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Studien syftar till att belysa skolkuratorers tolkning och förståelse
för  ungdomars  psykiska  ohälsa  samt  hur  de  bemöter  dessa
ungdomar  för  att  arbeta  hälsofrämjande  i  pedagogiska  möten  i
skolan. Vidare var syftet att enligt skolkuratorernas tolkning belysa
vilken påverkan ungdomars mående kan ha på deras lärande, om
det  enligt  kuratorerna  finns  några  könsskillnader  i  ungdomars
mående  samt  hur  det  kan  förhålla  sig  till  KASAM  (känsla  av
sammanhang).  Studiens  fokus  ligger  på  kuratorers  tolkning  av
området  och  därför  genomsyrar  det hermeneutiska  perspektivet
hela  studien.  Den teoretiska  problematiseringen  som använts  är
Aaron Antonovskys teori KASAM. Undersökningen är baserad på
fyra  semistrukturerade  kvalitativa  intervjuer  med  skolkuratorer
som  arbetar  på  högstadiet  eller  gymnasiet.  Resultatet  visar  att
KASAM enligt skolkuratorernas förståelse kan ställas i relation till
ungdomars  psykiska  ohälsa,  lärande  och  könsskillnader.  En
slutsats  är  att  det  bör  övervägas  om hur  KASAM skulle  kunna
användas  som  en  pedagogiskt  verktyg  för  att  främja  psykisk
ohälsa.





Förord

Vi valde detta ämne för att  vi  är intresserade av skolans värld och ungdomars
psykiska  ohälsa.  Vi  har  genom  denna  studie  fått  en  helt  ny  bild  av  hur
forskningsläget  kring  ungdomars  psykiska  ohälsa  ser  ut  samt  en  inblick  i  hur
kuratorer bemöter ungdomar. Vi tycker att det är viktigt att våga prata om psykisk
ohälsa och synliggöra det, då väldigt många i Sverige och världen lider av detta.

Vi vill tacka alla kuratorer som deltagit i studien samt våra familjer och vänner
som stöttat och motiverat oss under skapandet av denna uppsats.

Ett speciellt tack till vår handledare Nina Modell som på något mystiskt sätt visste
exakt vad för handledare vi behövde för att denna uppsats skulle bli möjlig!

Detta examensarbete har varit otroligt intressant och givande för oss som blivande
behandlingspedagoger.

Växjö, mars 2015

Nina Magnusson Armblad & Emelie Magnusson

”Inte om ett år.

Inte om en vecka.

Inte i morgon.

Vi måste börja prata om psykisk ohälsa nu.

I dag.”

- Zandra Lundberg
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INTRODUKTION
Under  uppväxten  upplever  alla  människor  utvecklingskriser  och  händelser  som ger
upphov till  obehag och psykisk  smärta.  I  vilken  mån dessa  upplevelser  resulterar  i
långvarig  psykisk  ohälsa  kan  bero  på  individuella  egenskaper  och  den  omgivande
miljön,  som  exempelvis  sociala  nätverk  eller  skolan  (Thullberg  mfl,  2004:42).
Merparten  av  dagens  barn  och  ungdomar  mår  bra,  men  enligt  Socialstyrelsens
folkhälsorapport (2009) har det sedan 1990-talet skett en försämring av den psykiska
hälsan hos människor i alla åldrar och framför allt hos ungdomar, vilket sedan dess har
försämrats allt mer. En studie gjord av Ungdomsstyrelsen (2007) har visat att 40 procent
av unga i åldrarna 16-25 upplever besvär med psykisk ohälsa. Senare statistik enligt
Socialstyrelsen (2013) från år 2011 visar på en fortsatt ökning enligt samma mönster.
Statistiken visar även att det finns en ökning av främst ångestsyndrom, depressioner,
stress och personlighetsstörningar bland kvinnor. Psykisk ohälsa beräknas inom några år
vara det största hälsoproblemet i Sverige (SOU 2006:77; Ungdomsstyrelsen, 2007). 

Denna studie syftar till att belysa skolkuratorers upplevelser och förståelse för psykisk
ohälsa hos ungdomar med avgränsning till oro, ångest, stress och depression. Ytterligare
undersöks det  om kuratorer  upplever  att  ungdomars  psykiska  ohälsa  påverkar  deras
lärande, om det enligt deras förståelse finns några könsskillnader i ungdomars mående
samt hur det kan förhålla sig till KASAM (känsla av sammanhang).

Behandlingspedagogiskt perspektiv
Ur ett behandlingspedagogiskt perspektiv är skolkuratorers hälsofrämjande arbete inom
skolans elevhälsa viktigt då det enligt Thullberg mfl (2004) kan ses som en skyddsfaktor
för elever med psykisk ohälsa. Yrkesverksamma och studenter inom socialt arbete, som
exempelvis behandlingspedagoger,  socionomer eller  socialpedagoger,  kan komma att
möta människor som lider av någon form av psykisk ohälsa under sin karriär. För att
kunna bemöta dessa människor krävs det kunskap, förståelse och en öppenhet. Nilsson
&  Waldermarson  (2007)  menar  att  det  krävs  kunskap  och  förståelse  av  den
professionella  för  att  ha  möjlighet  att  skapa  ett  möte  som  blir  främjande  och
utvecklande.  Detta  förenat  med  den  fortlöpande  ökningen  av  psykisk  ohälsa  bland
ungdomar,  som  är  ett  av  Sveriges  mest  växande  hälsoproblem  (SOU  2006:77;
Ungdomsstyrelsen,  2007),  gör  detta  problemområde  aktuell  ur  ett
behandlingspedagogiskt perspektiv.

BAKGRUND
Bakgrundens syfte är att utöka läsarens förståelse för studiens problemområde gällande
ungdomars  psykiska ohälsa med fokus på oro,  ångest,  stress och depression.  Vidare
kommer elevhälsans uppdrag samt skolkuratorns yrke beskrivas. Bakgrunden kommer
ta upp följande områden: Elevhälsan, Skolkuratorsyrket, Ungdomar och psykisk ohälsa
samt könsskillnader.

Elevhälsan
Elevhälsans riktlinjer syftar till att baseras på en vetenskaplig och evidensbaserad grund
enligt  (1  kap.  5  §)  i  skollagen.  Denna bestämmelse  gäller  både för  formgivning av
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styrdokument  och  för  de  som  är  verksamma  inom  skolan  (Socialstyrelsen,  2014).
Elevhälsan  definieras  i  den  svenska  skollagen  och  arbetar  bland  annat  enligt
Socialstyrelsen  (2014)  med  att  skapa  en  skola  som  är  likvärdig  för  alla.  FN:s
barnkonvention är  en grundpelare  i  elevhälsans  uppbyggnad.  Barnens rättigheter  till
hälso- och sjukvård och utbildning är grundläggande i barnkonventionen och således
inom elevhälsan.

Elevhälsan (tidigare betecknad skolhälsovård och elevvård) ansvarar för elevers hälsa
inom det svenska skolväsendet. Uppdraget är att verka för att upprätthålla och förbättra
fysiska samt psykiska hälsofaktorer. Deras arbete omfattar medicinska, psykologiska,
psykosociala  och  specialpedagogiska  insatser.  Dessa  insatser  kan  ske  på  både
individuell och generell nivå. Yrkesgrupper som samverkar i detta syfte är exempelvis
skolkuratorer, sjuksköterskor, psykologer och specialpedagoger.

Elevhälsan ser enligt Socialstyrelsen (2014) till  faktorer som pekar på att fysisk och
psykisk  hälsa  har  koppling  till  lärandeförmågan.  Skolan  bär  ansvar  för  båda  delar.
Vidare  påpekar  man  att  elevers  hälsa  har  en  stor  påverkan  på  deras  lärande.  Att
bibehålla  och  förbättra  elevers  hälsa  leder  således  till  högre  skolresultat.  Detta
förhållande  går  också  att  vända  på,  då  skolprestationer  har  en  positiv  påverkan  på
hälsan. Goda skolprestationer kan gynna en ungdoms självförtroende, liksom ett sämre
resultat i skolan istället kan medföra en försämring av självbilden. Det finns belägg för
att förhållandet mellan lärandet i skolan och psykisk hälsa följer med individen under en
lång period i skolan. Ungdomars upplevelser av otillräckliga skolresultat när de inte når
målen  för  det  betyg  de  siktar  mot  har  en  stark  koppling  med  psykisk  ohälsa  och
utanförskap,  vilket  ökar  vikten  av  att  upptäcka  dessa  elever  i  ett  tidigt  stadium
(Socialstyrelsen, 2014).

Skolkuratorsyrket
Elevhälsan är uppbyggd på ett samarbete mellan olika yrkesgrupper. En av dessa är
skolkuratorerna,  som  enligt  D-Wester  (1996)  är  en  viktig  yrkesgrupp.  Enligt
Akademikerförbundet SSR (2011) är en av skolkuratorernas främsta uppgifter att främja
elevhälsan. Detta med hjälp av sin professionella kompetens. Skolkuratorn arbetar efter
uppdrag  från  skolans  verksamhet  och  enligt  vad  som  står  angivet  i  Skollagen
(2010:800),  samt  i  läroplaner,  förordningar  och  i  andra  styrdokument.  Andra
styrdokument  kan  vara  Diskrimineringslagen,  Arbetsmiljölagen,  Offentlighets-  och
sekretesslagen,  Förvaltningslagen,  Socialtjänstlagen,  Salamancadeklarationen,  samt
FN:s konvention om barns rättigheter. Enligt Akademikerförbundet SSR (2011) finns
det  en  kvalitetspolicy  vad  gäller  skolkuratorsyrket.  Kvalitetspolicyn  beskriver
skolkuratorns arbete med ord som: Ansvar, mål, kompetens, bemötande, samverkan och
samarbete,  organisation  och  resurser,  uppföljning,  verktyg  för  kvalitetssäkring  och
kvalitetsutveckling.

D-Wester (2005) hävdar att begrepp som elevhälsa bör avdramatiseras. Elevvården ska
vara  en  del  av  hela  skolsystemet.  Elevhälsan  ska  sträva  mot  att  involvera  alla
yrkesgrupper inom skolan. D-Wester (1996) beskriver också att genom ett samarbete
mellan alla yrkesgrupper kan få en vid bild av eleven. För att en lärare ska kunna arbeta
för  elevernas  inlärning,  är  lärarens  insyn  i  elevens  hälsa  till  en  stor  fördel.  Det
underlättar för läraren att se elevens individuella behov i undervisningen.
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Skolkuratorn i högstadiet och gymnasiet

Ur ett pedagogiskt perspektiv fungerar skolkuratorns hälsofrämjande och förebyggande
arbete med ungdomar som en skyddsfaktor, och påverkar därför ungdomars förmåga till
lärande och utveckling (Thullberg mfl, 2004). Det primära syftet med att gå i skolan är
lärandet. Eftersom ungdomar oftast spenderar många timmar av sin vakna tid i skolan,
får skolan också en annan innebörd än just lärandet. Barn lär sig inte bara att skriva, läsa
och räkna, utan utvecklas också socialt, personlighets- och identitetsmässigt. Skolmiljön
är  en social  arena som kan fungera som fostrande,  i  samspel  med lärare och andra
anställda (D-Wester, 1996).

Då skolan fungerar som en social samlingspunkt för barn och ungdomar, skulle den i
stor utsträckning kunna ha potential att verka för att urskilja och fånga upp barn och
ungdomar som bär på någon slags problematik. Det är därför viktigt att personalen i
skolan verkar som en samlad styrka för att i  så stor utsträckning som möjligt kunna
ansvara  för  att  elever  med  psykisk  ohälsa  får  det  stöd  de  behöver.  Högstadie-  och
gymnasietiden är en känslig period i många ungdomars liv.  (D-Wester, 1996). Behovet
av en skolkurator är då ännu mer övergripande. Denna period innebär för många unga
en slags övergång mellan barndom och att börja utforska sin mer vuxna självbild. Detta
stadium  präglas  ofta  av  ifrågasättande  av  den  egna  identiteten  och  även  en  rad
biologiska, sociala och psykologiska förändringar. Det är också först under tonårstiden
man har den kognitiva förmågan att på ett mer logiskt och realistiskt sätt tänka kring
och ifrågasätta sin situation, vilket kan innebära ett tankesätt som man inte tidigare haft
(Frisén & Hwang, 2006).

Både  vardagliga  problem  som  drabbar  alla  människor  utan  direkt  allvarliga
konsekvenser  och  djupa  eller  övergripande  problem  kan  förekomma  under
ungdomstiden. Problemområden som en skolkurator kan komma att möta i sitt yrke är
enligt  D-Wester  (1996)  frågor  som  exempelvis  mobbning,  identitetsproblem,
relationsproblem, problem med föräldrar, inlärningsproblem, frågor som rör missbruk,
ätstörningar eller sexualitet.

Ungdomar och psykisk ohälsa
Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) definieras begreppet hälsa som: “Ett tillstånd
av socialt, psykiskt och fysiskt välmående och inte enbart frånvaro av sjukdom” (WHO,
1948, s. 100). Således är den psykiska hälsan avgörande för vad som enligt WHO utgör
människans hälsobild i helhet.

Socialstyrelsen (2013) beskriver att psykisk ohälsa är ett vitt begrepp som kan ta många
skepnader beroende på sammanhang. Begreppen oro, ångest, stress och depression kan
ha olika definitioner beroende på om man betraktar begreppen från en vardaglig eller
psykologisk  aspekt.  Psykisk  ohälsa  kan  innebära  exempelvis  psykisk  sjukdom eller
störning, problematik som stör måendet i det dagliga livet eller psykosomatiska problem
så som magsmärtor och huvudvärk (SOU, 2006:77). I denna studie berörs inte psykisk
sjukdom, psykisk störning eller ångestsyndrom. Fokus ligger på oro, ångest, stress och
depression.

Enligt  Olsson  (2013)  är  allmänhetens  syn  på  hur  en  tonåring  ska  vara  ofta  grovt
generaliserad.  Det  talas  om  att  tonåringar  är  trotsiga,  har  tonårsproblem  och  att
depression och ångest hör till. Dessa beteenden ska inte ignoreras eller helt normaliseras
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eftersom man bör fundera över om det finns beteendemönster som stör utvecklingen hos
tonåringen (Olsson, 2013).

Ungdomsperioden handlar om personlig utveckling och lärande som kännetecknas av
ett  ganska  krisartat  förändringsarbete  med  självförståelse  och  personlig  identitet
(Erikson, 1988, i Illeris, 2007). Ungdomar ska inte bara utvecklas i identitetsarbetet utan
även klara av att exempelvis prestera i skolan, hitta en plats i samhället och utforska sin
sexualitet (Illeris, 2007).

I dagens samhälle har ungdomar stor chans att påverka sin framtid. Med större valfrihet
följer också ett visst ansvar för valets konsekvenser. Valmöjligheterna kan resultera i
ambivalens  kring  den egna  identiteten  vilket  kan  leda  till  stress  och  ångest  (Ziehe,
1993). Illeris (2007) menar att motsatsförhållandet mellan utbildningssystemets fokus
på lärande och identitetsutveckling kan skapa flera problem då ungdomar uppslukas av
identitetssökandet. Elevernas identitetsprocess är oftast just då mer central än skola och
studier.

Enligt Socialstyrelsen (2013) söker allt fler ungdomar hjälp för psykiska besvär som oro
och  ångest.  Det  har  visat  sig  att  dessa  individer  löper  ökad  risk  för  senare
självmordsförsök,  utanförskap  i  samhället  och  problematik  gällande  försörjning  och
familjebildning.  Utbildningsnivån  vid  29  års  ålder  är  även  lägre  i  denna  grupp  i
jämförelse med andra ungdomar (Socialstyrelsen,  2013). Bakomliggande faktorer till
psykisk ohälsa kan ha att  göra med kriser,  separationer,  problem i relationer,  social
status,  ekonomisk  stress,  sjukdom,  segregation,  diskriminering,  funktionshinder,
alkohol- och annat drogmissbruk (Anhörigjouren, 2014).

Oro och ångest

Oro och ångest är för de flesta människor en naturlig del av livet. Ångest kan dock
variera och vara olika intensiv hos olika personer. Då ångest och oro blir ett hinder eller
övergripande  problem  i  vardagen  kan  man  ibland  behöva  hjälp  med  att  hantera
problemen (Olsson, 2013).   

Det finns ingen diagnos för oro eller ångest i de nuvarande diagnossystemen som finns
men de symptom som uppkommer vid ångest liknar reaktionerna som uppkommer vid
fruktan  och skräck (Läkemedelsboken,  2014,  Socialstyrelsen,  2010).  Om människan
hamnar i en situation som uppfattas som direkt farlig uppstår rädsla, men om samma
känsla uppstår i en situation då verkliga och konkreta faror inte existerar, kallas känslan
istället för ångest (Svirsky, 2012).

Människan har enligt Svirsky (2012) ett antal så kallade grundaffekter. Rädsla är en
affekt  som ingår  i  människans  grundläggande  överlevnadssystem.  Detta  genom  att
fungera  som  en  varningssignal  vid  fara,  för  att  upptäcka  eller  undvika  hotande
situationer och för att förbereda kroppen på flykt eller försvar. Dessa kroppsfunktioner
är således livsviktiga, även om många funktioner fortfarande är anpassade efter det liv
människan levde för tusentals år sedan, då exempelvis rovdjur kunde vara ett stort hot
för människans överlevnad.

Enligt Lang i Freeman och Freeman (2013) påverkar ångest människan på tre olika sätt;
psykiskt, fysiskt och beteendemässigt. Psykologiskt kan ångest, rädsla och oro innebära
intensiv rädsla eller skräck som inte behöver vara riktad mot något särskilt eller ha en
specifik anledning. För vissa individer är oro och ångest förknippade med en eller flera
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tidigare händelser i livet. Oro och ångest kan också bero på rädsla för något som ska
hända, exempelvis dödsfall inom familjen eller arbetslöshet.

Rädsla, oro och ångest kan även ha en fysisk påverkan. Enligt Hellström mfl (2003)
utsöndras hormoner i kroppen vilka påverkar kroppen och några av våra organ. Hjärtat
börjar slå i snabbare takt och blod prioriteras till musklerna. Andningen blir snabbare
och  djupare  för  att  tillföra  syre  till  hjärnan,  vilket  resulterar  i  högre  koncentration.
Matsmältningsprocessen reduceras vilket i vissa fall kan resultera i illamående, magont
eller akut diarré. Dessa fysiska symtom är ett resultat av stresshormon som utsöndras
för att göra kroppen beredd på att fly eller slåss.

Rädsla, oro och ångest kan resultera i vissa beteendemässiga förändringar. Exempelvis
undvikande  av  platser  eller  sociala  situationer  och  att  ständigt  vara  på  vakt  för
obehagligheter och problem. Problematiska symtom som fobier eller tvångsbeteenden
kan utvecklas. Det beteendemässiga resultatet av ångest och oro kan i vissa fall leda till
självmedicinering av alkohol, lugnande medicin eller narkotika (Hellström mfl, 2003).

Depression

Depressioner är en av våra största folksjukdomar. Enligt Olsson (2013) kommer ungefär
hälften av alla kvinnor och en fjärdedel av alla män i Sverige någon gång i livet drabbas
av en depression. Det är viktigt att särskilja på vanlig ledsamhet eller ”deppighet”, vilka
är begrepp som ofta används i ett vardagligt språk, med den  psykiatriska diagnosen
depression, menar Olsson (2013). Det som skiljer ett känslotillstånd från en sjukdom är
att den sjuka personen i fråga inte längre har möjlighet att hantera vardagen. Sjukdomen
gör att man inte klarar av att leva eller fungera normalt. Således får man svårigheter att
hantera  vanliga  vardagsuppgifter  som  exempelvis  skola  eller  sociala  interaktioner
(Glant, 2013).

Enligt Socialstyrelsen (2012) har forskare idag kunnat påvisa depressioner vid tre års
ålder.  Fram till och med 1970-talet hade man ännu inte fastställt om barn och unga
kunde hamna i en depression, många vetenskapliga debatter och spekulationer förekom.
Det ansågs inte att barn och tonåringar hade kommit tillräckligt långt i sin utveckling.
Det visade sig senare vara ett felaktigt resonemang. Sedan det tredje DSM-systemet från
1980 har man enligt Olsson (2013) använt sig av samma definition av depression på
barn och unga som på vuxna. Det finns endast en skillnad, vilket är att nedstämdhet kan
ersätta irritabilitet som huvudsymtom hos barn och unga.

Olsson (2013) menar att det finns ett antal specifika signalement som kännetecknar en
depression, även om det kan skilja sig i hög grad mellan olika individer. En depression
är en genomgripande förändring i individens normala mentalitet och sinnesstämning.
Misstämningen blir bestående över tid och står inte längre i proportion till individens
livssituation.  Ett  tydligt  kännetecken  enligt  Glant  (2013)  är  avsaknad  av  vitalitet.
Vitalitet innebär att kroppen är förlångsammad, de kroppsliga uttrycken är känslolösa
och språket kan vara latent. Inom psykologin kallar man det för hämning. Trots att detta
utmärkande drag är förekommande kan vissa individers uppträdande få en helt annan
yttring, då man tvärt om kan bli aggrigerad, vilket innebär ett mer nervöst och rastlöst
uttryck.

Vidare menar Glant (2013) att en sänkt grundstämning är något som i regel förekommer
hos  personer  som drabbats  av  en  depression.  Då  är  den  normala  nivån  av  mående
allmänt  nedsatt.  Andra  symptom  kan  vara  suicidtankar,  nedsatta  kroppsfunktioner,
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sömnstörningar,  ångest,  koncentrationssvårigheter  och  ringhetsidéer,  det  vill  säga  ett
förringande  av  den  egna  personen  på  grund  av  känslor  av  otillräcklighet  och
misslyckande (Glant, 2013).

Återkommande  depressioner  i  perioder  kallas  för  recidiverande  depression,  eller
unipolär  depression.  Det  innebär  upprepade  försämringar  i  sinnesstämningen  åt  ett
enskilt håll, det vill säga endast åt det nedstämda hållet. Detta till skillnad från vad som
kallas för bipolär sjukdom där sinnesstämningen slår mot perioder av både depressioner
och maniska tillstånd (Olsson, 2013).

Det  grekiska  ordet  melankolisk  används  både  till  vardags  och  inom psykiatrin.  Till
vardags  använder  man  begreppet  för  att  beskriva  någon  med  genomgående
inåtvändning, svartsynthet och dysterhet. Inom psykiatrin beskriver ordet melankolisk
en  person  som lider  av  den  väldigt  tunga,  kraftlösa  och  djupt  nedstämda  arten  av
depression (Olsson, 2013).

Uppkomsten av en depression kan ha många olika anledningar. Stress, livskriser och
trauman är exempel på vad som kan leda till en depression, men det går inte i alla fall
att  peka ut  en specifik  bakomliggande orsak.  Symptomen sägs  vara överstämmande
mellan alla åldrar. Uttrycket kan dock i vissa fall skilja sig mellan individer. Detta har
att göra med mognadsgrad (Olsson, 2013).

Kriterier för depressiv episod hos tonåringar (DSM-5, 2013) där det krävs att patienten
har minst fem av följande nio symtom under en tvåveckorsperiod för att få diagnosen.
Minst ett av symtomen nedstämdhet eller irritabilitet eller minskat intresse och minskad
glädje i aktiviteter ska även finnas med bland de fem:

 Nedstämdhet/irritabilitet

 Tydligt minskat intresse och glädje i aktiviteter

 Markant minskad eller ökad matlust

 Svårigheter att sova eller ett allt för stort sömnbehov

 Psykomotorisk hämning eller agitation

 Trötthet eller brist på energi

 Känslor av värdelöshet eller överdriven skuld

 Minskad förmåga att koncentrera sig, tänka eller att fatta beslut

 Återkommande tankar på döden eller på att ta sitt liv

Stress

I dagens samhälle lider en stor andel ungdomar av nedstämdhet, oro, sömnproblem och
värk.  Dessa  besvär  beskrivs  i  den  allmänna  debatten  som  tecken  på  stress  (SOU,
2006:77).  Ordet stress kan ha olika definitioner beroende på hur man betraktar det. Den
vardagliga och massmediala definitionen brukar vara bred och associeras ofta till  brist
på tid eller jäkthet. Ordet ”stressad” är ett ord som ofta förekommer i det vardagliga
språket, vilket då innebär att man är under någon form av tidsmässig press. Begreppet
”stressad”  kan  exempelvis  användas  av  ungdomar  inför  ett  prov  i  skolan  (SOU,
2006:77).
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Från en psykologisk synvinkel  innebär  begreppet  stress att  de påfrestningar  som en
person  känner  överstiger  den  egna  förmågan  att  hantera  påfrestningarna.  I  denna
definition ses således begreppet utifrån ett subjektivt perspektiv, till skillnad från den
vardagliga  definitionen.  Beroende  på  hur  individen  ser  på  situationen  kan  stress
överlappas med andra känslor som oro och frustration (SOU, 2006:77).

Enligt Strandell (2005) är skolan stresskapande i olika grader beroende på ungdomars
förmåga att hantera de uppgifter och utmaningar de ställs inför. Det är individuellt vad
en  individ  blir  stressad  av.  Det  som spelar  roll  för  ungdomars  förmåga  att  hantera
stressen som uppstår beror på socialt stöd, erfarenheter och hur de mår vid tillfället.
Stress  som  en  person  inte  uppfattar  som  kontrollerbar  och  pågår  under  en  lång
tidsperiod kan resultera i ångest och oro (Strandell, 2005).

En av de vanligaste orsakerna som elever känner sig stressade av är att de inte känner att
de har förmågan att  uppfylla de krav som ställs  från omgivningen. Strandell  (2005)
skriver  vidare att  skolan borde individanpassas och att  elevers  inflytandemöjligheter
borde ökas för att möjliggöra hanterbarhet av de krav som ställs. Det är bland annat
stressade elever som oftast uppsöker skolhälsovården, med symptom som magont och
huvudvärk, men även sömnproblem, fobier, aggressivitet och rädsla (Strandell, 2005).

Könsskillnader

Könsroller  och  genus  kan  beskrivas  som  kulturellt  skapade  föreställningar  och
maktordningar om manligt och kvinnligt. I förhållande till det skapas en genusidentitet
hos  människor.  Identiteten  påverkar  exempelvis  hur  ungdomar  handlar  och  i  vilka
sociala nätverk de ingår. Rent strukturellt gör det att kvinnor och män ställs inför olika
villkor i samhället. Kvinnor kommer i större utsträckning att ha lågstatusyrken och tjäna
mindre pengar än männen. De kommer också att sköta merparten av barnuppfostran och
hushållsarbete (Ambjörnsson, 2013).

De  strukturella  normerna  som finns  i  samhället  kan  enligt  Connell  (1999)  vara  en
förklaring  till  det  skilda  måendet  mellan  könen.  Skillnaden  kan  bidra  till  olika
förväntningar,  föreställningar  och  normer  att  förhålla  sig  till.  Det  kan  påverka
människors psykiska hälsa olika mycket beroende på vilken könsidentitet de har.

Teoretiska utgångspunkter
Som  teoretisk  utgångspunkt  har  Aaron  Antonovskys  teori  Känsla  av  sammanhang
(KASAM) valts ut för att den passar studiens ämnesområde då KASAM har en stark
koppling till psykisk ohälsa och människors förmåga att hantera motgångar och problem
i  livet  (Strandell  2005,  SOU  2006:77).  Då  studien  har  för  avsikt  att  undersöka
ungdomars  psykiska  ohälsa är  KASAM som teori  användbar  för  att  analysera  samt
erhålla en fördjupad förståelse av resultatet.

KASAM – Känsla av sammanhang

KASAM är  ett  begrepp  som myntades  av  Aaron  Antonovsky,  som var  professor  i
medicinsk sociologi, under hans studier på 1970-talet. I hans studier upptäckte han att
trots  att  kvinnor vistats  på koncentrationsläger  varit  kapabla till  att  upprätthålla  och
bevara sin hälsa. Dessa upptäckter resulterade i frågor om vad som gör att människor
håller sig friska, eller inte. Teorin fokuserar på begreppet ”salutogenes”, som betyder
”hälsans ursprung”. Den salutogena teorin har fokus på förklaringar till mänsklig hälsa
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istället för förklaringar till insjuknande och psykisk ohälsa. Teorin om KASAM är ett
lösningsfokuserat  synsätt  som har  visat  sig  användbar  i  arbete  med människor  med
psykisk ohälsa (Cederblad, 1998).

KASAM och det salutogena synsättet handlar om faktorer som främjar det friska och
hälsosamma. Antonovsky (1991) menade dock att människan inte är helt frisk eller sjuk,
att  personer  istället  alltid  kan röra sig  mellan  dessa  två  poler.  Var  mellan  dessa  en
människa  befinner  sig  beror  på  hur  hög  grad  av  KASAM  den  har.  Antonovsky
utvecklade ett formulär som ett verktyg för att kunna mäta KASAM. Ju högre KASAM,
ju högre chans har man att klara av svåra utmaningar och stressorer. De faktorer som
enligt  Antonovsky (1991)  påverkar  alla  människors  grad  av  KASAM är:  relationer,
känsloliv,  huvudsakliga sysselsättning samt syn på existentiella frågor, så som döden,
misslyckanden, ensamhet och konflikter.

För att uppnå ett högt KASAM-värde behövs följande: att kunna förstå en situation och
en tro på att  lösningar  kan finnas samt tycka att  det känns meningsfullt  att  försöka
(Gassne, 2008).

Antonovsky (1991) definierade KASAM som:

 ”[...] en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en
genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1)
de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är
strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) de resurser som krävs
för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en
finns  tillgängliga  ,  och  (3)  dessa  krav  är  utmaningar,  värda
investeringar och engagemang.” (Antonovsky, 1991, s. 41)

Antonovsky (1991) menar att graden av KASAM har en tendens att sjunka i åldrarna
hos de personer som generellt sätt har en svag känsla av sammanhang. De individer med
låg eller medelmåttig KASAM i ungdomen har i vissa fall benägenhet att hamna i en
ond  spiral  samt  utveckla  mönster  som  är  kaotiska,  meningslösa  och  ohanterbara
(Antonovsky, 1991, i Cederblad, 1998).

Faktorer som kan höja och förbättra en individs grad av KASAM  är yttre stimuli och
erfarenheter. Yttre stimuli kan till exempel vara sociala interaktioner. Att förändra sin
grad av KASAM hänger också ihop med varaktiga förändringar i beteendemönster och
attityd. En sådan förändring kräver hårt arbete (Svartvik & Nilsson, 1998).

Begriplighet

Begriplighet är enligt Antonovsky (2005) det mest centrala begreppet inom KASAM
och  beskrivs  som  ”en  stabil  förmåga  att  bedöma  verkligheten”.  Begriplighet  är
nödvändigt för att kunna förstå inre och yttre stimuli på ett sätt som är strukturerat,
tydligt  och  sammanhängande,  snarare  än  ett  brus  av  information  som  inte  känns
greppbart.

En individ som har en hög känsla av begriplighet har till högre grad förmågan att förstå
varför och hur en händelse inträffade. För dessa personer är det enklare att se motgångar
på ett realistiskt och verklighetstroget sätt, medan personer med låg begriplighet oftare
har tendenser att se motgångar som en konsekvens av deras förföljande”otur”. Dessa
skillnader är väldigt tydliga i jämförelser mellan personer med olika grader av KASAM.
Hur man ser på motgångar hänger också ihop med hanterbarhet (Antonovsky, 2005).
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Hanterbarhet

Hanterbarhet  handlar  enligt  Antonovsky  (2005)  om  känslan  av  att  kunna  hantera
händelser i livet. För en person med hög känsla av hanterbarhet är risken för att känna
sig som ett offer för sina omständigheter och att se världen som orättvis betydligt lägre
än hos en person med en låg känsla av hanterbarhet.

För personer med hög grad av hanterbarhet är  det enklare att  se på motgångar som
erfarenheter eller utmaningar vilka man kan behärska,  samt mäta de krav som ställs
inför något. På det viset ses motgångarna som mer uthärdliga. Människor med hög grad
av  hanterbarhet  upplever  sig  ha  resurser  i  sitt  förfogande  som  kan  komma  till
användning för  att  klara  av en viss  situation.  Med hjälp av dessa verktyg kan man
enklare bemöta de krav som ställs. Om en person känner hanterbarhet vid problem eller
konflikter kan livets meningsfullhet upplevas större (Antonovsky, 2005).

Meningsfullhet

Meningsfullhet  är  enligt  Antonovsky  (2005)  motivationskomponenten  i  KASAM.
Känslan av meningsfullhet syftar på i vilken grad livet har en innebörd och mening,
samt att man känner att  de krav som livet ställer är värda att investera energi i.  En
människa  med  hög  känsla  av  meningsfullhet  har  lättare  att  med  hängivelse  och
engagemang ta sig an motgångar eller problem. Detta på grund av att de individer som
har en hög grad av KASAM tycks kunna tala om  vad  i livet som är viktigt och betyder
något på ett känslomässigt plan. Människor med låg KASAM visar tvärt om oftare brist
på viktiga och betydelsefulla komponenter i livet och känner därför inte samma grad av
meningsfullhet (Antonovsky, 2005).

Forskningsöversikt
I detta avsnitt kommer forskning som är relevant för området att redovisas. Följande
studier är gjorda i Tyskland, Finland, Norge, USA och Sverige. Forskningsöversikten tar
med  ett  internationellt   perspektiv  upp  relationen  mellan  KASAM  och:  ökning  av
psykisk  ohälsa  bland  ungdomar, könsskillnader  inom  psykisk  ohälsa samt psykiska
ohälsa och lärande.

Ökning av  psykisk ohälsa bland ungdomar

SOU (2006:77) beskriver att psykisk ohälsa har blivit mycket vanligare bland ungdomar
de senaste två decennierna. SOUs (2006:77) resultat visar också att ju äldre en ungdom 
blir, ju mer stress upplever hen. Utredningen visar att ungdomar anser att skolan är en 
av de främsta anledningarna till att de mår dåligt samt att det är vanligt att ungdomar i 
åldrarna 16-24 besväras av ängslan, oro eller ångest. Hagqvist (2011: s. 480) har gjort 
en kvantitativ analys av ungas psykiska ohälsa i Sverige och kommit fram till att 
ängslan, oro och ångest ökat för både flickor och pojkar från år 1988 till år 2010. 

Enligt Geyer (1997), som gjort en tysk studie där experimentella sociala psykologiska
studier sammanställts,  kan KASAM ha effekt på den psykiska hälsan.  KASAM kan
bero på socioekonomisk situation. Författaren problematiserar detta genom att framhäva
att det också möjligtvis kunde verka åt andra hållet också, att psykiska ohälsa leder till
lägre KASAM.
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Könsskillnader inom psykiska ohälsa

Antonovsky  (1987)  påstod  att  KASAM  utvecklas  under  barndomen  och  det  tidiga
vuxenlivet. De flesta studier har visat att KASAM hos pojkar i åldrarna 15-18 år är
starkare än hos flickor i samma ålder.

En Norsk kvantitativ studie på 1183 skolungdomar i åldrarna 13-18 år under 2008 av
Moksnes mfl (2014) har påvisat en koppling mellan KASAM och ungdomars psykiska
ohälsa.  Flickor  visade  sig  har  högre  stressnivåer  än  pojkar  i  förhållande  till  skola,
hemmaförhållanden, kamratrelationer och känslomässiga symptom. Pojkar visade sig ha
högre KASAM än flickor precis som tidigare studier visat. KASAM i förhållande till
depression visade på andra kopplingar hos ungdomar:

… the stress dimensions made a significant and strong contribution to
the  model  in  both  genders,  but  especially  for  girls.  Stress  from peer
pressure  and  school  performance  were  significant  and  positive
predictors of depression for both genders when controlling for SOC, and
stress from romantic relationships, school attendance and school/leisure
conflict were also significant predictors of depression for girls, showing
a positive association.           (Moksnes mfl, 2014: s. 39)

Kvantitativa studier har påvisat att lågt KASAM har högre koppling till psykisk ohälsa
än högt KASAM. Studierna visar att KASAM framförallt har koppling till depression
och ångest (Kontinens mfl, 2008, Kivimäke mfl, 2000).

SOU  (2006:77)  skriver  att  flickor  har  avsevärt  fler  stressymptom  än  pojkar.
Könsfördelningen befolkningsmässigt har inte ändrats de senaste 20 åren.

[…] skillnaden mellan könen i stort varit oförändrad under de senaste
20  åren.  Det  innebär  att  de  faktorer  som  bidragit  till  att  psykiska
problem  har  blivit  vanligare  har  drabbat  båda  könen  i  samma
omfattning. Den totala ökningen av psykiska problem kan således inte
förklaras av könsspecifika faktorer.                (SOU, 2006:77 s. 260)

Psykisk ohälsa och lärande

Raufelder mfl (2014) skriver att majoriteten av amerikanska ungdomar lider av måttliga
till höga nivåer av stress. I rapporter om höga stressnivåer hos ungdomar där det finns
koppling till lärande, dras slutsatsen att det inte är konstigt att den psykiska ohälsan är
så utbredd.

Raufleders  mfl  (2014)  undersökning  visar  att  det  finns  koppling  mellan  stress,
elevpåverkan och skolengagemang. Elever med höga stressnivåer är mindre engagerade
i skolarbetet, som kan visa sig genom att de är uttråkade vid lektioner, ger upp lätt och
kan  visa  negativa  känslor  som  exempelvis  ilska.  Det  kan  leda  till  tillstånd  som
ångesttillstånd och depression.

SOU (2006:77)  skriver  att  det  finns  en  tydlig  koppling  mellan  den ökade  psykiska
ohälsan hos ungdomar och skolans huvuduppdrag. Skolan kan ses som en anledning till
ungdomars försämrade välmående och bör bli bättre på att utveckla kompetenser för att
tillgodose de ökade kraven i dagens individualiserade samhälle. SOU (2006:77) skriver
vidare att det bör utvecklas ett system som mäter ungdomars psykiska hälsa på nationell
nivå.  Ungdomarna  själva  ser  skolan  som den största  stressframkallande faktorn.  De
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anser också att betygssystemet påverkar deras välmående. Analysen i utredningen visar
att  den  höga  arbetslösheten  i  Sverige  idag  är  en  av  anledningarna  till  att  många
ungdomar studerar istället för att arbeta. Detta gör att skolan har fått ökad betydelse i
samhället. En studie av Kontinens mfl (2008) påvisar att det finns kopplingar mellan
KASAM-värde och utbildningsnivå.

Syfte och problemformulering
Ungdomars psykiska ohälsa är ett stort problem inom Sveriges skolor enligt tidigare
forskning. Detta är också något som syns ofta i media, exempelvis skrev Jonsson (2015)
i  Smålandsposten  i  Januari  år  2015  om  barns  psykiska  ohälsa  som  vår  tids
livsstilssjukdom. Sveriges kommuner och landsting (2011) belyser vikten av insatser i
bland  annat  skolan  för  att  främja  för  en  bättre  psykisk  hälsa  bland  unga.  För  att
möjliggöra det krävs kunskap kring området,  hos den professionella samt förståelse för
problemen (Thullberg mfl, 2004:42). 

Syftet med studien är att belysa några skolkuratorers subjektiva förståelse för psykisk
ohälsa inom skolan, kuratorernas tolkning av vilken innebörd ungdomars mående kan
ha  i  förhållande  till  deras  lärande  och  KASAM  samt  deras  tolkning  av  hur
könsskillnader kan påverka psykisk hälsa och KASAM. 

Syfte/frågeställningar:

 Hur  bemöts  ungdomars  psykiska  ohälsa  inom skolan  enligt  skolkuratorernas
tolkning? 

 Vad är skolkuratorernas upplevelser av KASAM:s innebörd för psykisk ohälsa

 Vilken förståelse har skolkuratorerna för hur ungdomars mående påverkar deras
lärande och vilket förhållande har KASAM till deras lärande?

 Vad är skolkuratorernas tolkningar av könsskillnader i psykisk ohälsa och hur
kan det enligt dem förhålla sig till KASAM? 

METOD
Under  metodavsnittet  kommer  de  metodologiska  utgångspunkterna  som  använts  i
studien redovisas och därefter planering och genomförandet av studien. Avslutningsvis
beskrivs de forskningsetiska överväganden som gjorts.

Metodologiska utgångspunkter
I  följande  avsnitt  beskrivs  studiens  metodologiska  utgångspunkter.  Hermeneutiken
beskrivs först och därefter kvalitativ undersökning.

Vetenskapsteoretiskt perspektiv

Utgångspunkten för studien har ett  hermeneutisk perspektiv,  där fokus enligt Thurén
(2007) ligger på tolkning och att tillägna sig en fördjupad och ökad förståelse för vårt
problemområde.  Thurén  skriver  vidare  att  hermeneutiken  utgår  från  sinnenas
iakttagelser och syftar till att känna in och förstå. Utgångspunkten positivismen skulle
inte gett en fördjupad förståelse då den har som fokus att generalisera kunskap i form av
datainsamling, siffror och logik (Thuren, 2007). 
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Undersökningen  innefattar  kuratorers  bemötande av  ungdomar  med  psykisk  ohälsa,
vilken påverkan ungdomars mående har på deras lärande och hur det förhåller sig till
KASAM, samt om det finns någon könsskillnad i måendet och hur det förhåller sig till
KASAM. Eftersom det är kuratorers upplevelser kring detta område som undersökts var
det hermeneutiska perspektivet det mest lämpliga. 

Kvalitativ ansats

För att angripa problemområdet valdes en kvalitativ ansats eftersom det är kuratorers
upplevelser  som  var  av  intresse,  kvalitativa  undersökningar  fokuserar  på  ord  och
erfarenheter.  Kvalitativa  intervjuer  ger  en  mer  fördjupad  förståelse  än  kvantitativa
(Bryman,  2012).  En kvalitativ  intervjumetod genomfördes  för  att  forskningsfrågorna
inte hade gett en fördjupad förståelse genom endast kvantitativ intervju. 

Datan  och  resultatet  skapades  i  själva  intervjun,  i  interaktionen  mellan  den  som
intervjuare och den som blir intervjuad (Kvale mfl, 2009). Enligt Bryman (2012) har
kvalitativa intervjuer som mål att ta fram intervjupersonernas syn på världen.

Enligt Kvale mfl (2009) har kritik mot kvalitativa intervjuer framkommit vilka tyder på
att  det  kan  bli  problem  med  generalisering  av  resultaten,  då  det  finns  för  få
intervjupersoner. Annan kritik är att forskningsintervjun inte är objektiv, vetenskaplig,
trovärdig  eller  tillförlitlig.  De  skriver  dock  vidare  att  det  inte  finns  några
kvalitetskriterier  för  forskningsintervjuer  som  är  entydiga,  utan  kvaliteten  beror  på
intervjuns syfte, ämne och hur den genomförs. 

Inläsning  om  olika  intervjumetoder  gjordes,  därefter  togs  beslutet  att  göra  en
semistrukturerad  intervju  och  ställa  samma  frågor  till  samtliga  intervjupersoner.
Frågorna  var  öppna  och  utgick  från  specifika  teman.  Intervjupersonerna  skulle  ha
möjlighet att kunna formulera svaren på sitt sätt och tala fritt kring det som undersöktes.
En  flexibel  intervjumetod  var  av  intresse  för  att  frågor  som  inte  står  med  i
intervjuguiden skulle kunde ställas. Frågor ställs ofta i ordningsföljd vilket ansågs vara
lämpligt  för  att  kunna  beta  av  frågorna  tema  för  tema.  Detta  har  underlättat  vid
transkriberingen av intervjuerna.

Redogörelse för förförståelse

Ingen tidigare specifik förförståelse kring kuratorer och deras arbete med ungdomars
psykiska ohälsa har funnits. Vi har varit medvetna om att vår tolkning av intervjuerna
kan påverkas av våra värderingar och vår förförståelse (Thurén, 2007). Under studiens
gång har det arbetats för att medvetandegöra oss om detta.

Validitet och reliabilitet

Validitet innebär att efter studiens färdigställande kontrollera att det vi avsett undersöka
verkligen  är  det  som undersökts  (Thurén,  2007).  Detta  kan  säkerställas  genom  att
intervjuguiden har en bra struktur och behandlar forskningsfrågorna på ett lämpligt sätt.
Under  studiens  gång  sågs  syfte  och  forskningsfrågor  över  för  att  inte  komma  på
avvägar. En intervjuguide utefter syfte och frågeställningarna skapades som grund för
möjligheten att ställa adekvata frågor. Om intervjufrågorna hade lett till irrelevanta svar
för studiens syfte hade innehållsvaliditeten inte varit acceptabel.

Reliabilitet handlar om hur resultaten är framtagna på ett tillförlitligt sätt, det vill säga
om kunskapen som framkommit genom studien går att lita på. Det handlar också om att
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det  framkommit  en  likhet  mellan  resultaten  (Thurén,  2007).  Inspelning  och
transkribering av intervjuerna har genomförts för att informationen som framkom av
kuratorerna skulle bli så korrekt och exakt som möjligt. Därefter gjordes en jämförelse
av kunskapen som framgår genom intervjuerna och aktuell forskning. Då intervjuer är
för  få  går inte  resultatet  att  generalisera,  vilket  oftast  inte  är möjligt  vid kvalitativa
undersökningar, enligt Bryman (2012). 

Redogörelse för begrepp

I denna studie har begreppen flickor och pojkar valts att användas när könsskillnader
kring psykisk ohälsa beskrivs. Ordet hen har använts som könsneutralt pronomen. För
kuratorerna  som  intervjuats  har  begreppen  intervjupersoner  och  kuratorer  använts.
Ungdomar har även benämnts som elever då studien avsåg att undersöka ungdomar i
skolan.

Planering och genomförande
Detta avsnitt beskriver hur planering och genomförande av undersökningen har gått till.
Det kommer redogöras för hur; förberedelse, urval, databearbetning samt  analysmetod
har gått till. Avslutningsvis beskrivs de forskningsetiska övervägandena som gjorts.

Urval

Det finns  flera  olika metoder  att  använda vid val  av intervjupersoner  för  en studie.
Målinriktat urval innebär att urvalet är noga och strategiskt utvalt baserat på relevans för
forskningsfrågorna (Bryman, 2012). Vårt urval blev kuratorer verksamma på högstadiet
och gymnasiet då det var deras tolkning och förståelse av ungdomars psykiska ohälsa
som vi ville undersöka. Enligt Kvale mfl (2009) blir antalet intervjupersoner ofta för få
eller för många. I denna studie har antalet anpassats efter hur mycket tid som funnits
och rekommendationer från handledare, vilket är fyra till sex intervjuer. Urvalet från
början innefattade fem eller sex kuratorer som arbetar på högstadiet eller gymnasiet och
gjort det i minst två år. Antal år de varit yrkesverksamma togs i beaktning för att kunna
besvara intervjufrågorna på ett bra sätt. Kuratorerna som intervjuades hade mellan två
och tio års erfarenhet av arbete som kurator. Sammanlagt blev det fyra intervjuer med
kuratorer.

Förberedelser

Vid  telefonsamtal  till  kuratorer  framgick  det  att  tillräckligt  många  kuratorer  i  den
kommunen vi syftade att begränsa oss till inte kunde delta i en intervju, undersökningen
breddades då till de närliggande kommunerna. Trots detta kunde endast två kuratorer på
högstadienivå  delta  i  studien.  Därför  togs  beslutet  att  också  kontakta  och  förfråga
kuratorer  som är  yrkesverksamma  på  gymnasiet.  Kuratorerna  som inte  kunde  delta
informerade att det var på grund av tidsbrist. Efter att fyra godkända svar erhållits från
kuratorerna mailades ett missiv till dem (bilaga 2) med information om hur intervjun
kommer gå till samt om de  forskningsetiska riktlinjerna.

Kvale mfl (2009) förklarar värdet av att vara väl inläst på ämnet som det kommer ställas
frågor om, samt att planera intervjun noggrant i förväg. Därför studerades kuratorers
uppdrag inom skolan samt ungdomars psykiska ohälsa noga innan intervjuerna. Artiklar
söktes  via  universitets  databaser  under  ämnesguiden  för  behandlingspedagogik.
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Databaser som användes var Academic Search Elite, One Search och SwePub. Sökord
som användes var  KASAM, Sense of coherense, adolscents, school, mental illness  och
psykisk ohälsa. Kvale mfl (2009) skriver också att det är viktigt att vara medveten om
de  skillnaderna  mellan  att  lyssna  på  en  inspelad  intervju  och  att  uppleva  den  i
verkligheten, därför togs beslutet att båda ska närvara vid samtliga intervjuer om den
ena skulle missa något viktigt.

Flexibilitet vid val av intervjuplats har nyttjades då det i förväg inte kunde bestämmas
var  intervjun  skulle  ske,  bland  annat  för  att  ingen  insikt  i  miljön  på  kuratorernas
arbetsplats  fanns  men  framför  allt  för  att  kuratorerna  själva  skulle  kunna välja  och
känna  sig  trygga  i  intervjusammanhanget.  Enligt  Bryman  (2012)  är  det  viktigt  att
platsen  intervjun  sker  på  är  ostörd  och  att  inte  oljud  kan  störa  ljudupptagningen.
Samtliga intervjuer skedde på kuratorernas kontor.

Insamling

Datainsamlingsmetoden som användes var intervjuer med fyra kuratorer som utfördes
efter en intervjuguide (bilaga 1). Intervjumetoden som användes var semistrukturerade
intervjuer för att frågorna skulle vara klara sedan innan, men också för att teman utefter
forskningsfrågorna skulle vara tydliga. Semistrukturerade intervjuer lämnade plats för
nya frågor som kom fram vid intervjutillfällena, exempelvis blev en kurator ombedd att
utveckla ett svar gällande könsskillnader inom psykisk ohälsa. Efter intervjun gjordes
en kort sammanfattning för att underlätta vid transkriberingen.

En grundläggande intervjuguide skrevs innan samtliga intervjuer och reviderades flera
gånger  för  att  syfte  och  forskningsfrågorna  skulle  kunna  bli  besvarade.  Frågorna
utformades  utefter  vissa  teman  för  att  underlätta  sammanställningen  vid  resultatets
redovisning. Ljudinspelningsenhetens ljudkvalité testades och godkändes. En kontroll
av hur mycket utrymme en inspelning tog på minneskort gjordes också för att inte en
inspelning  skulle  avslutas  halvvägs  eller  försvinna  helt.  Trots  att  det  fungerade  bra
användes två inspelningsenheter vid varje intervjutillfälle om något ändå skulle gå fel.
Instrument  som  använts  för  inspelning  var  mobiltelefoner  med
röstinspelningsfunktionen. Enligt Bryman (2012) är en inspelning som inte är ordentligt
hörbar  väldigt  svår  att  analysera,  därför  gjordes  flera  testinspelningar  innan  själva
intervjuerna. Då det är viktigt att kunna göra en detaljerad analys av intervjuerna och då
mycket kan glömmas spelades samtliga intervjuer in. Att bara anteckna under intervjun
kan leda till att viktiga meningar och information inte kommer med i studien (Bryman,
2012).

Kvale mfl (2009) beskriver att intervjun bör inledas med en beskrivning av syftet med
intervjun  och  studien  samt  hur  inspelningen  går  till.  Samtliga  kuratorer  blev
informerade  om detta  innan  varje  intervju  och  därefter  fick  de  ställa  frågor  innan
intervjun började. En intervjuguide användes vid intervjuerna som var baserad på några
huvudfrågor som utgör teman, med förslag på uppföljningsfrågor ifall svaren blir för
tunna. Kvale mfl (2009) informerar också att frågorna ”Varför?” och ”vad?” bör ställas
innan frågan ”hur?” för  att  få  så  deskriptiva svar  som möjligt.  Intervjufrågorna ska
också formuleras korta och tydliga och inte vara ledande. 

I början av intervjun ställdes flera slutna frågor gällande exempelvis intervjupersonernas
ålder,  utbildning,  arbetslivserfarenhet  med  mera.  Dessa  frågor  hade  ingen  större
betydelse  för  studiens  syfte  men  hade  kunnat  vara  relevanta  om  resultatet  som
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framkommit i de olika intervjuerna skiljts sig mycket och att det i så fall hade kunnat
bero på exempelvis arbetslivserfarenhet eller ålder.

Analys

Forskning inom ämnet i form av artiklar och avhandlingar granskades och jämfördes
med  varandra  för  att  informationen  skulle  ha  så  hög  reliabilitet  som  möjligt.  De
analyserades,  granskades  och  lästes  med  ett  kritiskt  förhållningssätt.  En kontroll  av
publiceringsår  har genomförts  på samtliga källor i  studien för att  informationen och
kunskapen ska vara så uppdaterad som möjligt.

Intervjuerna varade mellan 30 till 45 minuter var och de fyra transkriberingarna blev
sammanlagt 28 sidor. Varje intervju transkriberades direkt efter intervjutillfället när det
var  färskt  i  minnet.  Vid  analysen  av  de  fyra  transkriberade  intervjuerna  användes
meningskoncentrering som metod.  Kvale  mfl  (2009)  skriver  att  vid  användning  av
meningskoncentrering  läggs  fokus  på  en  forskningsfråga  i  taget  i  de  olika
transkriberingarna  och relevant  information  markeras  och plockas  ut.  Meningar  och
annan information som direkt kunde kopplas till studiens syfte togs fram. De placerades
i olika kategorier och då kunde tydliga teman synas från datamaterialet.  Teman som
framkom vid meningskoncentreringen var: kuratorsyrket, vikten av att bli betrodd och
lyssnad  på,  KASAM  som  pedagogiskt  förhållningssätt,  könsskillnader  inom  psykisk
ohälsa samt skolstress och psykisk ohälsa.

Efter  analysen sammanställdes  resultatet  och  citat  från kuratorerna  togs  med för  att
styrka  det  som  skrivits.  Därefter  ställde  vi  intervjuresultat  mot  den  teoretiska
utgångspunkten KASAM och gjorde en teoretisk problematisering.

Forskningsetiska överväganden
Enligt  Forsman  (1997)  handlar  forskningsetiska  överväganden  om  hur  man  ska
behandla och skydda de individer som studeras. Detta är viktigt inom svensk forskning
och enligt Kvale mfl (2009), finns det exempelvis aktiviteter som man bör eller inte bör
engagera sig i tillsammans med de personer som studeras.

I denna studie har avsikten varit att skapa trygghet för intervjupersonerna som kommer
deltog  i  studien  och  därför  har  hänsyn  tagits  till  vetenskapsrådet  forskningsetiska
principer  som grundar  sig  på  konfidentialitet,  integritet,  anonymitet  och  frivillighet.
Nedan  beskrivs  följande  krav  från  vetenskapsrådet:  informationskravet,
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.

Informationskravet

Informationskravet  handlar  om att  intervjupersoner  ska  få  information  om studiens
syfte,  hur  den  kommer  genomföras  och  att  det  är  helt  frivilligt  att  delta  i  studien
(Forsman, 1997). Information kring detta samt de tre principerna som följer skickades
ut  till   efter  en första  kontakt,  oavsett  om det  varit  via  mail  eller  på telefon.  Detta
gjordes för att de skulle känna sig trygga under hela forskningsprocessen och få tid att
fundera kring om de är säkra på att de vill delta i intervjun. Detta upprepades även vid
varje intervjutillfället innan inspelning startades för att de skulle vara medvetna om sina
rättigheter samt vad studien handlar om.
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Samtyckeskravet

Samtyckeskravet  handlar  om  intervjupersonernas  rätt  att  bestämma  själva  över  sin
medverkan. Om en intervjuperson skulle vara obekväm eller av annan anledning inte
vilja svara på en fråga har de rätt att avstå att svara. Målsmans godkännande kommer ej
vara  aktuellt  vid denna studie  då vi  kommer  endast  att  intervjua  myndiga  personer
(Forsman, 1997). Intervjupersonerna informerades att de har rätt att avbryta när som
helst under studiens gång utan några påtryckningar av oss samt att de kan välja att inte
svara på vissa frågor om de vill.

Konfidentialitetskravet

Konfidentialitetskravet  handlar  om  att  ta  hänsyn  till  de  personuppgifter  som
framkommit i studien (Forsman, 1997). I denna undersökning har alla namn och andra
uppgifter som skulle  kunna knytas till  intervjupersonerna avkodats för att  ingen ska
kunna koppla någon del i studien till en person. Uppgifterna har förvarats så att endast
vi som genomfört studien kan komma åt dem. Inga namn eller särskiljningar mellan
kuratorers olika citat går att urskiljas i resultatet och städer eller skolor nämns inte alls.
Efter studien är avslutad kommer inspelningarna raderas. Intervjupersonerna har tack
vare detta förhoppningsvis känt att de kunnat tala fritt kring vad de vill, utan rädsla för
att det ska återkopplas till dem.

Nyttjandekravet

Nyttjandekravet handlar om att de uppgifter som insamlats endast får användas för det
forskningsändamål  som de  fått  kännedom om (Forsman,  1997).  Inga  uppgifter  som
tagits fram har lånats ut och intervjupersonerna har informerats om att det som sagts vid
intervjun endast använts till denna studie.

Då  studien  inte  behandlat  några  känsliga  personuppgifter  omfattas  den  inte  av
etikprövningslagen, Lag 2003:460, därför behövde denna undersökning inte etikprövas
(Riksdagen, 2014).

RESULTAT
Syftet med studien är att belysa kuratorers bemötande av ungdomar med psykisk ohälsa,
vilken påverkan ungdomars mående har på deras lärande och hur det förhåller sig till
KASAM. Vidare undersöks ungdomars mående i relation till könsskillnad och hur det
förhåller sig till KASAM.

Resultatet  i  denna  studie  är  grundad  på  fyra  intervjuer  med  kuratorer  som  är
yrkesverksamma inom skolor för elever i åldrarna 13-18 år. De har alla arbetat på en
skola  i  minst  två  år  och  de  har  alla  utbildning  inom  socialt  arbete.  Resultatet  är
strukturerat  efter  de  teman  som framkommit  vid  analysen  av  intervjuerna  som är:
kuratorsyrket,  vikten  av  att  bli  betrodd  och  lyssnad  på,  KASAM  som  pedagogiskt
förhållningssätt, könsskillnader inom psykisk ohälsa samt psykisk ohälsas påverkan på
ungdomars lärande. 

Rubriken vikten av att bli betrodd och lyssnad på hör ihop med frågeställningen om hur
kuratorer bemöter  ungdomar med psykisk ohälsa. Rubriken KASAM som pedagogiskt
förhållningssätt tar upp skolkuratorernas upplevelser av KASAMs innebörd för psykisk
ohälsa.  Om det  finns  det  någon könsskillnad  kring  ungdomars  mående och hur  det
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förhåller  sig  det  till  KASAM redogörs  det  för  under  rubriken könsskillnader  inom
psykisk ohälsa. Vilken påverkan ungdomars mående har på deras lärande kan det läsas
om under rubriken  skolstress och psykisk ohälsa. 

Kuratorsyrket
Flera av intervjupersonerna nämnde att många tror att en skolkurator bara sitter inne på
sitt kontor hela dagarna och har samtal med elever. Arbetet som kurator innebär mycket
mer  än  individsamtal,  exempelvis  arbete  med  elevhälsoteamet,  att  skapa  en
likabehandlingsplan  som  alla  skolor  måste  ha,  gå  ut  och  informera  i  klasser  vid
terminsstarter samt delta och hjälpa till vid planering av temadagar.

Arbetet som kurator är ju på en skola.... hälsofrämjande arbete på bred
front. Hälsofrämjande är ju ett av uppdraget man har. Det är ett väldigt
brett  spektra.  Man  ska  ju  jobba  med  både  organisation,  grupp  och
individ inom det fältet då. Så det kan det va att det är ju rikta sig mot
klasser då alltså för att främja hälsa så kan man vara ute och prata om
vänskap eller eh hur man ska hantera relationer eller såna saker.  

Vikten av att bli betrodd och lyssnad på
Resultatet  i  denna  undersökning  visar  att  intervjupersonerna  anser  att  det  som  är
viktigast vid bemötandet av elever med psykisk ohälsa är möta dem där de är, oavsett
hur de mår eller hur mycket de förstår av sin ohälsa. Det är också viktigt att lyssna och
tro på dem.

Det är ju viktigt att  ha lätt  för att skapa kontakt och så. Att  man är
öppen, inte dömande, respektera. Att man inte vet allt. Öppen på alla
sätt tänker jag. Att man ser alla människors olikheter och likheter. Att ha
lätt  för att  samarbeta är också jätteviktigt,  att  kunna samarbeta med
lärare, fritidsgården, i många olika grupper kunna samarbeta.(Toni)

Att man tror på dem. Att man inte bara slår bort dem och säger ”nä men
de där tror inte jag du lider av” utan att man faktiskt lyssnar och tar sig
tid. Det är just att man lyssnar på dem tror jag. (Kim)

Kuratorerna framhäver också vikten av att fokusera på det friska och vad som fungerar
hos eleven istället för att bara lägga fokus på vad som inte fungerar eller varför hen mår
dåligt. Med detta menar de att de ska tänka framåt och inte gå för djupt in i ohälsan.
Några ansåg också att det är ungdomen själv som ska finna lösningen och att kuratorn
inte ska hävda sig genom att säga vad som är problemet och vad  lösningen är. Det anses
inte lämpligt att pressa ungdomar till att prata om sina problem och svårigheter, utan de
första samtalen kan istället handla om att finna deras styrkor och vad som får dem att
må bra.

Jag försöker att inte grotta ner i mig i ohälsan utan mer bekräfta ”okej
det är därför du söker dig hit” och så men nu ska vi titta hur du kan
komma framåt. Så man jobbar framåt med det. (Toni)

Att skapa kontakt. Att tänka att det är viktigt det dom säger. Att lyssna
lite bakom orden vad det handlar om. Också att inge hopp om att hitta
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deras starka sidor. De vill utvecklas och hur ska man nå dit, hur kan
man utvecklas och vem kan man ta hjälp av? Vad ger en energi?(Robin)

Med detta menar kuratorn att det är viktigt att kunna skapa kontakt, visa respekt och
bygga upp relationer. Det är också viktigt att vara öppensinnad för att kunna möta alla
ungdomar, oavsett om det är den tystaste på skolan eller den mest högljudda. Därför är
det viktigt att hålla sig neutral och inte vara dömande, oavsett vem individen är eller vad
för sorts problem det handlar om.

Personlighet  och  tillgänglighet  framkom  spela  en  viktig  roll  vid  bemötandet  av
ungdomar. Samtliga intervjupersoner anser att det är viktigt att vara glad, positiv eller
till och med ha med lite humor vid möten med ungdomar.

Har en positiv läggning, inge hopp, humor. Att det kan ordna sig liksom.
Glad ska man vara tycker jag. Och jag sitter alltid med min dörr öppen. 
Den är nästan aldrig stängd, förutom när jag har samtal såklart, men 
inte annars. Och det tycker jag också, att man syns.(Robin)

KASAM som pedagogiskt förhållningssätt
Intervjupersonerna  arbetar  inte  renodlat  med  KASAM  som  behandlingsmetod  eller
teori,  men använder  inslag av det  ihop med andra metoder  som Motiverade Samtal
(MI),  lösningsfokuserat  arbete,  friskhetsfaktorer  och  hälsofrämjande  faktorer.  Som
kurator på en skola ska det inte arbetas behandlande utan samtliga samtal ska vara i
form av stödsamtal.

Jag tycker KASAM är jätteviktigt. För om man känner att man liksom
finns i ett sammanhang man tycker är meningsfullt och känner att man
har möjlighet att påverka. Så mår man ju.. Känner att man är en person
som det räknas med. Att man känner att.. tro sig kunna liksom styra sitt
liv åt det hållet man vill liksom. Och man har möjlighet att ta hjälp av
personer runt i kring. Att man alltid kan hitta hjälp av någon annan. För
motgångar kommer i allas liv, men har man den känslan så klarar man
sig väldigt bra. Jag tror många ungdomar känner liksom att de inte är
så viktiga, eller man kan inte påverka.(Toni)

Meningsfullhet

Kuratorerna nämner att det är viktigt att ungdomar känner sig meningsfulla och att livet
i  helhet  ska  kännas  meningsfullt. Det  innefattar  fritiden,  familjen,  vänskap,  skolan,
framtidssyn och möjlighet att  kunna påverka.  Flera kuratorer pratade om den ökade
ungdomsarbetslösheten som en faktor vilken påverkar ungdomars syn på framtid och
mening med livet.

Det är viktigt att de känner sig meningsfulla och gör ett meningsfullt
arbete  att  de känner  att  de uppskattas  för de det  gör  att  livet  känns
meningsfullt. Skolan, hemma, vi personal, kompisar och så. (Mika)

Jag tror många ungdomar känner liksom att de inte är så viktiga, eller
man kan inte påverka. Och så har vi ungdomsarbetslöshet, kraven på
betyg  har  ökat  och  så.  Så kanske  man inte  är  så...  motivationen till
skolan kanske inte är så stor i ens nätverk. Eller i samhället, att man
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inte har möjlighet att bidra. Då bidrar det också till en känsla av "vad
är det för mening?"  liksom.(Mika)

Begriplighet

Samtliga kuratorer framhävde att många elever inte vet anledningen till varför de mår
dåligt. Det kan vara problematiskt för dem då de inte kan sätta ord på vad som känns
fel.  Intervjupersonerna  tror  att  en  ökad  förståelse  för  sina  problem  och  det  dåliga
måendet kan vara första steget för att ta sig ur det. En kurator nämnde att förståelse från
andra kan underlätta för en person som mår dåligt.

Nä, men jag tror inte alltid att de alltid kan sätta ord på varför mår man
dåligt. Man tänker bara nu är jag stressad och nu mår jag dåligt. Man
kan inte ta på det alltid. Ibland tar det några gånger innan de kan sätta
ord på varför man mår som man gör.  Och det  måste  man ju för att
komma vidare. För att komma vidare måste man ju begripa det. Vad är
det  som gör  att  jag  mår  såhär? Och så.  För  att  kunna ta  steg  två.
(Robin)

Hanterbarhet

Kuratorerna nämner att ungdomar behöver känna att problemen och livet som helhet
känns hanterbart. Oavsett hur dåligt en ungdom mår måste situationen kännas hanterbar,
med stöd från andra eller genom att känna att det är under kontroll på egen hand. Det för
att  ungdomen  ska  kunna klara  av  skolan  och  må  bra.  En  del  ungdomar  vet  att  de
behöver hjälp och att de borde ta en första kontakt, men de känner sig inte redo för det.

Det är viktigt att man faktiskt kan hantera sitt mående på rätt sätt. Det
tror jag inte alla kan. Och då går vi tillbaka till det jag sa nyss. Amen
man jämför ju mycket. Det är ju nästan skrämmande när man går in i
vissa klasser och ser att  jättemånga går till  BUP. Då kan de ju inte
hantera det på rätt sätt riktigt. Önskar ju att de kunde få mer hjälp av
BUP egentligen för det är ju dit de går. (Kim)

Ja det är ju också detsamma, alla kan inte riktigt ta det till sig att jag
måste göra en förändring jag måste tänka om för att må bättre. För att
livet ska bli hanterbart. För att jag ska klara skolan. Men där är det ju
en del som sätter upp en vägg jag vet vad det handlar om men jag är
inte beredd att ta det steget nu.(Robin)

Könsskillnader inom psykisk ohälsa
Flera kuratorer sa att de inte sett några könsskillnader kring psykisk ohälsa bland elever.
De poängterade dock att det oftast är fler flickor som självmant söker sig till kuratorn,
pojkar kommer oftast i kontakt genom klasskamrater, lärare eller att rektorn har tyckt att
stödsamtal behövs.

Alltså de som har varit  högpresterande med stress och så,  det  är en
överrepresentation  på flickor.  Men sen kan inte  jag säga om de inte
kommer så att säga (ff killarna). Eh. Att man inte söker lika hög grad
hjälp  som tjejerna  gör.  För  de  jag  haft  kontakt  med  har  varit  mest
flickor. (Toni)
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Några kuratorer tror att flickor generellt har lättare att söka hjälp än pojkar och att det
skulle kunna bero på kraven från samhället. Kraven säger att de ska vara perfekta både
gällande skolarbete, utseende och relationsmässigt.

Tjejer visar det  mer och pratar om det mer än killar. De killar som var
duktiga och ambitiösa ville inte riktigt  visa att  de också upplevde en
stress över skolan. Jag tror inte att killar.. att de känner sig stressade på
samma sätt, de kan inte sätta ord på det som tjejer gör. (Mika)

Sen tror jag också att flickor har ju högre betyg än killar, så de är mer
så.. skolorienterade liksom. Så då är det kanske mer viktigt att man eh…
lägger det  mer på sig själv  om det inte  funkar,  än att  kanske lättare
lägga det på att det är läraren, att det inte är så viktigt eller utanför sig
själv. Så. Man ska vara kanske mer det här med hur man ser ut och att
man  ska  vara  perfekt  liksom på  något  sätt.  Att  man  ska  vara  både
duktig, snygg och ha mycket vänner. Ha ett fantastiskt liv. (Toni)

Några av intervjupersonerna tror att pojkar inte kan beskriva sitt mående eller varför de
tycker något känns jobbigt och att det kan vara en anledning till att de inte söker hjälp.
En kurator nämner att det kan bero på att pojkar har lättare att hantera sina problem och
därför inte mår lika dåligt som flickor. Därför anser de att de inte behöver hjälp.

Jaa alltså generellt som det beror på då. Men jag tycker det är fler tjejer
som mår dåligt, men... om det är att de hanterar det sämre än killarna
eller om killarna är bättre på att hantera det och de är fler tjejer som
söker. Det vet inte jag. Man kanske är mer reflekterande och ältande.
Kanske generaliserar lite men att  killarna tänker ”aja skitsamma det
kommer  väl  nya  chanser”.  Alltså  lite  mer  så  medans  tjejer  kanske
fastnar med i det som var och oroar sig för det.(Mika)

Skolstress och psykisk ohälsa
Flera kuratorer menar att den svenska skolan är ganska fri och att möjligheter till att
påverka sitt skolarbete finns. De tror dock inte att alla elever ser det som att de har så
mycket möjligheter till att påverka och att det kan vara en anledning till att unga mår
dåligt.

Svenska skolan är ju väldigt fri, du får yttra dig och bla bla bla. men 
oftast.. vad ska jag säga... när vi ställer krav, så blir det.. det klarar inte 
eleverna riktigt. Man har både rättigheter och skyldigheter. Jag tror det 
är jätteviktigt att det finns någon bakom som kan stötta upp och visa 
dem. Man är inte så himla gammal när man är 16. Och att kunna 
resonera som en vuxen eller som en 25-åring.. Det går inte.(Kim)

Jag tror att det finns en del möjlighet att påverka sitt skolarbete. Men
det är väldigt olika hur man ser på sina möjligheter också. Faktiskt. Och
det är klart att ser man inte att man har någon möjlighet att påverka.
Det är ju rätt självstörande för vem som helst. Som att jag inte skulle
känna att jag inte kan påverka något alls i mitt jobb, det är ju inte så
bra. Tänker jag.(Robin)
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Elever  har  möjlighet  att  påverka genom klassråd,  elevkår  och genom att  prata  med
lärarna. Många ungdomar upplever att de vuxna inom skolan inte lyssnar på dem så det
är ganska vanligt att de känner att det inte är någon mening att ens försöka säga något.

Jag tycker  att  eleverna har  ett  väldigt  stort  inflytande med klassråd,
mentorstid, elevkår... Det finns ett starkt elevinflyttande på skolan men
sen tror jag inte alla håller med mig. Det tror jag inte. Jag jobbar med
en klass där de säger att  det är första gången på två år som någon
lyssnar på dom och att de tas på allvar. Ja, sen kan det bero på vilken
lärare och mentor de har. Och hur de tar till sig det när oro och stress
kommer. Men där tror jag lite mer på eleven faktiskt. (Robin)

Stress kring skolarbetet är väldigt vanligt, framförallt bland högpresterande elever. Flera
kuratorer nämner att  flickor överlag har bättre betyg än pojkar och att  det oftast  är
flickor som har höga krav på sig. Detta med att ha för höga krav på sig själv som inte
går att nå är en av anledningarna till att de mår dåligt.

Det hade varit jätteintressant att veta egentligen, om det är att killarna
egentligen mår dåligt fast de inte visar det. Eller så struntar de i det och
går vidare. Jag vet inte. Det här att misslyckas. Om man kör ett prov
som har misslyckats,  bara en sån sak.  Hur reagerar  en tjej  som får
tillbaka  ett  sånt  prov   och  hur  reagerar  en  kille.  Det  skulle  vara
jätteintressant att göra såna studier. Om killen tycker på axlarna och
tänker ”nu gör vi om det”. Tjejen går ut på toaletten och kräks för att
”nu ska jag göra on detta igen om några veckor och då vet jag att jag
har mer prov”. (Mika)

Flera kuratorer tror att det nya betygssystemet med A-E är en av anledningarna till att
ungdomar mår sämre idag. Det är uppbyggt på ett annat sätt och det är nu svårare att nå
högsta betyg (A).

Det nya bedömningssystemet har vi också märkt av påverkar ungdomars
hälsa,  det  förra  var  lättare  för  dom  att  förstå  och  att  nå  de  höga
betygen. Vissa vill ha högsta betyg i allt medans deras föräldrar säger
”nämen  lilla  vännen  det  räcker  med  att  du  bara  klarar  dig  igenom
skolan!”. (Kim)

De utökade nationella proven som nu sker i flera ämnen och inte bara i  de tidigare
grundämnena som Matematik, Svenska och Engelska tror en del kuratorer ökar stress
och  psykisk  ohälsa  hos  ungdomar.  De framhäver  att  även  lärarna  tycker  det  är  för
mycket nationella prov.

Det  är  även  hur  mycket  nationella  prov  som  helst,  det  tycker  även
lärarna. Det blir sån oerhörd press för många, framför allt för tjejerna i
nian som kommer för att de inte kan sova om nätterna. Sömnen är ett
stort problem för de högpresterande då de har mycket stress och oro.
(Kim)

Analys
För att analysera resultatet används Aaron Antonovskys metod KASAM med fokus på
begreppen meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. 
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Bemötande

Efter  att  ha  analyserat  resultatet  framgår  det  att  KASAM  kan  ha  betydelse  för
ungdomars  psykiska ohälsa samt  att  kuratorer  använder  det  tänket  i  sitt  bemötande.
Psykisk  ohälsa  hos  ungdomar  på  högstadiet  och  gymnasiet  är  mycket  vanlig  enligt
intervjupersonerna  och handlar  främst  om stress  och ångest.  Kuratorer  arbetar  både
förebyggande  med  ungdomarna  i  klasser  och  i  mindre  grupper,  men  även  genom
individuella samtal med dem. De vill bemöta ungdomarna genom att tro på dem och
motivera dem till utveckling och förändring. De  vill respektera ungdomarna och arbetar
mest med att främja det friska istället för att fokusera på det problematiska. De flesta
kuratorer tror att hur man är som person påverkar hur relationen med ungdomarna blir.
De poängterar att personliga egenskaper som att vara glad och öppensinnad underlättar
för arbetet.   

KASAM kan användas för att beskriva varför en del människor får sammanbrott och
blir  sjuka  under  stress  och  varför  andra  inte  blir  det.  KASAM och  det  salutogena
perspektivet har fokus på prevention istället för behandling vid sjukdom. Detta visar
kuratorerna i intervjuerna kunskap på.

Psykisk ohälsa och KASAM

Ungdomars mående har enligt intervjupersonerna koppling till  KASAM. Att uppleva
livet som hanterbart, begripligt och meningsfullt har betydelse för elevers förmåga att
hantera sitt mående. 

Könsskillnader inom psykisk ohälsa

Det  är  vanligare  att  flickor  besöker  kuratorer  med  sina  problem,  de  har  enligt
kuratorerna svårare att hantera motgångar och dåligt mående. Intervjupersonerna menar
också att detta kan vara fallet då färre pojkar än flickor söker hjälp för psykisk ohälsa
samt att pojkar kan ha lättare att hantera stress än flickor.

Psykiska ohälsa och lärande

Enligt intervjupersonernas upplevelser framgår det att ungdomars lärande påverkas av
deras psykiska ohälsa och att det kan bero på KASAM-värdet. Kuratorerna menar att
ungdomars psykiska ohälsa kan kopplas till begreppen meningsfullhet, begriplighet och
hanterbarhet.  De  olika  intervjupersonerna  la  mer  fokus  på  vissa  begrepp  än  andra.
Samtliga  pratade  om att  just  begriplighet är  starkt  kopplat  till  ungdomars  psykiska
ohälsa då de inte alltid förstår eller begriper varför de mår dåligt och hur de ska förhålla
sig till det. En bristande begriplighet kan enligt kuratorernas förståelse försvåra för en
förändring av problemet. 

Hälften  av  kuratorerna  talade  om  ungdomars  upplevelser  av  att  livet  inte  känns
meningsfullt och  att  det  kan  vara  en  av  anledningarna  till  att  de  mår  dåligt  vilket
påverkar  deras  skolresultat.  Om  livet  inte  känns  meningsfullt  så  har  de  enligt
kuratorerna  svårt  att  fokusera  på  skolan  och  gör  skolprestationer  sämre.  Ungdomar
behöver  också  känna  sig  meningsfulla  som  personer,  enligt  intervjupersonernas
tolkning.

Att  uppleva en  hanterbarhet av livet  och dess svårigheter  är  enligt  skolkuratorernas
förståelse väsentligt för att orka kämpa och ta sig vidare. När det inte känns hanterbart
är det svårt att veta vart man ska börja.
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Sammanfattning

Sammanfattningsvis är det tydligt att med en teoretisk problematisering av resultatet har
KASAM betydelse  för  ungdomars  psykiska  ohälsa  samt  att  kuratorer  använder  det
tänket i sitt bemötande. Ungdomars psykiska ohälsa och KASAM-värde påverkar också
deras  lärande.  Det  finns  en  könsskillnad  i  psykisk  ohälsa  hos  ungdomar  enligt
kuratorerna, då det verkar vara mer utbrett hos flickor än pojkar. Om det beror på att
pojkar inte söker hjälp eller faktiskt inte mår dåligt framgår inte i resultatet.

DISKUSSION
Diskussionen utgår ifrån tidigare forskning, metod och resultat.  I  resultatdiskussionen
förs en diskussion kring studiens syfte och frågeställningar i relation till resultatet. Det
egna tolkandet av resultatet framställs samt hur det praktiskt kan användas inom socialt
arbete.  I  Metoddiskussionen  presenteras  reflektioner  kring  studiens  metod,
datainsamling, genomförande samt andra påverkansfaktorer som berört undersökningen.
Under  slutsatser beskrivs  slutsatser  som dras  från  det  resultat  som framkommit  av
studien,  vilken innebörd resultatet har samt om mer forskning på området behövs.

Resultatdiskussion
Under  resultatdiskussion  kommer  ett  resonemang  kring  resultatet  föras  och  dess
användbarhet  för  behandlingspedagoger  och  yrkesverksamma  inom  socialt  arbete.
Fokus  kommer  att  vara  på  följande:  bemötande,  psykisk  ohälsa  och  KASAM,
könsskillnader inom KASAM och avslutningsvis Psykisk ohälsa och lärande.

Bemötande

För  att  upprätthålla  en  kontakt  med eleverna  krävs  det  enligt  intervjupersonerna  att
kuratorn kan möta eleverna ”där de är och för vilka de är”. Skolkuratorns arbetssätt och
bemötande är därmed viktigt.  Enligt samtliga skolkuratorer  har  de ofta en chans att
påverka eleverna till  det bättre och detta ser vi som positivt.  Det krävs kunskap om
psykisk ohälsa för att kunna bemöta detta problem i praktiken. Detta är också något som
forskning styrker, att det krävs kunskap och förståelse av yrkesverksamma för att kunna
skapa ett möte som blir främjande och utvecklande (Nilsson & Waldermarson, 2007).
Det hälsofrämjande arbetet och bemötandet kan ses som en skyddsfaktor för ungdomar
(Thullberg mfl, 2004).

Då flera skolkuratorer poängterat att pojkar inte tar kontakt med elevhälsan lika ofta
som flickor tror vi att det är extra viktigt med bemötandet av dem. Det var ingen kurator
som nämnde att de bemötte pojkar och flickor olika, utan de framhävde vikten av att
alla ska bli bemötta på samma sätt.  Detta tror vi också är helt rätt tänk vi vill ändå
framhäva att en medvetenhet kring detta behövs, då det kan vara så att alla inte blir
bemötta på samma sätt. Det är viktigt att hela skolan har samma inställning till båda
könen för att normalisera en öppenhet kring psykisk ohälsa hos flickor och pojkar.

Psykisk ohälsa och KASAM

Psykisk ohälsa har blivit vanligare bland alla åldrar och främst hos unga.  Många söker
sig till kuratorn för att få hjälp med sin psykisk ohälsa. Vad det beror på kan ha väldigt
många olika  anledningar.  Kuratorerna tror  att  det  kan det  vara bland annat  det  nya
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betygssystemet som ställer otroligt höga krav för att nå höga betyg, bristen på jobb för
ungdomar, sociala medier och skönhetsidealet som en kurator nämnde. KASAM har
visat sig ha en koppling till psykisk ohälsa (Antonovsky, 1991, Moksnes mfl, 2014).
Intervjupersonerna  resonerar  kring  KASAM-begreppen  begriplighet,  meningsfullhet
och  hanterbarhet  när  de  talar  om  ungdomars  psykiska  ohälsa  och  vid  bemötande.
KASAM kan på så vis användas som ett pedagogiskt verktyg vid stöd och bemötande
av ungdomar. 

Globalisering och snabb spridning av information genom internet och media kan enligt
vår tolkning vara en anledning till psykisk ohälsa. Bilden av hur man ska se ut är tydlig.
I sociala medier kan man också utge sig för att vara vem man vill, vilket gör att många
ungdomar endast  delar  med sig av sina bästa  sidor.  Genom ständig jämförelse med
andra kan detta skapa en känsla av att man inte duger och är mindre värd än andra. Det
kan bidra till att psykisk ohälsa som de svårigheter som de flesta människor stöter på i
livet blir tabubelagt. Vi menar att för unga människor med låg självkänsla, låg KASAM
eller en ostabil identitet kan detta få ännu större inverkan och allvarliga konsekvenser
med självskadebeteende, ätstörningar eller självbord som värsta utfall. Psykisk ohälsa
och dåliga dagar bör enligt oss vara mer normaliserat för att fler ska våga prata om
problemen. Ökad normalisering av den psykiska ohälsa i samhället skulle även bidra till
bättre förståelse från omvärlden.

Könsskillnader inom psykisk ohälsa

Det är enligt kuratorerna oklart om flickor verkligen besitter mer psykisk ohälsa eller
om  det  beror  på  att  flickor  pratar  mer  öppet  om  den.  Enligt  oss  är  möjligen
könsidentiteten  en  anledning  till  psykisk  ohälsa.  Flickorna  är  enligt  normen
omhändertagande,  söta,  duktiga,  lugna  och  svaga,  medan  pojkarna  är  tuffa,  coola,
osårbara  och  starka.  Eftersom förväntningarna  på  hur  de  båda  könen  ska  vara  kan
slutsatsen dras att det påverkar hur ungdomar skiljer sig åt när det kommer till att prata
om sina problem. Eftersom flickor enligt normen har större rätt att visa sig svaga och
visa känslor är det sannolikt att deras möjligheter till att be om hjälp är större, precis
som intervjupersonerna beskrivit.

Stressen och den psykiska ohälsan som kan uppstå tycks främst drabba flickor enligt
intervjupersonerna.  Detta  bekräftar  även  SOUs  rapport  (2006:77).  Flickor  uppsöker
kuratorerna oftare än pojkarna. De har också fler svårigheter att hantera den stress som
uppkommer. Det stärks i vår studier av tidigare forskning, som tyder på att män har
högre grad av KASAM än kvinnor. Några av skolkuratorerna menade dock att de är
osäkra på om flickor verkligen har en högre grad av stress. De menade istället att flickor
kan ha viljan och förmågan att prata om sina problem i större utsträckning än pojkar.
Enligt  skolkuratorerna är det  lättare att  ”kalla” pojkarna till  samtal och på det viset
skapa en kontakt med de som inte självmant skulle gått dit.

Samtidigt som forskning pekar på att pojkar generellt sätt har visat sig besitta högre
KASAM  än  flickor  (Antonovsky,  1987,  Moksnes,  2014),  kan  man  även  se  till
möjligheten för missvisningar. Vi anser att det finns utrymme för att ifrågasätta risken
för  att  förväntningar  och  inställning  kan  ha  en  koppling  till  hur  man  fyller  i  ett
KASAM-formulär.  Hur  förväntas  samhället  att  jag  ska  svara  på  dessa  frågor?  Då
könsidentiteter skiljer sig radikalt på grund av samhällets normer, bör även det, enligt
oss vara en komponent att räkna med i denna fråga.
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Psykisk ohälsa och lärande

I  resultatet  framkommer  det  att  psykisk  ohälsa  kan  påverka  ungdomars  lärande,
eftersom det sällan är möjligt att prestera maximalt om individen i fråga inte mår bra
psykiskt.  Deras  lärande  påverkas  alltså  av  deras  psykiska  ohälsa  då  de,  enligt
kuratorerna,  har  svårt  att  känna  att  livet  känns  meningsfullt.  Vi  tycker  inte  det  är
konstigt att skolan inte är högt prioriterat hos ungdomar som mår dåligt.

Flera kuratorer utnämner skolan som en faktor till att ungdomar mår dåligt, då både nytt
betygssystem,  svårigheterna  att  nå  de  högre  betygen  och  skolstress  påverkar
ungdomarna negativt. Detta bekräftar även den tidigare forskningen (Strandell, 2005,
Raufelder mfl, 2014, SOU, 2006:77).

Vi tror inte heller att det är fullt möjligt att må bra i den stressen som uppstår om de inte
uppfyller de kraven som de själva känner  ställs  på dem. Slutsatsen är att  relationen
mellan de höga kraven, ungdomars lärande och den psykiska ohälsan således kan bli en
”negativ spiral”.

Metoddiskussion
Studiens syfte har främst kretsat kring  bemötandet av ungdomar med psykisk ohälsa
utifrån en tolkning av  de skolkuratorer  som vi  intervjuat.  Fokus genom studien  har
således varit på begreppet bemötande med tanke på den pedagogiska innebörden. Då
ungdomars  skolprestation  också  undersökts  i  förhållande  till  psykisk  ohälsa  har  det
pedagogiska begreppet lärande innefattats. 

Då vi undersökte vår teoretiska utgångspunkt KASAM framkom det några intressanta
aspekter  gällande  könsperspektivets  innebörd  samt  ungdomars  förmåga  att  hantera
stress och psykisk ohälsa. Därefter valde vi att tillägga detta i vår problemformulering. I
efterhand anser vi dock att tre frågeställningar eventuellt hade räckt, detta för att kunna
fördjupa oss mer ordentligt i tre frågeställningar både inför skapande av intervjuguide,
inför  intervjuerna  samt  vid  beskrivning  av  tidigare  forskning.  Vi  anser  att  alla  fyra
frågor är relevanta ur en behandlingspedagogisk synvinkel, men inser i efterhand att
frågeställningen som handlar om könsskillnader är den frågan som skiljer sig mest från
de övriga frågorna och kan göra helheten ”spretig”. 

Vi har ingen tidigare specifik förförståelse för ämnet, vi har dock varit medvetna om att
egna åsikter och värderingar är svåra att helt undvika. Detta har därför varit i åtanke
under studiens gång och vi har i så hög grad som möjligt  försökt att inte låta detta
påverka resultat eller slutsatser. 

Data  har  samlats  in  via  universitets  databaser  under  ämnesguiden  för
behandlingspedagogik. Flera användbara artiklar med både svenskt och internationellt
perspektiv fanns, vilket har gett oss en bra inblick i ämnet. Vi anser att inblicken av
tidigare forskning har varit tillräcklig för att genomföra denna studie. 

Tidsplanen som skrevs innan studiens början har inte varit genomförbar då det inte var
möjligt  att  genomföra  intervjuerna  de  veckor  som det  var  planerat.  Under  studiens
början trodde vi  att  det  skulle  vara enklare  att  få  tag i  intervjupersoner  än  det  var.
Anledningen till detta kan enligt oss bero på att skolan innefattar många yrkesgrupper
vilket även kan göra att många intervjuförfrågningar ställs till de som är verksamma där.
Hade vi  valt  ett  lite  ”smalare”  ämne som exempelvis  personal  vid  sprutbytesklinik.
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Nackdelen med detta är att hela tidsplanen blev framskjuten och varken resultats eller
diskussionsdelen kunde påbörjas. Fördelen var att vi kunde bearbeta de första delarna i
studien ordentligt och har endast behövt gå tillbaka för att finslipa texten. 

Det tog tid att arbeta fram en lämplig intervjuguide som svarade på studiens syfte och
forskningsfrågor, vi var kritiska mot oss själva eftersom det kan finnas svårigheter att få
fram en intervjuguide som gör att vi verkligen får svar på våra frågeställningar. Det som
underlättade mycket vid både skapande av intervjuguide och intervjuer är att vi var väl
pålästa kring bakgrunden i ämnet.

Det  har  varit  till  stor  fördel  för  studien  att  ljudinspelning  godkändes  av  samtliga
intervjupersoner.  Vi  har  kunnat  lyssna  igenom  intervjuerna  både  före  och  efter
transkribering för att säkerställa vår förståelse för vad som sagts. Meningskoncentrering
användes som metod vilket var effektivt för att sålla ut de stora mängderna text och
lättare få fram användbara teman. Antalet sidor transkriberat material blev mer än vad vi
trodde vilket gjorde att det tog ganska lång tid att analysera och bearbeta materialet.

Vi anser att kravet på saklighet har uppfyllts genom att texten handlar om det som syftet
avser.  Studien  innehåller  inte  några  privata  åsikter  och  det  har  inte  dragits  några
slutsatser som det inte finns belägg för, det som framkommit har ställts emot tidigare
forskning och teoretisk utgångspunkt.  Vi anser också att  studien har en  tydlighet då
begrepp och samma rubriksättning konsekvent har använts genom hela studien. Nya ord
och begrepp har definierats i början av undersökningen för att underlätta för läsaren.
Genom ett  tydligt  och enkelt  språk har vi  tagit  hänsyn till  kraven på  precision och
begriplighet då texten skrivits på ett opersonligt och förståeligt sätt.

Samtliga intervjupersoner har fått ta del av studiens etiska riktlinjer, vilket framfördes
till  dem genom att  ett  missiv  skickades  ut  innan intervjuerna.  Vi  förtydligade  även
riktlinjerna  och  vad  som  gällde  vid  varje  intervjutillfälle  innan  vi  började
inspelningarna.  För  att  skydda  intervjupersonernas  identitet  har  vi  censurerat  deras
ålder,  var  de  bor  och  vilka  områden  de  varit  yrkesverksamma  i.  Då  vi  namngivit
intervjupersonerna har vi valt att ge dem könsneutrala namn för att inte avslöja deras
kön.  Vi  valde  att  ange  ett  vilken  intervjuperson  som  sagt  vad  eftersom  detta  ger
trovärdighet till resultatet och visar att alla intervjupersoner har bidragit, och att inte
citaten är ojämt fördelade mellan intervjupersonerna. 

De kvalitetskriterier som eftersträvats i denna undersökning är validitet och reliabilitet.
Vi anser att vi uppfyllt kriterierna genom att vi har undersökt det vi avsett att undersöka
då resultaten är framtagna på ett tillförlitligt sätt och har besvarat studiens syfte och
frågeställningar.  Genom  att  vi  redovisat  för  förförståelse,  tillvägagångssätt  och
metodologiska  val  i  studien  samt  bearbetnings-  och  analysmetod  har  en  god
tillförlitlighet och äkthet eftersträvats. Då ett kvalitativt resultat inte går att generalisera
kan vi inte säkerställa att det som framkommit genom dessa fyra intervjuer representerar
hur det verkligen är. 

Slutsatser och implikationer
Samtliga forskningsfrågor har genom intervjupersonernas svar, tidigare forskning och
teoretiskt  utgångspunkt  blivit  besvarade.  Kuratorernas  upplevelse  av  ungdomars
psykiska ohälsa har stämt överens med vad den tidigare forskningen säger. Vi anser att
studiens syfte är uppnått.
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Resultatet visar att det kan finnas en koppling mellan de höga krav som ställs i skolan
och psykisk ohälsa, eftersom det enligt kuratorerna samtidigt ställs så många andra krav
på ungdomarna. Även rapporten från SOU (2006:77) påtalar att ungdomars psykiska
ohälsa  kan  bero  just  på  de  höga  kraven  och  synnerligen  det  nya  betygssystemet.
Kontinens et al (2008) studie visar att det finns kopplingar mellan KASAM-värde och
utbildningsnivå, därmed kan kopplingen mellan ett gott skolengagemang och hög grad
av KASAM på ungdomars hälsa ses.

En bidragande faktor kan enligt en skolkurators tolkning vara kraven på att se bra ut, att
ha många vänner och att i allmänhet lyckas med vad man gör. Känslor av att inte kunna
leva upp till de krav som man själv upplever kan leda till stress och psykisk ohälsa,
enligt kuratorerna. Med detta resonemang vill vi hävda att psykisk ohälsa inte enkelt
kan förklaras, utan ofta kan bero på flera faktorer.

Efter att ha analyserat hela resultatet med en teoretisk problematisering är det tydligt att
KASAM har betydelse för ungdomars psykiska ohälsa samt att kuratorer använder det
tänket i sitt bemötande. KASAM och ungdomars mående påverkar ungdomars lärande
och  det  framgår  också  att  det  finns  könsskillnader  både  kring  ungdomars  psykiska
ohälsa och KASAM.

Anmärkningsvärt är att färre pojkar än flickor är i kontakt med kuratorer. Vi tror att det
kan bero på fler anledningar än att de har ett högre KASAM-värde än flickor, bland
annat att de inte har ett behov av att prata om sina problem, att de inte vågar prata om
dem, att samhällets könsnormer påverkar pojkars relation till att tala om sina problem
eller kanske att det finns fler kvinnliga kuratorer än manliga. Vi tror att fler manliga
kuratorer på skolor behövs samt att mer forskning på området borde genomföras för att
dra korrekta slutsatser kring vad könsrollerna kring psykisk ohälsa beror på.

Det hade varit intressant att ta reda på vad det är som gör att pojkar har högre KASAM-
värde  än  flickor.  Vi  kan  bara  spekulera  i  att  det  skulle  kunna bero  på  bland annat
ojämställdhet i samhället eller medias utseendehets, som det verkar som att flickor lider
mer  av  än  pojkar.  Fortsatt  forskning  inom  detta  område  behöver  bedrivas.  Även
undersökningar om ungdomars syn på sin egen psykiska ohälsa, om att söka stöd hos
kuratorer och om könsskillnaderna.

Denna studie kan användas som underlag för att  det inte är jämställt  hos ungdomar
angående psykisk ohälsa och att mer forskning behöver bedrivas. Vi lämnar det dock
öppet för att se på detta på andra sätt än vår tolkning av resultaten.

Som blivande behandlingspedagog, socionom, socialpedagog eller kurator kan det vara
av intresse att läsa denna studie för att få en inblick i ungdomars psykiska ohälsa och
hur kuratorer kan bemöta dem samt ha kunskap kring hälsofrämjande arbete för att alla
ungdomar  ska  nå  målen  i  skolan.  Kuratorer  arbetar  med  KASAM-begreppen
meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet vid stöttning och bemötande av ungdomar
med psykisk ohälsa. Ungdomar inom skolan bör bli bemötta med förståelse och respekt,
oavsett hur de mår. 
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BILAGA 1
Intervjuguide

Syfte/frågeställningar:

Hur bemöter kuratorer ungdomar med psykisk ohälsa?

Hur stor betydelse har KASAM för elevernas mående enligt kuratorer?

Vilken påverkan har ungdomars mående på skolprestationer och hur förhåller det
sig till KASAM enligt kuratorer?

Finns det någon könsskillnad kring ungdomars mående och hur förhåller sig det 

till KASAM enligt kuratorer?

Intervjuguiden:

1. Kuratorn

Hur gammal är du?

Hur länge har du arbetat på skolan? 

Vad har du för utbildning och tidigare erfarenheter?

Hur skulle du beskriva arbetet som kurator?

2. Skolan

Hur många elever finns det på skolan? 

Hur många av dessa arbetar du med?

3. Eleverna

Vilka är de vanligaste problemen/anledningar till att eleverna söker sig till dig?

Hur ser det ut på din skola? Könsfördelning? Ålder?  

4. Metod/behandling

Använder du några speciella metoder vid samtal med ungdomarna? MI, KBT.. 

osv.

Hur många gånger gånger brukar ni träffas? I hur stor omfattning? 

5. Psykisk ohälsa

Hur vanliga är dessa känslotillstånd bland eleverna:

Oro och ångest



Depressioner

Stress

Hur yttrar sig oro och ångest hos eleverna på din skola?

Hur yttrar sig depressioner hos eleverna på din skola?

Hur yttrar sig stress hos eleverna på din skola?

Har du upplevt att ungdomars problem ändrats?

Har du sett att någon problematik minskat som tidigare varit vanligare? 

Vad/vilket?

Har du några tankar kring om ytterligare åtgärder skulle kunna göras för 

ungdomarna?

Vilka möjligheter har du att förändra/förbättra elevernas situation?

Hur går du till väga för att kunna göra detta?

Vilka svårigheter finns i ditt arbete med eleverna?

Vad kan hindra att mötet med eleven inte blir givande eller går framåt?

6. KASAM:

- Hur stor betydelse har begreppet meningsfullhet för elevernas mående enligt din 

uppfattning?

Respektive begriplighet och hanterbarhet.

Tror du att det finns någon koppling mellan ungdomars psykiska ohälsa och deras 

möjligheter till att påverka sin skolgång och skolarbete? (Självbestämmelse, 

elevmedverkan).

- På vilket sätt?

Vad tror du det beror på?

Har du märkt av att något av könen är mer stressade över sin skolgång och 

skolprestation?

 På vilket sätt?

 Vad tror du det beror på?



Har du märkt av att något av könen har lättare att hantera motgångar och stress?

 På vilket sätt?

 Vad tror du att det beror på?

7. Lite lättare avslutande frågor:

Vad tror du är de viktigaste egenskaperna hos en kurator? 

Vad lägger du ner mest tid på i ditt arbete?

Vad är det bästa du vet med att vara kurator?

Finns det något mer du känner att du vill tillägga innan vi avslutar?



BILAGA 2

Missiv
Växjö
20140210

Till dig som kurator som ska medverka i undersökningen.

Vi är tacksamma över att du valt att medverka i vår studie och kan avvara din tid
för en intervju. Vi har valt ut dig som kurator då vi är intresserade av dina tankar
kring  bemötande  av  elever  med  psykiska  ohälsa.  Intervjun  tar  mellan  30-45
minuter.

Vi  är  två  studenter  som studerar  programmet  "Pedagogik  med  inriktning  mot
ungdoms-  och  missbruksvård"  180  hp,  vid  Linnéuniversitetet  i  Växjö.  Denna
intervju är en del av vårt examensarbete.

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

Undersökningen  följer  de  etiska  riktlinjer  för  forskning  som  tagits  fram  av
Vetenskapsrådet. För att göra allt vi kan gör att ditt deltagande i vår studie ska
vara etiskt riktigt vill vi visa dig dessa riktlinjer och hur vi ser på dem.

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

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

Konfidentialitetskravet – innebär att ingen, förutom vi, kommer att kunna förstå
att det är just du som deltagit i studien och delgett oss dina erfarenheter. Namn,
plats eller annan personlig data som framkommer genom intervjun kommer tas
bort ur studien så att ingen kan bli igenkänd.

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

Vi kommer att genomföra en kvalitativ intervju där vi ställer ett antal frågor men
lämnar även utrymme för frågor som dyker upp under själva intervjun. Vi kommer
att  spela  in  intervjun för att  ingen information ska missas.  Materialet  kommer
förvaras så att  inga obehöriga kan få tillgång till  det,  efter  studien är avslutad
kommer det raderas.



Vi kommer behandla det du säger konfidentiellt och det kommer endast användas
till vårt forskningsändamål.

Vi hoppas att du med detta känner dig lugn och är motiverad till att delta i vår
studie. För oss är det särskilt viktigt att du vill dela med dig av dina erfarenheter
till oss – då det är just det vi är intresserade av!

Vid frågor eller funderingar kan du när som helst kontakta oss

Med vänliga hälsningar

Nina Magnusson Armblad Emelie Magnusson

namn@mail.com namn@mail.com

07xx xx xx xx 07xx xx xx xx

Handledare: Nina Modell

07xx xx xx xx

namn@mail.com

mailto:namn@mail.com
mailto:email@mail.com
mailto:namn@mail.com


BILAGA 3

KASAM

Frågeformulär ur

Här är några frågor (29) som berör skilda områden i livet. Varje fråga har 7 
möjliga svar. Var snäll och markera den siffra som bäst passar in på just dig. 
Siffrorna 1 och 7 är svarens yttervärden. Om du instämmer precis i det som står 
under 1, ringa in 1:an; om det som står under 7 passar in på din situation, så ringa 
in 7:an. Om du känner annorlunda, ringa in den siffra som bäst överensstämmer 
med din känsla. Ge endast ett svar på varje fråga.

  1.    När du talar med människor, har du då en känsla av att de inte förstår dig?

1 2 3 4 5 6 7

Har aldrig den känslan                                                              Har alltid den känslan
                                                   

  2.   När du har varit tvungen att göra någonting som krävde samarbete med andra,
hade du då en känsla av att det?

1 2 3 4 5 6 7

Kommer säkert inte bli gjort                                     Kommer säkert att bli gjort
 

  3.   Tänk på de människor du kommer i kontakt med dagligen, bortsett från dem 
som står dig närmast. Hur väl känner du de flesta av dem?

1 2 3 4 5 6 7

Tycker att de är främlingar              Känner dem mycket väl
 

  4.   Har du en känsla av att du inte riktigt bryr dig om vad som händer runt 
omkring dig?

1 2 3 4 5 6 7

Mycket sällan eller aldrig          Mycket ofta

  5.  Har det hänt att du blev överraskad av beteendet hos personer som du trodde 
du kände väl?

1 2 3 4 5 6 7

Har aldrig hänt                                Har ofta hänt
 

  6.    Har det hänt att människor som du litade på har gjort dig besviken?

1 2 3 4 5 6 7

Har aldrig hänt         Har ofta hänt



  7.   Livet är:

1 2 3 4 5 6 7

Alltigenom intressant                 Fullständigt enahanda

  8.   Hittills har ditt liv:

1 2 3 4 5 6 7

Helt saknat mål och mening                  Genomgående haft mål och mening
  

  9.   Känner du dig orättvist behandlad?  

1 2 3 4 5 6 7

Mycket ofta            Mycket sällan eller aldrig

  10.  De senaste tio åren har ditt liv varit:

1 2 3 4 5 6 7

Fullt av förändringar,                                                                          Helt förutsägbart utan 
utan att du visste vad som                                                           överraskande förändringar 
skulle hända härnäst     

  11.   De flesta saker du gör i framtiden kommer troligtvis att vara:    

1 2 3 4 5 6 7

Helt fascinerande                  Fullkomligt urtråkiga

  12.   Har du en känsla av att du befinner dig i en obekant situation och inte vet vad 
du skall göra?

1 2 3 4 5 6 7

Mycket ofta                         Sällan eller aldrig

  13.   Vilket påstående beskriver bäst hur du ser på livet?

1 2 3 4 5 6 7

Det går alltid att finna en                                                                  Det finns ingen lösning
lösning på livets svårigheter                                                                 på livets svårigheter

  14.   När du tänker på ditt liv, händer det mycket ofta att du:

1 2 3 4 5 6 7

Känner hur härligt                                                                              Frågar dig själv varför
det är att leva        du över huvudtaget finns till

  15.  När du ställs inför ett svårt problem är lösningen:

1 2 3 4 5 6 7

Alltid förvirrande och svår att finna                    Fullständigt solklar
  



  16.  Är dina dagliga sysslor en källa till:

1 2 3 4 5 6 7

Glädje och djup tillfredsställelse                         Smärta och leda

  17.  I framtiden kommer ditt liv förmodligen att vara:

1 2 3 4 5 6 7

Fullt av förändringar utan att                                                        Helt förutsägbart och utan

du vet vad som händer härnäst                                                     överraskande förändringar

  18.  När något otrevligt hände tidigare brukade du:

1 2 3 4 5 6 7

Älta det om och om igen            Säga "Det var det" och sedan gå vidare

  19.  Har du mycket motstridiga känslor och tankar?

1 2 3 4 5 6 7

mycket ofta                    mycket sällan/aldrig

  20.  När du gör något som får dig att känna dig väl till mods:

1 2 3 4 5 6 7

kommer du förmodligen att                                             kommer det säkert att hända 
något

fortsätta att känna dig väl till mods  som förstör den goda känslan

  21.  Händer det att du har känslor inom dig som du helst inte vill känna?

1 2 3 4 5 6 7

mycket ofta                    mycket sällan/aldrig

  22.  Du är inställd på att ditt personliga liv i framtiden kommer att vara:

1 2 3 4 5 6 7

helt utan mål och mening              fyllt av mål och mening

  23. Tror du att det i framtiden alltid  kommer att finnas människor som du kan 
räkna med?

1 2 3 4 5 6 7

det är du helt säker på                          det tvivlar du på

  24. Händer det att du har en känsla av att du inte vet exakt vad som håller på att 
hända?

1 2 3 4 5 6 7

mycket ofta  mycket sällan/aldrig



  25.  Även en människa med stark självkänsla kan ibland känna sig som en 
"olycksfågel".

        Hur ofta har du känt så?

1 2 3 4 5 6 7

aldrig           mycket ofta

  26.  När något har hänt, har du vanligtvis funnit att:

1 2 3 4 5 6 7

du över- eller undervärderade                                                                          du såg saken i

dess betydelse                    dess rätta proportion

  27.  När du tänker på svårigheter som du troligtvis kommer att möta inom viktiga 
områden av ditt liv, har du då en känsla av att:

1 2 3 4 5 6 7

du alltid kommer att lyckas                                                          du inte kommer att lyckas

 övervinna svårigheterna                                    övervinna svårigheterna

   

  28. Hur ofta känner du att det inte är någon mening med de saker du gör i ditt 
dagliga liv?

1 2 3 4 5 6 7

mycket ofta                    mycket sällan/aldrig

  29.  Hur ofta har du känslor som du inte är säker på att du kan kontrollera?

1 2 3 4 5 6 7

mycket ofta                    mycket sällan/aldrig

Poängberäkning

Gör så här: Börja med att vända siffrorna på frågorna 1, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 16, 
20, 23 ,25, 27 dvs. svarsalternativ 7 ger 1 poäng och 1 ger 7 poäng på de 13 
frågorna.

Övriga frågor poängsättes som de står, 1 är 1 och 7 är 7.

Vid M nedan skrivs summan av poängen på frågorna 4, 7, 8, 11, 14, 16, 22, 28

Vid B nedan skrivs summan av poängen på frågorna 1, 5, 10, 12, 15, 17, 19, 21, 
24, 26

Vid H skrivs summan av poängen från frågorna 2, 6, 9, 13, 18, 20, 23, 25, 27, 29

M: ……….. poäng B: …………. poäng H: ………… poäng



Summera poängen för M + B + H och addera poängen från fråga 3 (som inte ingår
i någon av grupperna) och skriv in totalsumman.

KASAM: ……………. Totalpoäng

Tolkning

M står för hur meningsfullt man upplever sitt liv, B står för hur begriplig man 
tycker att tillvaron är och H står för hanterbarhet dvs. hur man upplever sina 
möjligheter att påverka.

Dessa tre bildar tillsammans förutsättningarna för den grundläggande ”känslan av 
sammanhang” vi bär med oss i livet. KASAM är ett förhållningssätt som uttrycker
i vilken utsträckning man har en varaktig och genomträngande känsla av tillit till 
sin egen förmåga att möta livets olika skiften. KASAM har därmed en stark 
koppling till upplevt välbefinnande och hälsa.

Genomsnittet för friska personer ligger runt 140 poäng (teoretisk variationsvidd är
29-203 p). Över 160 p är en KASAM-stark person och under 120 är en svag. Mer 
än 190 och under 70 p föranleder misstankar om feltolkade instruktioner eller 
bristande uppriktighet i svarandet.

En verkligt KASAM-stark person kan utsätta sig för svårare utmaningar och tål 
mer påfrestningar i tillvaron än en KASAM-svag. Det är inget ”fel” att vara 
KASAM-svag men man bör då tänka på att sänka sin ambitionsnivå, inte ta på sig 
alltför stora ansvar och försöka hålla nere svårighetsgraden i de utmaningar man 
antar.

Den som har KASAM-poäng under 120 bör försöka förenkla sin tillvaro, aktivt 
försöka dra ner på ambitionerna att leva efter andras normer och istället söka sig 
till sådana aspekter av livet som man själv känner starkt för och behärskar. Viss 
vägledning kan man få av att titta på vilken av de tre grupperna som drar ner 
poängen mest.

Om det är M som är svag (under 30) tyder det på bristande engagemang i de 
vardagliga situationer man oftast befinner sig i. Då bör man satsa på att utveckla 
sin perspektivförmåga, fundera över livets mening och försöka utgå mer från egna
värderingar, göra det man är bra på och oftare försätta i situationer man tycker om.
Det kan också stå för depressivitet och emotionell utmattning. Ibland kan det bero 
på att man kopplat sitt liv till en annan människa eller grupp vars livsstil / kultur 
inte passar en själv.

Om B är lägre än 35 tyder det på att den vardagliga livssituationen är mera 
komplex än man för tillfället har intellektuell ork att klara av, eller att man har 
språkliga eller sociala svårigheter i sin nuvarande miljö. Ibland orsakas ett svagt B



av intellektuella problem, förekomst av alltför många negativa och oroande 
tankar, oförmåga att själv försöka styra sina reaktioner och dåligt självförtroende.

Låga H-poäng (under 35) brukar betyda tillitsbrist och resurssvaghet i förhållande 
till vardagens krav, det kan stå för både otillräcklig kompetens, dålig ekonomi, 
bristande samhörighet el. dyl. Det kan också bero på att man blivit överrumplad 
av livets komplexitet när jobb, familj, ekonomi och annat ställer större krav än 
man för närvarande mäktar med och man ännu inte har lyckats utveckla nya 
handlingsmönster för. I ett lågt H ingår också en en nedsatt förmåga att tro sig om 
att kunna påverka och vara stark.

Har man under 100 KASAM-poäng finns en uppenbar risk att man kört fast i sin 
nuvarande belägenhet och att man bör söka professionell hjälp. Detta för att få 
hjälp att på ett strukturerat sätt upprätta och påbörja genomförandet av en 
personlig handlingsplan.

Den viktigaste på åtgärden är att försöka förenkla sin tillvaro och få det mer som 
man själv vill. Genom att rikta sin uppmärksamhet mer på välbefinnande och söka
sig till situationer och människor som man tycker om och mår bra med kan man 
på ganska kort tid förändra sin upplevda situation.
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