum (UPP) på uppdrag av 

regeringen för tidiga insatser till barn och ungdomar som riskerade att utveckla psykisk 

ohälsa. Fokus i arbetet var professionella som i sitt dagliga arbete mötte barn och 

ungdomar. Det fanns ett behov av samarbete mellan hälso- och sjukvård, socialstyrelse 

och skola för att kunna hjälpa unga med psykiska problem (Socialstyrelsen, 2008a).  

 

Diskriminering, trakasserier, utanförskap och våld kunde vara bakomliggande orsaker 

till psykisk ohälsa (Socialdepartementet, 2006). En lag utfärdades 2006 om förbud mot 

diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (SFS 2006:67). 

Utifrån den lagen framställdes likabehandlingsplaner till varje skola. 

Likabehandlingsplanerna innehöll beskrivningar på hur skolor kunde arbeta för att 

upptäcka och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling (SFS 2006:67). 

Den nya lagen följde barnkonventionens principer, i artikel två om barnens rätt att inte 

diskrimineras (Barnombudsmannen, 2001). 

  

I läroplanen stod det att skolan skulle samarbeta med hemmen och vara ett stöd för 

familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling (Lpo 94, 1994). Kirchofer, 

Telljohann, Price, Dake och Richie (2007) undersökte hur föräldrar uppfattade och 

upplevde skolans tillgång av hälsoresurser till sina barn. Genom ett frågeformulär fick 

föräldrarna svara på frågor angående skolhälsovården. Resultatet visade att föräldrarna 

tyckte det var viktigt att skolan alltid hade hälsokunnig personal tillgänglig. Många av 



 6 

föräldrarna var villiga att betala extra för att alltid ha hälsopersonal på skolan. I studien 

kom det också fram att majoriteten av föräldrarna visste om att deras barns skola hade 

en kurator men att bara hälften av föräldrarna hade någon form av interaktion med 

kuratorn (Telljohann et al., 2007). 

 

Enligt Svenska kuratorsföreningens kvalitetspolicy (2005) skulle kuratorers arbete 

präglas av professionellt ansvar, tillgänglighet, kontinuitet och samverkan. Kuratorer 

skulle arbeta efter en helhetssyn på individens behov. Helhetssynen grundade sig på 

människan i sitt sociala sammanhang, innefattande psykiska, fysiska, sociala och 

existentiella faktorer (Svensk kuratorsförening, 2005). En undersökning genomfördes i 

Dallas år 2000 med hjälp av ett projekt kallat: Suicide, options, awareness and relief 

(SOAR). Detta var ett träningsprogram som i det här fallet skulle hjälpa kuratorer att få 

ökad kunskap och ett ökat självförtroende vad gällde suicidprevention. Resultatet av 

studien visade att om kuratorers förståelse för grundläggande handlingsprogram var 

god, ökade sannolikheten för att kuratorer använde bra och fungerande interventioner 

(King & Smith, 2000). Roberts-Dobie och Donatelle (2007) skrev i sin artikel om 

kuratorers betydande roll vid självskadande beteende. De diskuterade att ett 

träningsprogram behövde framställas för att hjälpa kuratorer med arbetet mot 

självskadande beteende i likhet med projekt SOAR. Efter det kunde sedan kuratorerna i 

sin tur med hjälp av träningsprogrammet ge den informationen vidare till övrig 

skolpersonal. Författarna poängterade i studien att kuratorerna behövde ökad kunskap 

inom ämnet för att fungera som ett första stöd men att deras jobb sedan var att skicka 

eleverna vidare till professionell hjälp. En australiensisk studie (Maloney & Walter, 

2005) styrkte fördelarna med ett träningsprogram då den visade att kuratorer, med hjälp 

av träningsprogram, upplevde ett ökat stöd i sitt arbete och att de på ett bättre sätt kunde 

behandla elever. 

 

Bremberg (2004) skrev i boken ”Elevhälsa - teori och praktik” att lycka var ett begrepp 

som kunde beskriva psykisk hälsa. I en norsk studie (Natvig, Albrektsen & Quarnstrøm, 

2003) undersöktes, bland skolelever, sambanden mellan upplevd lycka och känsla av 

stress i skolan vad gällde personliga och sociala faktorer. Författarna menade i studien 

som gjordes att ökad stress sänkte elevernas upplevda lycka. Socialt stöd från lärare var 

den dominerade faktorn för en ökad upplevelse av lycka hos eleverna. Natvig et al. 

(2003) visade vidare att skolomgivning och arbetet på skolan hade potential för 
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förändringar som kunde förbättra hälsa och välmående hos eleverna. En undersökning 

från USA (Cohall et al., 2007) tittade på hur lärare såg på hälsoförebyggande arbete i 

skolan. Lärare tyckte att skolan var en viktig arena för gynnande samtal om hälsa och 

de verkade acceptera att de som lärare spelade en viktig roll i barnens liv. Många lärare 

uttryckte en oro över deras förmåga att hantera bland annat elevernas mentala 

hälsoproblem. Lärarna hade en önskan att skolpersonal skulle utbildas vidare för att 

kunna tillfredsställa alla barnens olika behov. Enligt Bremberg (2004) fanns det lärare 

som ansåg att främjande hälsofrågor låg utanför deras normala arbetsuppgifter. En 

sådan uppfattad bild av hälsofrämjande arbete gjorde det svårt att förebygga psykisk 

ohälsa bland skolelever (Bremberg, 2004).   

 

 

Metod 

Undersökningens datainsamling gjordes med hjälp av kvalitativa intervjuer. Författarna 

utgick från semistrukturerade intervjuer genom att de ställde frågor till den intervjuade 

som gav öppna svar. Intervjun genomfördes enligt en frågeguide (se bilaga 1) och 

kvalitativ analys var den metod som användes för att analysera datamaterialet.  

 

Urval 

Informanterna i undersökningen var kuratorer på högstadieskolor som arbetade i en stad 

i sydvästra Sverige. Antalet högstadieskolor i staden granskades och ett strategiskt 

urval planerades för att få en maximal variation av informanter. Det visade sig dock att 

antalet kuratorer på högstadieskolor i staden var så pass begränsat att ett strategiskt 

urval inte gick att genomföra. Urvalet representerade olikheter gällande antal skolelever 

på skolan, skolans geografiska område, demografiska och socioekonomiska skillnader. 

Sex skolor valdes ut där kuratorn på respektive skola blev informant. Kontakt togs, via 

telefon, med rektorerna på varje skola för att få samtycke till att göra en intervju på 

deras skola. Därefter kontaktades kuratorerna, också det via telefon, där information 

gavs till dem om undersökningen. Under samtalets gång fick de även information om 

konfidentialitet och etiska aspekter. Tid och plats bestämdes sedan utifrån 

skolkuratorernas önskan.  
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Av de sex utvalda kuratorerna var majoriteten kvinnor som deltog. De flesta var 

svenskfödda och många hade erfarenheter av egna barn. Åldern på informanterna var 

mellan 30-60 år och alla hade en högskoleutbildning där de flesta var utbildade 

socionomer. Tid i yrket som skolkurator varierade stort, allt ifrån 6 månader till 25 år. 

Flertalet av informanterna hade även andra yrkeserfarenheter inom arbetet som 

socionom innan de började arbeta som skolkuratorer. Inget bortfall förekom i 

undersökningen utan alla tillfrågade kuratorer var villiga att delta.  

 

Datainsamling 

Innan intervjuerna ägde rum testades frågorna på personer som inte ingick i studien för 

att kontrollera frågornas tydlighet. Alla intervjuer skedde på kuratorernas respektive 

arbetsplats. Tiden för alla intervjuer pågick mellan vecka 46-47 -2008 och varje 

intervju varade mellan 20-45 minuter. Vid intervjutillfällena medverkade en intervjuare 

och en observatör. Innan varje intervju påbörjades fick informanten ett 

informationsblad (se bilaga 2) om villkoren för intervjun. Intervjuerna registrerades 

med bandspelare efter godkännande av informant och observatören gjorde 

fältanteckningar under intervjuns gång. Intervjuerna gjordes med öppna frågor enligt en 

frågeguide innehållande öppningsfrågor, introduktionsfrågor, övergångsfrågor, 

nyckelfrågor och avslutande frågor (Krueger & Casey, 2000). Exempel på frågor var: 

Vad innebär socialt stöd för dig? Hur arbetar ni för att främja positiva relationer på 

skolan? Hur arbetar du själv för att ge ett socialt stöd till eleverna? Mättnad upplevdes 

vid den sista intervjun då ingenting nytt tillfördes till det redan insamlade 

datamaterialet.  

 

Dataanalys 

En kvalitativ analys valdes som metod för att analysera datamaterialet. En 

transkribering utfördes av författarna och materialet lästes noggrant igenom flera 

gånger för att få en förståelse och ett helhetsintryck av texten. Flera meningsenheter 

och olika domän framkom i texten. Det väsentliga för syftet plockades ut och 

rubricerades med koder i marginalen. Koderna utarbetades till två huvudkategorier med 

fyra underkategorier (se figur 1). I resultatdelen citerades informanterna för att styrka 

och tydliggöra innehållet i resultatet.  
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Etiska aspekter 

Utförlig information gavs till kuratorerna både muntligt och skriftligt om 

undersökningens syfte. Det klargjordes att datainsamlingen skulle behandlas 

konfidentiellt och att deltagandet var frivilligt. De som skulle intervjuas gav innan 

intervju sitt samtycke genom underskrift på informationsblad. Kuratorn fick där 

upplysning om bland annat frivillighet att delta, rättigheten att när som helst avbryta 

intervjun, rättigheten att inte behöva svara på en fråga och att intervjusvaren enbart 

skulle återges i studien (se bilaga 2). Inspelningen av intervjuerna och utskrivet material 

behandlades med försiktighet.  

 

 

Resultat 

Olika arbetssätt med socialt stöd för att främja en god psykisk hälsa framkom vid 

analys av intervjuerna och strukturerades enligt figur 1. Två huvudkategorier skapades 

med tillhörande fyra underkategorier. Skolans insatser och skolans samarbeten 

framträdde som de två huvudkategorierna och det manifesta i intervjutexterna med 

tillhörande underkategorier (se figur 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Huvudkategorier och underkategorier.   
 

 

Skolans insatser 

Denna kategori innefattade alla arbetssätt, metoder och samarbeten i skolan som gav 

möjligheter till ett socialt stöd. Till denna kategori skapades två underkategorier för att 

 
   Skolans insatser 

 
 Skolans samarbeten 

Kuratorns 
roll 
 
 
  

Mentorer och 
elevers roller 

Föräldrar Andra aktörer 



 10 

tydliggöra hur olika aktörer inom skolan arbetade med socialt stöd, och vad som fanns 

tillgängligt för elever för att främja en god psykisk hälsa.  

 

Kuratorns roll 

Alla informanter hade på något sätt en presentation om sig själva för nykomna elever. 

Eleverna fick då information om vem skolkuratorn var och hur de kunde få kontakt 

med denna. Enligt några informanter var ryktesspridning ett sätt för eleverna att 

uppmärksamma skolkuratorn. Genom att hjälpa en elev kunde ryktet gå vidare till andra 

elever att hjälp fanns att få. Det fanns också strukturerade presentationer där nya elever 

fick en halvdag med kurator och annan personal där alla fick berätta om sig själva och 

olika värderingsövningar förekom. Värderingsövningar och forumspel var något många 

informanter använde för att skapa sociala kontakter och träna samarbete. 

Gruppdiskussioner förekom på olika sätt där eleverna fick chans att uttrycka åsikter och 

lära känna varandra. Några informanter berättade att de hade schemalagd tid för dessa 

övningar. De uttryckte en stolthet över de arbetsinsatser och arbetssätt som de själva 

arbetat igenom och fått genomförda. Ett sätt att arbeta med socialt stöd för 

informanterna var att visa sig ute bland eleverna för att skapa en bra samverkan. De 

nämnde flera exempel såsom att äta tillsammans med barnen på lunchen, sitta med i 

uppehållsrum, visa sig i cafeterian och prata med eleverna i korridorerna. Det framkom 

en positiv inställning hos skolkuratorerna och en glädje upplevdes i deras arbete. Det 

var återkommande under alla intervjuer att viljan fanns att göra mer men begränsningar 

försvårade arbetet. 

  

Under intervjuerna uttryckte informanterna många hinder i deras arbete för en psykisk 

hälsa. En faktor som återkom under flera intervjuer var tidsaspekten. Flertalet ansåg att 

det inte fanns tid för förebyggande arbete då deras tid präglades av problem som redan 

förekom. En känsla av att inte alltid räcka till kom fram under intervjuerna. När tid gavs 

deltog de gärna vid till exempel resor och friluftsdagar för en möjlighet att interagera 

med eleverna. De önskade att sociala samspel även förekom mer i klassrummen för att 

nå alla elever. Trots samarbeten upplevde många kuratorer en ensamhet i deras arbete, 

att de var ensamma i sin yrkeskategori på skolan.  

 

Många informanter såg ekonomiska resurser som ett hinder i deras arbete då flera lyfte 

fram att nedskärningar på skolkuratorstjänster påverkade det förebyggande arbetet 
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negativt. Andra tog upp behovet av fler anställda för att i större utsträckning kunna 

hjälpa barn och ungdomar med svårigheter. Det ansågs angeläget att de barn och 

ungdomar som hade det svårt fick hjälp i tid eftersom behandlingskostnaderna skulle 

bli högre desto längre tiden gick. Det fanns ett ökat behov från elever att få 

uppmärksamhet och att bli sedda. Några informanter uttryckte att vissa elever krävde en 

större arbetsinsats då en ökad individualism och en känsla av besvikelse över 

vuxenvärlden fanns hos elever. Ökade resurser kunde bidra till att hjälpa flera barns 

olika behov som till exempel samtal i grupper, som upplevdes vara uppskattat bland 

elever. Många av informanterna upplevde att arbete på individnivå i form av enskilda 

samtal var det som tog upp den största delen av deras tid.  

 

”Men jag jobbar ju, eller försöker jobba mycket med att dela klassen, det är lite stort 

med hela klassen om man ska prata, med värderingsövningar och lite 

trygghetsövningar och sådant. Man river barriärer och hinder och så att det inte ska 

vara så farligt att prata med alla och vara med alla. Och då skapar man sociala 

kontakter, goda sociala kontakter med alla runtomkring…” (intervju 4) 

 

”Men det finns ju alltså hur mycket som helst att jobba. Alltså jag skulle ha plats för 

två till minst som jobbade så som jag gjorde med och vara ute och prata med eleverna 

och jobba med grupper, alltså samtala med dem. De tycker det är jättekul. Det är så 

tacksamt.” (intervju 3) 

 

”… man plockar bort skolkuratorer både här och där, man drar ner på tjänsterna och 

när man drar ner på tjänsterna så är det jättesvårt att fylla någon funktion på en skola. 

Du får nånstans välja, att sortera bort alla enskilda samtal med eleverna och bara 

jobba förebyggande eller tvärtom, både och går inte att göra.” (intervju 5) 

 

Mentorer och elevers roller 

Under intervjuerna framkom det att mentorer var de som hade den dagliga och nära 

kontakten med eleverna i skolan. Mentorerna var lärare som fungerade som ett socialt 

stöd för eleverna och det var ofta de som fångade upp elevernas problem. Det 

påpekades att mentorerna var duktiga på att upptäcka och hjälpa sina elever. De 

menade också att många elever kände förtroende för sina lärare och sökte upp dem vid 

problem. Informanterna förklarade att mentorer fungerade som en första kontakt för 
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eleverna, arbetslag togs sedan upp som ett nästa steg för mentorn att gå vidare med 

elevernas problem. Vidare kontakt kunde sen tas med föräldrar, hälsoteam, kurator eller 

skolsköterska om det skulle anses behövligt. Andra informanter menade att mentorerna 

fick ta ett allt för stort ansvar för det sociala stödet. De uppfattade att mentorerna inte 

hade tillräckligt med tid eller den utbildning som behövdes. En del kuratorer upplevde 

att det fanns lärare som tyckte att skolan var till för lärande och att elevernas hälsa låg 

utanför deras arbetsområde. 

 

Kamratstöd togs upp som en hjälpande faktor för personalen. Utbildning gavs till vissa 

elever för att ingå i ett kamratstöd till andra barn och ungdomar på skolan. Detta för att 

fånga upp elever som var illa behandlade eller behövde någon form av stöd som 

personal kunde ha svårt att upptäcka. Informanterna poängterade att elever inom 

kamratstödet i första hand inte skulle lösa konflikter utan att de främst skulle rapportera 

händelser vidare till vuxna.  

 

”… så har vi ju jättemånga lärare som är jätteduktiga på att fånga upp sina elever, 

sina mentorselever som då kan se, som kontaktar mig, ’kan du prata lite med Kalle, han 

har det lite tufft hemma, föräldrarna ska skiljas’ eller om det är någonting annat.” 

(intervju 3) 

 

”Det går inte alls hand i hand med den psykiska hälsan och då läggs det ju mer då på 

mentorerna som egentligen varken har tid eller kunskap i den bemärkelsen, så det blir 

fel.” (intervju 4) 

 

Skolans samarbeten 

Den andra kategorin beskrev vilka samarbeten skolan hade med personer och 

organisationer utifrån för att åstadkomma ett effektivt arbete. Två underkategorier 

framkom till denna kategori för att tydliggöra vilka samarbeten som fanns och hur 

dessa påverkade skolans arbete med socialt stöd.  

 

Föräldrar 

Informanterna menade att föräldrarna var de som hade mest kontakt med sina barn och 

det var därför viktigt att den formen av vuxenstöd fanns tillgängligt. Informanterna 
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poängterade att det var viktigt att nå ut till föräldrarna. Detta gjordes av vissa genom 

föräldrastödsgrupper där föräldrarna fick träffas i grupper och prata om deras 

erfarenheter och upplevelser om sina barn. Det var uppskattat bland föräldrarna att få 

tid att diskutera och känna sig bekräftade. Informanterna betonade att föräldraskap var 

något som hela tiden skulle utvecklas och behövde jobbas med.  

 

Många informanter påpekade att det sociala stödet från föräldrar var viktigt och att utan 

det kände kuratorerna att de fick jobba i motvind. De upplevde att utan föräldrarnas 

stöd hade deras arbete med barnen liten påverkan på barnens hälsa. Flera menade att 

ungdomar hade för få vuxna i sin omgivning som fanns tillgängliga i deras vardag. 

Några upplevde att föräldrar var för upptagna med sig själva och tog inte sitt barns 

behov i första hand. Ett exempel som gavs var att föräldrarnas karriärer kunde vara ett 

hinder, att de inte hade orken efter en lång arbetsdag att fostra sina barn. Det påpekades 

att det var föräldrarnas ansvar att sätta gränser, något som verkade svårt för många.  

 

”Jag kan sitta här och ha enskilda samtal med barn hundra timmar i veckan men det 

kommer inte att ske någon utveckling eller förändring alls, så länge man inte förändrar 

hur barnet har det hemma. Hur barn mår styrs helt och hållet av hur mycket vuxenstöd 

eller hur lite de har.” (intervju 5)  

 

”Men det är många barn som kanske inte har några gränser, föräldrar som inte orkar, 

som har fullt upp med sig själva. Åh, det är där jag känner liksom att, jag tror det är 

faran, att föräldrar inte orkar för att de har så fullt upp med sitt eget liv och kan inte ta 

konflikterna med barn…” (intervju 6) 

 

Andra aktörer 

Kuratorerna tog upp samarbeten som de hade, bland annat med socialförvaltningen, 

barn- och ungdomspsykiatrin, polisen, skolsköterskan och annan skolpersonal. 

Samarbeten fanns för att på bästa sätt kunna lösa olika problem som uppkom bland 

skolelever. Det var viktigt att ha i åtanke att vuxna hade olika roller för barnen. Barnets 

typ av problem styrde vem barnet valde att vända sig till för att få hjälp. Därför ansågs 

det viktigt att barnen hade ett stort nätverk av vuxenstöd.  
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Flera kuratorer uppgav likabehandlingsplanen som en metod de arbetade efter. De 

berättade att den framställdes av regeringen för att motarbeta kränkande behandling och 

diskriminering av elever. Vissa informanter belyste det ökade ansvaret skolorna hade 

fått genom den lag som låg till grund för en likabehandlingsplan. De hade ett ansvar att 

utreda rapporterade händelser, det handlade då inte bara om att utreda utan också om att 

åtgärda brister som kunde uppenbaras under en utredning. Likabehandlingsplanen var 

också som en hjälp till att arbeta förebyggande för att motverka diskriminering och 

trakasserier. 

 

”Men nu är det så att man som personal, alla har ett ansvar. Kommer en elev till dig 

och säger ’Jag har blivit kränkt’, då har du som lärare eller personal ett ansvar att 

utreda. Du kan inte säga ’Du har kommit fel, du får gå till någon annan’, utan den som 

får förtroendet får reda ut det.” (intervju 1) 

 

Diskussion 

 

Metoddiskussion  

Syftet med studien var att beskriva hur högstadieskolor arbetade med socialt stöd för att 

främja en god psykisk ohälsa bland elever. En kvalitativ studie med intervjuer 

genomfördes för att få en djupare förståelse om informanternas upplevelser av hur 

skolans arbete fungerade. Tillämpligheten i undersökningen ansågs bra vad gällde 

variation och rätt val av informanter, trots vissa begränsningar. Valet av skolkuratorer 

grundade sig på att de i sitt yrke arbetade heltid med barn och ungdomars psykiska 

hälsa. Antal skolkuratorer var begränsat i den gällande staden och därför kunde inte ett 

önskat strategiskt urval genomföras. Trots det låga antalet skolkuratorer blev urvalet 

ändå representativt. Det hade varit önskvärt med en jämn könsfördelning bland 

informanterna för att kunna se om det fanns skillnader eller likheter i svaren mellan 

män och kvinnor. Detta var dock inte möjligt då yrket var överrepresenterat av kvinnor. 

En variation bland informanterna fanns ändå med åldersfördelning, yrkeserfarenhet, 

olika stadsdelar och socioekonomiska skillnader på skolorna.  

 

Innan intervjutillfällena testades intervjufrågorna på personer som inte ingick i studien. 

Detta för att granska frågorna så att de inte missförstods och på så sätt öka 
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trovärdigheten under tolkningsförfarandet. Intervjuerna hölls på informanternas 

respektive arbetsplats vilket kunde öka tryggheten hos de intervjuade och därigenom 

också öka pålitligheten. För att ytterligare öka pålitligheten deltog både en intervjuare 

och en observatör under varje intervju. Observatören gjorde fältanteckningar och höll 

koll på tiden under intervjuernas gång. Varje intervju analyserades sedan av författarna 

oberoende av varandra. Materialets omfattning ansågs tillräcklig då mättnad upplevdes 

vid sista intervjun. Citat från informanterna användes i resultatdelen för att påvisa 

rimlighet i information och tolkningar och därigenom öka överrensstämmelsen. 

Noggrannheten styrktes av att anteckningar fördes genom hela undersökningsprocessen 

och intervjuerna skrevs ordagrant ner från bandspelare efter intervjutillfällena.    

 

I efterhand upptäcktes att frågor gällande skillnader och likheter mellan flickor och 

pojkar i skolan hade varit en intressant fråga att ha med i intervjuerna. Detta för att 

andra liknande studier hade gjort den åtskillnaden och det hade varit intressant att göra 

en jämförelse av sådana resultat med denna studies resultat för att öka 

överensstämmelsen. En svaghet i datainsamlingen kunde vara att författarna saknade 

erfarenheter att utföra intervjuer. Det hände att intervjuaren kom ifrån ämnet och gav 

följdfrågor som fick strykas i analysprocessen.   

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visade flera arbetssätt som användes i skolan för att förebygga psykisk 

ohälsa genom ett socialt stöd. Viljan att göra mer hos skolkuratorerna fanns men olika 

begränsningar hindrade ofta ett större och mer omfattande arbete. En bra bild gavs om 

hur högstadieskolor arbetade med socialt stöd för att motverka psykisk ohälsa bland 

eleverna.  

 

Skolorna hade flera samarbeten med olika aktörer men en bättre samordning mellan 

dessa skulle behövas vilket regeringen belyste i sin proposition. Regeringen menade 

vidare att en bra samverkan berodde på förekomsten av eldsjälar i olika verksamheter 

(Socialdepartementet, 2007). Skolkuratorer skulle kunna anses vara de eldsjälar inom 

skolans verksamhet som regeringen efterfrågade. Informanterna var positiva till sitt 

arbete, stolta över arbetssätt de själva fått genomförda och utryckte en vilja till att göra 

mer för eleverna. Med mer tid och resurser skulle skolkuratorn kunna bistå till ett bättre 

samarbete mellan verksamheter som rör barn och ungdomar. Svenska 
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kuratorsföreningens kvalitetspolicy belyste också att kuratorers arbete skulle präglas av 

bland annat tillgänglighet och samverkan (Svensk kuratorsföreningen, 2005).      

 

I resultatet framkom det att lärare ofta var den första kontakten för elever som mådde 

dåligt. Mentorerna var duktiga på att upptäcka och hjälpa sina elever men flera 

informanter menade att mentorerna fick ta ett för stort ansvar och att de inte hade den 

tid och utbildning som behövdes. Flera studier talade för att lärare hade ett stort ansvar 

och påverkan på skolelevers välmående och hälsa (Natvig et al., 2003, Jorm et al., 

2007). Cohall et al. (2007) menade att många lärare förstod att de hade ett ökat ansvar 

men kände en oro över deras förmåga att hjälpa barn med mentala problem (Cohall et 

al., 2007). Lärare hade en viktig och betydande roll i skolan. Frågan var om deras tid 

och kunskap räckte till för att utgöra det sociala stödet som eleverna behövde. Lärarna 

verkade ändå göra ett bra jobb utifrån de förutsättningar som fanns och eleverna kände 

ett förtroende för dem. Lärare är en viktig del i barns uppväxt. Oavsett synpunkt om 

vad som tillfaller en lärares arbetsuppgifter, tillkommer det i lärarrollen ett ansvar för 

barns uppfostran. Detta styrktes av Lundborg et al. (1997) som skrev att vuxna, 

föräldrar och pedagoger behövde agera förebilder och vägvisare för att gynna ett 

skapande av ett barns identitet. Fler kuratorer på skolorna kan hjälpa lärarna med deras 

ökade ansvar för elevernas hälsa. Det är viktigt att bevara skolkuratorstjänster i skolan 

då de har den rätta yrkeskompetensen för att främja en psykisk hälsa bland eleverna. 

Enligt regeringen hade föräldrar det största ansvaret för barn och ungdomars 

välbefinnande och samhället hade sedan som uppgift att komplettera och stödja 

föräldrarna under barnens uppväxt (Socialdepartementet, 2007). Föräldrar ansågs av 

många skolkuratorer också vara den viktigaste biten i barn och ungdomars sociala 

nätverk. Utan föräldrarnas hjälp upplevde kuratorerna att de hade liten påverkan på 

barnens hälsa. Föräldrastödsgrupper fanns för att hjälpa föräldrar att utveckla sitt 

föräldraskap och ge dem ett stöd i sina roller som föräldrar. Föräldrar och skola var 

beroende av varandra för att främja barns uppväxt och förhindra en utveckling av 

psykisk ohälsa. En bra samverkan däremellan kunde kanske underlätta det 

förebyggande arbetet för en psykisk hälsa bland barn. Återkommande i flera 

studieresultat var att föräldrars delaktighet i skolan var av betydelse för barns 

välbefinnande (Springer et al., 2006, Thompson et al., 2001). Barnombudsmannen Lena 

Nyberg (2008) påpekade att barn tyckte att vuxna inte lyssnade och inte brydde sig om 
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dem. Vuxnas förståelse för sin betydande roll som ett socialt stöd till barn är därför 

viktigt för att ändra barns uppfattningar om att vuxna inte lyssnar och finns där för dem.     

 

Likabehandlingslagen togs upp under flera intervjuer. Ett ökat ansvar genom lagens 

tillträdande poängterades men det framkom inte hur pass aktivt skolorna arbetade efter 

denna lag. Kamratstöd, värderingsövningar och gruppdiskussioner togs upp som olika 

arbetssätt för att förebygga psykisk ohälsa och skapa sociala nätverk. Det var oklart om 

dessa var utarbetade efter likabehandlingslagen eller framtagits innan lagen trädde i 

kraft, men det var arbetssätt som togs upp för att främja det sociala stödet. Forskning 

har gjorts kring det sociala stödets betydelse i olika sammanhang, bland annat Takakura 

och Sakihara (2000) som bekräftade att socialt stöd var en viktig faktor för att 

upprätthålla en psykisk hälsa. En ökad medvetenhet om det sociala stödets påverkan på 

människors hälsa skulle vara önskvärt. Flera studier visade att träningsprogram som 

gav förståelse och god kunskap för ett visst ämne ökade självförtroendet hos aktörer att 

skapa bra och fungerade interventioner (King et al., 2000, Roberts-Dobie et al., 2007, 

Maloney et al., 2005). En utarbetning av ett träningsprogram för socialt stöd kan vara 

bra att utforma till varje skola snarlikt likabehandlingsplaner för att främja ett 

fungerande socialt stöd på skolor.  

 

För att hjälpa unga med psykiska problem fanns ett behov av samarbeten mellan hälso- 

och sjukvård, socialstyrelse och skolan (Socialstyrelsen, 2008a). Samarbeten mellan 

olika aktörer och verksamheter både inom och utanför skolan förekom. En bättre 

interaktion kunde behövas mellan dessa samarbeten för att stärka nätverket av flera 

aktörer som fungerar som ett socialt stöd. Den bristen i det sociala nätverket kunde bero 

på tidsbrist och ekonomiska resurser. Flera informanter påpekade att det inte fanns tid 

till förebyggande arbete och en känsla av att inte räcka till förekom. De menade också 

att ökade resurser kunde bidra till att hjälpa barns behov att bli sedda och få 

uppmärksamhet. Föräldrar kunde vara en av flera resurser som informanterna 

efterfrågade. Kirchofer et al.(2007) visade i deras studie att föräldrar var måna om att 

deras barn hade tillgång till hälsokunnig personal. Om föräldrar engagerades och blev 

mer uppmärksammade på skolans brister kunde det kanske bidra till en ökad samverkan 

mellan föräldrar och skola.    
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De flesta skolorna hade kamratstöd och mentorer som en hjälp att upptäcka barn med 

problem i skolan. För att minska det ökade ansvaret på elever och lärare kunde ett 

screeningsprogram vara lämpligt att använda sig av. En undersökning gjordes av 

Socialstyrelsen (2008b) om verksamheter som arbetade med metoder för att främja barn 

och ungdomars psykiska hälsa. I deras publikation beskrevs att alla verksamheter, 

förutom skolan, använde någon form av screeningsmetod för att tidigare upptäcka 

psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2008b). En studie av Vander Stoep et al. (2005) som 

utvärderade ett screeningsprogram för ungdomar i sjätteklass visade att det med 

framgång kunde användas för att upptäcka elever med emotionella problem.  

 

Konklusion 

Arbetssätt, metoder och samarbeten, med en vilja trots hinder var temat som kunde 

sammanfatta denna studies resultat. Möjligheter och begränsningar genomsyrade 

resultatets innehåll och fick stå för det manifesta i resultatdelen. Det framkom flera 

arbetssätt och metoder med socialt stöd för att främja en psykisk hälsa. 

Värderingsövningar, forumspel och gruppdiskussioner var exempel på arbetssätt som 

användes. Det förekom samarbeten med bland annat föräldrar, elever och andra 

verksamheter för att uppnå ett socialt nätverk för eleverna. Det fanns en stark vilja 

bland informanterna att göra mer och nå ut till fler elever men tid och ekonomi togs upp 

som exempel på hinder för att utveckla arbetet ytterligare.  

 

Implikation  

För framtiden skulle ett screeningsprogram kunna användas som en hjälp för 

skolpersonalen att i ett tidigt skede upptäcka barn och ungdomar med risk att utveckla 

psykisk ohälsa. Ett träningsprogram för socialt stöd skulle kunna utvecklas och 

användas i skolor för att tydliggöra vilka roller olika aktörer i och utanför skolan har i 

barnens sociala nätverk. Det vore intressant att se framtida studier undersöka barnens 

uppfattningar om högstadieskolors arbete med socialt stöd. Vad de tycker är bra och 

vad de vill ska förändras i framtiden.       
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Frågeguide 

 

Öppningsfrågor 

• Berätta lite kortfattat om dig själv. 

• Hur länge har du arbetat som skolkurator? 

• Hur länge har du arbetat som skolkurator på den här skolan? 

• Vad har du för utbildning? 

• Trivs du med ditt arbete? 

 

Introduktionsfråga 

• Vad innebär socialt stöd för dig? 

 

Övergångsfråga 

• Berätta, på vilket sätt arbetar Ni på er skola med att ge eleverna ett socialt stöd? 

 

Nyckelfrågor 

• Har Ni någon policy, plan eller metod ni arbetar efter? 

• Hur arbetar Ni för att nå ut till eleverna? 

• Hur arbetar Ni för att främja positiva relationer på skolan? 

• Hur arbetar du själv, personligen för att ge ett socialt stöd till eleverna? 

 

Avslutningsfråga 

• Har du någonting som du vill tillägga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1 



 

Information till Er som ska bli intervjuad 
 

Vi är tre studenter som studerar tredje året folkhälsovetenskap på Halmstad Högskola. Vi ska 

nu påbörja vår C-uppsats där vi med hjälp av intervjuer ska undersöka hur högstadieskolor i 

Halmstad arbetar förebyggande med elever mot psykisk ohälsa. Vi vill i intervju ta del av Era 

kunskaper om hur just Er skola arbetar och förhåller sig till psykisk ohälsa vad gäller socialt 

stöd.  

 

Villkor inför intervju: 

• Det är helt frivilligt att vara med på intervjun. 

• Ni kan när som helst avbryta intervjun. 

• Ni väljer själva om Ni vill svara på alla intervjufrågor.  

• Er identitet och Era svar kommer att behandlas konfidentiellt och ingen kommer att 

kunna spåra hur just Ni har svarat.  

• Skolan kommer inte att namnges. 

• Intervjusvaren kommer enbart att användas till vårt arbete.  

• Intervjun genomförs av två personer. 

• Intervjun beräknas att ta ca 30 minuter. 

• Intervjun registreras med hjälp av bandspelare. 

• Muntlig information har getts innan intervjutillfället.  

 

 

Jag har tagit del av ovanstående punkter och godkänner härmed att bli intervjuad under dessa 

villkor. 
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Elin Carlsson   Louise Nilsson Lisa Wiktorsson 

elinc_84@hotmail.com  lounil@spray.se lwiktorsson@hotmail.com 

Tel: 070 4934175  Tel: 073 9904933 Tel: 073 5638843 
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Maria Nyholm, Handledare 
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