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Sammanfattning  

 

Syftet med studien var att undersöka hur skolkuratorer beskriver skolrelaterad 

stress hos barn samt hur de i sin yrkesroll arbetar med frågor som rör skolrelaterad 

stress hos barn. Metoden i studien var kvalitativ och semistrukturerade intervjuer 

genomfördes med skolkuratorer arbetandes inom grundskolan. Studiens teoretiska 

tolkningsram var känsla av sammanhang (KASAM) och socialt stöd för att få en 

vidgad förståelse för barns skolrelaterade stress och skolkuratorns roll i det 

psykosociala arbetet med frågor som rör barns skolrelaterade stress. Studiens 

resultat visade att skolkuratorerna såg en hög förekomst av skolrelaterad stress hos 

barn och då främst relaterat till det sociala samspelet, prestationskrav och 

förväntningar i skolarbetet samt skolans organisatoriska struktur. Av studien 

framkom att skolkuratorerna ansåg att frågor gällande skolrelaterad stress är 

viktiga att arbeta med, på individ-, grupp- och organisationsnivå. 
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Abstract 

 

The purpose of the study was to investigate how school counsellors describe 

school-related stress in children and how they work in their profession with 

questions related to school-related stress in children. The method in the study was 

qualitative and semi-structured interviews were conducted with school counsellors 

working in elementary school. The theoretical frame of the study was a sense of 

context (KASAM) and social support in order to gain a broader understanding of 

children's school-related stress and the role of the school-counsellor in the 

psychosocial work on children's school-related stress. The results of the study 

showed that school counsellors saw a high incidence of school-related stress in 

children, mainly related to social interaction, achievements and expectations in 

school work and the organizational structure of the school. The study found that 

school counsellors felt that school-related stress issues are important to work with 

at individual group and organizational levels. 
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1. Introduktion  

 

I detta avsnitt presenteras bakgrund och problemformulering vilken förklarar varför skolbarns 

stress är ett viktigt ämne att studera. Problemformuleringen leder vidare till mitt syfte och 

frågeställningar. Slutligen i detta avsnitt presenteras de avgränsningar som gjorts samt 

arbetets disposition.  

 

1.1 Bakgrund och problemformulering  

Något som jag uppmärksammade under mina studier på den lärarutbildning jag gått var att 

många barn verkade vara stressade i skolan. En nyfikenhet väcktes hos mig om vad det är som 

stressar skolbarn. Vilket utmynnade i en C-uppsats om barns upplevelser av stress i skolan, 

sett ur ett skolperspektiv. Nu när jag studerar på socionomprogrammet vill jag undersöka 

ämnet ur skolkuratorns, som representant för det sociala arbetet i skolvärlden, perspektiv. 

Skolrelaterad stress är mycket vanligt förekommande bland barn och skolkuratorn är en 

lämplig aktör i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet med frågor som rör skolrelaterad 

stressproblematik. 

 

En färsk undersökning från Akademikerförbundet (SSR) visar att många skolkuratorer 

upplever en svårighet att räcka till för alla barn, vilket Cassel skriver i en artikel för svt.se 

(2016). Av de tillfrågade skolkuratorerna svarar 70 procent att arbetsbelastningen har ökat det 

senaste året. Tre av fyra skolkuratorer känner att de har svårt att hinna med sitt jobb och det 

beror på att den psykiska ohälsan och stressen har ökat bland barn och unga. Samtidigt som 

kuratorerna har fått ansvar för allt fler elever vilket gör att akuta ärenden prioriteras på 

bekostnad av det förebyggande arbetet. Skolkuratorerna uppger i denna undersökning att de 

inte klarar att hjälpa alla elever. Akademikerförbundet SSR kräver nu en förbättrad elevhälsa 

och det genom en rad krav, bland annat följande: ingen kurator ska ha fler än tre skolor att 

ansvara för och alla skolor ska ha minst en namngiven skolkurator samt en statlig satsning på 

200 miljoner som är öronmärkta för elevhälsan från och med 2016. 

 

Robson (2013) skriver om stress i en artikel om undersökningar genomförda av Statistiska 

centralbyrån under åren 2011-2012 där man undersökte barn i åldrarna 10-18 år och deras 
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levnadsförhållanden inklusive skolstress. Barnen tillfrågades bland annat om de upplever 

skolrelaterad stress på grund av prov eller läxor, höga krav på sig själva, eller höga krav från 

lärare och/eller föräldrar. Av undersökningen framkommer att ett av tre barn känner sig 

stressade på grund av läxor eller prov, vilket motsvarar ungefär 89 000 barn av de barn som 

deltog i undersökningarna. Den övergripande slutsatsen från Barnens rätt i samhället (BRIS) 

årsrapport från 2016, efter genomgång av forskning och barnens samtal till BRIS, visar att 

samhället misslyckats att förebygga barn och ungas psykiska ohälsa och att många barn 

upplever stress. Resultatet visade vidare att samhället brister i flera avseenden gällande att 

tillgodose barnets rätt till stöd för sitt mående. Skolan är barnens arbetsmiljö och många barn 

beskriver att pressen i skolan gjort att de utvecklat oro, ångest och stress. Oron för att inte 

klara av skolan är extra stor hos barn som lider av psykisk ohälsa, oberoende av vad det dåliga 

måendet har orsakats av. En beskrivning av sig själv som värdelös är vanlig bland barn som 

tappat greppet om skolan. En av slutsatserna BRIS drog i rapporten är att skolan behöver mer 

kunskap om hur man kan arbeta för att främja barns psykiska hälsa på bästa lämpliga sätt.  

 

Svensson (2015) beskriver i en artikel att det varit känt sedan länge att stress och psykisk 

ohälsa påverkar vår hälsa negativt. Svensson berättar vidare om en ny forskningsstudie som 

visar att stress under tidiga barndomsår kan leda till en ökad risk för att drabbas av ohälsa 

senare i vuxen ålder, oavsett om stressen kvarstått sedan barndomen eller inte. Därför menar 

forskare att fokus måste läggas på åtgärder redan i tidig ålder för att kunna motverka ohälsa 

senare i livet. Motgångar i ett barns sociala miljö har visat sig öka risken för psykisk ohälsa. 

Därför bör tidigt förebyggande arbete och interventioner även fokusera på barnens sociala 

förhållanden i t ex skolmiljön och inte enbart på det enskilda barnets upplevda situation.  

 

Bestämmelser i Skollagen (2010:800) anger att varje skola ska ha tillgång till en elevhälsa 

vars främsta uppdrag är att arbeta hälsofrämjande, utredande, förebyggande och stödjande i 

elevernas utveckling. För elevhälsans insatser ska det finnas tillgång till; skolläkare, psykolog, 

skolsköterska, specialpedagogisk kompetens samt kurator på varje skola. Kuratorn är den 

profession som bidrar med den psykosociala kompetensen i elevhälsan och ska arbeta från en 

helhetssyn på individ-, grupp- och organisationsnivå (Johnsson, 2013).  

 

Arbetet som skolkurator är enligt Wester (2005) komplext och det finns vissa svårigheter med 

yrkesrollen. Skolkuratorn jobbar utifrån ett individperspektiv för att kunna stödja enskilda 
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elever i behov av särskilt stöd men också med ett förebyggande perspektiv i syfte att utveckla 

skolan till att bli en god miljö för lärande och utveckling för alla elever. För att få en 

förståelse för skolkuratorns uppdrag i skolan måste man sätta sig in skolans styrdokument 

som skollagen och den kommunala skolplanen. Det är styrdokumenten som drar upp 

riktlinjerna för hur skolans verksamhet ska utformas, vidare har styrdokumenten ett dubbelt 

uppdrag: lärande och utveckling, där lärande står för kunskapsmålen och utveckling för 

elevens personliga, emotionella och sociala utveckling. Skollagen hävdar att den svenska 

skolan är för alla och att dess främsta uppdrag är att främja lärande och att lärande och 

utveckling löper som en röd tråd och som främjas av samma generella faktorer. Skolan har 

övrigt ett särskilt ansvar att uppmärksamma de barn vars svårigheter och situation kan hindra 

deras inlärning samt de barn som far illa eller uppvisar tecken på ohälsa (ibid). 

 

Av rapporter och forskning framkommer att barn upplever stress i skolan och att stress i 

barndomen kan leda till ohälsa även i vuxen ålder oberoende av om den upplevda stressen 

upphörde hos barnet eller inte. Flera rapporter uppmanar till att arbeta förebyggande i barnets 

sociala miljö och en viktig social miljö för barn är just skolan. Undersökningen från SSR visar 

att många skolkuratorer upplever att de inte hinner med det förebyggande arbetet trots att de 

ser att stressen ökar hos barn. De rapporter och den forskning jag tagit del av väcker min 

nyfikenhet gällande hur skolkuratorerna arbetar med skolrelaterad stress. Därför vill jag 

undersöka om och hur skolkuratorer arbetar kring dessa frågor eftersom skolkuratorn är en 

viktig aktör för att arbeta förebyggande, stödjande och hälsofrämjande. Med denna studie 

hoppas jag att få en ökad kunskap om hur man kan arbeta med barn som upplever 

stressproblematik oavsett om det blir inom skolans värld eller inom en annan arena. 

Förhoppningsvis kan min studie också generera ny kunskap och komma till nytta för 

skolkuratorerna.  
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1.2 Syfte  

 
Syftet med studien är att undersöka hur skolkuratorer beskriver skolrelaterad stress hos barn 

samt hur de i sin yrkesroll arbetar med frågor som rör skolrelaterad stress hos barn. 

 

1.3 Frågeställningar  

 
1. Vad upplever skolkuratorer vara orsaker till stress hos skolelever? 

2. Hur arbetar skolkuratorer med elever som upplever stress i skolan? 

3. Vad hindrar och främjar skolkuratorerna i sitt arbete med elever som upplever 

skolrelaterad stress? 

 

1.4 Avgränsningar  

I denna studie avgränsades målgruppens ålder till 10 – 12 år eftersom forskning visar att 

tidiga insatser är effektiva och jag ville undersöka vilka insatser som görs till denna 

åldersgrupp. Därför riktade jag mig mot skolkuratorer som arbetar med denna målgrupp och 

jag vände mig till skolkuratorer inom grundskolan. Skolkuratorer är den profession i 

elevhälsan som har psykosocial kompetens och representerar socialt arbete i skolans värld.  

 

1.5 Disposition  

Studien är indelad i åtta kapitel. Första kapitlet inleds med bakgrund som leder fram till syfte, 

frågeställning, avgränsning och disposition. Andra kapitlet innehåller en presentation av de 

fyra centrala begrepp som jag i denna studie använder mig av, det för att göra det lätt för 

läsaren att förstå vad som menas med begreppen. I tredje kapitlet presenteras tidigare 

forskning uppdelat i olika teman. Sedan följer i fjärde kapitlet en redogörelse för den 

teoretiska tolkningsramen. Femte kapitlet innehåller metodavsnittet. Sjätte kapitlet innehåller 

studiens resultat- och analysdel. I det sjunde kapitlet behandlas en diskussion av resultatet i 

relation till tidigare forskning och teoretisk tolkningsram. I det åttonde och avslutande kapitlet 

presenteras studiens slutsats och förslag till vidare forskning.  
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2. Studiens centrala begrepp  

 

Nedan följer en redogörelse för studiens mest centrala och återkommande begrepp, vilka är 

stress, stressymptom hos barn, psykosociala stressorer, elevhälsan och skolkurator. 

  

2.1 Stress 

Det finns olika perspektiv och förklaringar på vad stress faktiskt innebär. Theorell (2012) 

beskriver Selyes definition av stress ”som kroppens ospecifika uppvarvning som svar på en 

påfrestning eller utmaning vilken som helst. Denna uppvarvning kan vara viktig för 

överlevnaden och är inte något sjukt i sig” (s. 39).  Selye (1976) menar att stress kan ses som 

en reaktion i fyra faser: alarm, motstånd, utmattning och återhämtning. Lazarus och Folkman 

(1984) definierar stress på följande sätt “Cognitive-relational theory defines stress as a 

particular relationship between the person and the environment that is appraised by the person 

as taxing or exceeding his or her resources and endangering his or her well-being” (s. 19).  

 

2.2 Stressymptom hos barn 

Vanliga symptom på stress hos barn är ofta relaterade till magen såsom magsmärtor, 

kräkningar, diarré eller förstoppning samt huvudvärk (Ellneby, 2000). Andra förekommande 

besvär är astma, eksem, bitskador på läpparna och i kinderna och muskelspänningar. Man kan 

också identifiera stressymptom som utåtagerat samt inåtvänt beteende, trötthet, 

koncentrationssvårigheter och rastlöshet, hyperaktivitet, sömnlöshet, mardrömmar, påverkad 

aptit, nedstämdhet eller upplevd förlorad livsglädje samt ständigt upprepade toalettbesök 

(ibid). 

 

2.3 Psykosociala stressorer 

Den vanligaste definitionen av begreppet psykosocial är interaktionen (samspelet) mellan 

psykiska och sociala faktorer (Theorell, 2012). Währborg (2002) anser att det som stressar 

barn mest är psykosociala stressorer och att det egentligen inte skiljer så mycket på vad som 

stressar barn och vuxna.  Psykosociala stressorer för barn precis som för vuxna kan vara att 

inte trivas i sin sociala miljö, bristande trygghet, höga krav eller relationsstörningar i skolan. 



 

9 

 

2.4 Elevhälsan  

Enligt bestämmelser i Skollagen (2010:800) ska varje skola ska ha tillgång till en elevhälsa 

beståendes av olika professioner som skolläkare, psykolog, skolsköterska, specialpedagogisk 

kompetens samt skolkurator. Elevhälsans främsta uppdrag är att arbeta hälsofrämjande, 

utredande, förebyggande och stödjande i elevernas utveckling (Johnsson, 2013).  

 

2.5 Skolkurator  

Skolkuratorn är den profession som ska bidra med den psykosociala kompetensen i elevhälsan 

och arbetar från en helhetssyn på individ-, grupp- och organisationsnivå. Skolkuratorn ska 

arbeta förebyggande, stödjande och hälsofrämjande (Johnsson, 2013).  
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3. Tidigare forskning  

 

Då studiens syfte är att undersöka hur skolkuratorer beskriver skolrelaterad stress hos barn 

samt hur de i sin yrkesroll arbetar med frågor som rör skolrelaterad stress hos barn följer här 

en forskningsöversikt på området. Forskningsöversikten har delats upp i tre olika aspekter; 

barns upplevda stress för att få en inblick i problematikens omfattning därefter skolan som 

hälsofrämjande arena då jag hoppas att studien ska generera kunskap som kommer 

skolkuratorer till gagn samt att skolan är en viktig miljö för barnen.  Avslutningsvis 

presenteras aspekten skolkuratorns roll för att få en vidgad förståelse för vad dennes 

kompetens kan bidra med samt hinder som kan försvåra skolkuratorns hälsofrämjande arbete.   

 

3.1 Barns upplevda stress 

Friberg, Hagquist och Osika (2012) har i en studie undersökt huruvida svenska barn och 

ungdomar i åldrarna 10-24 upplever stress och psykosomatiska symptom som följd av den 

upplevda stressen. Forskarna använder sig av upprepade tvärsnittsundersökningar beståendes 

av en ny fråga per dag under åtta dagar vid tre mättillfällen under år 2005, 2007 och 2010. 

Upp till 140 000 svar erhölls och den summerande analysen visar att av den totala 

populationen upplevde 30 % av tjejerna och 19 % av killarna sig stressade väldigt ofta. 

Resultatet visar att en stor andel yngre personer ofta upplevde sig stressade och man kunde se 

ett samband mellan upplevd stress och skolsituation. Sotardi (2016) har studerat och 

utvärderat barns stress- och copingstrategier (hanterinsstrategier). Sotardi ville undersöka och 

få en ökad förståelse för barns stressrelaterade tolkningar, erfarenheter och vilka strategier de 

använder för att hantera skolrelaterad stress. Med hjälp av semistrukturerade intervjuer 

intervjuades 16 skolbarn, varav nio tjejer och sju pojkar gåendes i tredje klass i en skola i 

USA. Resultatet visar att nästan alla barn beskriver stress som något negativt och de hade 

relativt stora kunskaper om begreppet stress. Barnen upplevde stress som en följd av 

uppfattad brist av personlig kontroll, motstridiga krav, personliga hot samt svårigheter med 

skoluppgifter. Resultatet visade även att skolan upplevs som en viktig plats för avkoppling, 

roliga aktiviteter och utveckling. Studien visar tydligt att dessa barn upplever skolrelaterad 

stress men även att skolan är en viktig och tillfredställande miljö för många barn. Barnen 

uttalade även en önskan om att ha någon vuxen att tala med om den stress de upplever och där 

skulle ju skolkuratorn kunna vara behjälplig med sitt sociala stöd.  
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3.2 Skolan som hälsofrämjande arena  

Warne (2013) har i sin avhandling konstaterat att skolan är en viktig arena för barn och 

ungdomar eftersom de tillbringar mycket tid där och att tidigare forskning framförallt har 

riktats mot riskfaktorer i relation till barn och ungas psykiska ohälsa. Mindre fokus har i 

tidigare forskning riktats mot det som stärker och främjar en god hälsa och där kan det 

salutogena perspektivet ge kunskap om att identifiera vilka faktorer som bidrar till en 

stödjande miljö för hälsan. Vidare menar Warne att för att få en förståelse för kommande 

generationers värderingar och behov behöver eleverna själva göras mer delaktiga i utveckling 

och studier av sin egen vardagsmiljö i form av skolvistelsen. Genom att flytta fokus från den 

enskilda individen till skolan som organisation kan man se skolan som en stödjande miljö för 

elevernas hälsa och genom en dialog kan eleverna ge sin syn på skolan och vad som påverkar 

deras hälsa. Resultatet av avhandlingen visar bland annat att elevernas syn på vad som främjar 

hälsa och lärande är relaterat till personligt och pedagogiskt stöd, bemötande samt möjligheter 

till återhämtning. Avhandlingens slutsats är att elevers upplevelse av möjlighet till delaktighet 

i skolans arbetsmiljö och i klassrummet, personligt stöd från lärare och kamrater samt 

förutsättningar för återhämtning var betydelsefulla faktorer för en hälsostödjande miljö i 

skolan (ibid).  

 

3.3 Skolkuratorns roll  

Skolkuratorn har en viktig roll för det hälsofrämjandet arbetet i skolan samt skolkuratorns roll 

i förhållande till övriga professioner inom CSHP (Coordinated School Health Program) i USA 

som kan ses som likvärdig den svenska elevhälsan är något som Henry, McNab och Coker, 

(2005) menar och beskriver. Författarna menar att elevhälsan kan fånga upp många aspekter 

kring en elevs situation om elevhälsan fungerar. Men det förutsätter samverkan mellan de 

olika professionerna. Slutsatsen är att skolkuratorn är en viktig tillgång i främjandet av en 

hälsosam utveckling för barnen, särskilt vid en god samverkan med de andra professionerna i 

elevhälsan. En väl fungerande elevhälsa gynnar barnens inlärning och utveckling samt gör 

skolan till en mer positiv och tryggare miljö för barnen. I studien framkom att det råder en 

generell osäkerhet kring skolkuratorns faktiska arbetsuppgifter inom skolan och att en sådan 

osäkerhet kring skolkurators roll och ansvar kan leda till en försvagning av skolkuratorn som 

profession. Hur goda effekterna kan bli med insatser från skolkuratorn är något som Carrell 
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och Hoekstra (2014) beskriver i sin studie utförd i USA. Studien visar att skolkuratorn 

fungerar som en effektiv funktion i skolan i främjandet av utveckling och lärande. Effekterna 

av skolkuratorns insats både genom individuella insatser med enskilda elever och genom 

deltagande i klasserna visade sig vara jämförbart med andra utbildningsinsatser som mindre 

klasser och flera lärare. Resultatet visade att skolkuratorn som funktion bidrog till en ökad 

prestation hos eleverna.  

 

Min förhoppning med studien är att komplettera redan befintlig forskning med ytterligare 

röster genom att intervjua fyra skolkuratorer om deras upplevelser av skolrelaterad stress hos 

barn och hur arbetet kring dessa frågor ser ut.  
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4. Teoretisk tolkningsram  

 

I detta avsnitt kommer Aaron Antonovskys synsätt gällande salutogens som sedan utmynnade 

i teorin känsla av sammanhang, KASAM, samt perspektivet socialt stöd att presenteras och 

definieras. KASAM är en teori som skolkuratorn aktivt kan arbeta med för att stärka 

skolbarnens känsla av sammanhang i skolan och därmed främja elevhälsa. Socialt stöd kan 

visa betydelsen av skolkuratorns roll som stödjande person för skolbarn i skolan.  

 

4.1 KASAM  

Känsla av sammanhang (KASAM) är ett begrepp myntat av professor i medicinsk sociologi 

Aaron Antonovsky född 1923 och han nämner det första gången i sin bok från 1979 ”Health, 

Stress and Coping: New perspectives on Mental and Physical Wellbeing” (Antonovsky 2005). 

I denna bok beskriver Antonovsky hur så kallade generella motståndsresurser, GMR, det vill 

säga allt som kan ge en människa kraft att bekämpa olika stressorer och motgångar i livet och 

vardagen. Antonovsky har bland annat forskat om skillnader i dödlighet och sjuklighet mellan 

olika samhällsklasser och det var så det salutogeniska begreppet tog form för att sedan 

resultera i begreppet/teorin KASAM. Begreppet salutogens växte fram då Anontonvsky 

ställde sig frågan vad det är som gör att vissa människor trots svåra påfrestningar i livet 

bibehåller en god hälsa. Han menar att ett salutogent perspektiv bidrar som ett komplement 

till sjukdomskunskap och då med vad som främjar hälsa. Den centrala punkten i begreppet är 

att påfrestningar i livet inte kan undvikas, men om individen upplever förståelse för det som 

sker kan hälsan bibehållas. Det salutogena perspektivet ledde sedan Antonovsky vidare att 

formulera begreppet/teorin KASAM (ibid).  

 

Begreppet/teorin KASAM har visat sig ha en betydande roll när det gäller förståelsen för 

olika individers förmåga att hantera stress och vad dessa skillnader kan bero på. KASAM 

består enligt Antonovsky (2005) av tre centrala komponenter; begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Människor med hög KASAM verkar enligt Antonovsky (2005) ha ett starkare 

motstånd mot negativ stress och dess effekter. Det beror enligt Antonovskys forskning på att 

individer med ett högt KASAM förmår betrakta livshändelser som utmaningar och att de kan 

se en mening med händelsen, även de händelser som står utanför den personliga kontrollen 
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(ibid). Innan de olika delarna av KASAM presenteras följer här ett citat där Antonovsky 

sammanfattar KASAM: 

”Känslan av sammanhang är 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 

investering och engagemang” (Antonovsky, 2005, sid. 46). 

 

4.1.1 Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

Begriplighet. 

Antonovsky (2005) framhåller att individer som upplever begriplighet och förståelse för 

oförutsedda händelser har bättre förutsättningar att hantera stress. Man kan klart strukturera 

och organiserade inre och yttre stimuli och man ser inte dessa stimuli som slumpmässiga och 

oförklarliga utan som gripbara och begripliga. En individ med hög känsla av begriplighet ser 

framtida händelser och stimuli som förutsägbara och oväntade händelser som hanterbara. 

Även icke önskvärda händelser och stimuli så som död, krig och andra traumatiska händelser 

är för en individ med hög begriplighet gripbara.  

Hanterbarhet 

Hanterbarhet beskriver Antonovsky (2005) som hur man som individ upplever huruvida man 

har resurser till sitt förfogande när något oförutsett händer. Med den förmåga individen kan 

möta de kravs som ställs eller av de stimuli som individen kan tänkas utsättas för. Dessa 

resurser behöver inte enbart vara ens egna utan kan till exempel vara en maka/makes, syskon, 

vänner, lärare, läkare eller kollegor. Det betydelsefulla är att man vet att man kan lita på andra 

behöriga och räkna med dem när det behövs. Har man en hög grad av hanterbarhet så 

upplever man sig inte som ett offer i de situationer som uppstår, utan kan när tråkiga 

händelser sker känna kontroll och att situationen går att hantera.  

 

Meningsfullhet  

 

Antonovsky anser att meningsfullhet är KASAM:s ”huvudkomponent”. Meningsfullhet är 

motivationskomponenten som driver människors engagemang och lust. Komponenten syftar 

på i vilken utsträckning man känner att ens liv har en känslomässig innebörd, att livets olika 
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moment, problem och krav är värda att engagera sig i. Individer med hög meningsfullhet är 

villiga att försöka söka en mening i det som sker och lära sig av det även då livet bjuder på 

olyckliga händelser och påfrestningar.  

 

4.1.2 Barns utveckling av KASAM  

Antonovsky (2005) menar att barnets utveckling sker i samspel med dess omvärld. 

Förutsägbarheten som leder till komponenten begriplighet utvecklas allt eftersom barnet blir 

medvetet om den kontinuitet som antingen finns inneboende eller saknas i de sociala 

relationerna, det vill säga att barnet kan se en för denne viktig person försvinna men ändå 

räkna med att personen kommer tillbaka. Ett barn bemödar sig att uppfånga det system som 

existerar i barnets värld, hur det än ser ut, för att världen skall bli begriplig. Ett bemötande 

kan te sig förutsägbart utan att vara tillfredsställande för ett barn. Antonovsky (2005) menar 

att meningsfullhet uppstår när ett gensvar får en positiv effekt, när ett barn får känna sig 

delaktig och medbestämmande i socialt värdefulla situationer. Barnet inkluderas i olika 

sammanhang och det kommer i uttryck på olika sätt så som lek, beröring, omtanke och tonfall 

som leder till att barnet känner att det är betydelsefullt för de andra som ingår i 

sammanhanget. Barnet känner också en mening i det hen gör. Erfarenheterna av 

belastningsbalansen lägger grunden till om barnet känner hanterbarhet i de situationer barnet 

ställs inför. Den verkliga utmaningen kommer när barnen lär sig att hålla tillbaka och släppa, 

det vill säga när barnet blir neurofysiologiskt moget. Barnet kan nu välj att röra sig, 

manipulera och/eller vänta. Barnet kan välja hur det ska agera på olika känslor, till exempel 

om barnet ska släppa fram ett vredesutbrott eller hålla tillbaka det. Föräldrar med egen hög 

KASAM som utmärks av flexibilitet, mening, förutsägbarhet, självkontroll och en inställning 

att problem går att hantera och lösa, formar troligtvis barnets livserfarenheter i samma 

riktning (ibid). 

 

Sammanfattningsvis kan man anta att en hög KASAM minskar sannolikheten för att spänning 

ska förvandlas till stress. 

 

 

4.2 Socialt stöd  

Skolkuratorer kan vara en värdefull resurs och socialt stöd för skolbarn som upplever stress i 

skolan.  Ett starkt socialt stöd har stor betydelse för hur individer hanterar stress (Eriksson, 
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1991; Orth-Gomér & Gustafsson, 2008). Författarna menar att betydelsen av socialt stöd blir 

tydligt då individer utsätts för påfrestningar som leder till en upplevd kontrollförlust vilket 

kan orsaka känslor av stress. Ett socialt stöd kan ses som en buffert mot påfrestningar och 

avsaknad av socialt stöd kan leda till ökade stressreaktioner hos individen. Orth-Gomér och 

Gustafsson (2008) menar att man kan tala om socialt stöd i mening av struktur och funktion 

och innehåll samt att det sociala stödet har tre olika dimensioner och dessa är emotionellt stöd 

det vill säga det känslomässiga stöd som individen får och som skapar grund för självkänsla 

och livslust. Individen ges här en känsla av att vara bekräftad och värderad för den person 

man är. Den andra dimensionen är det informativa stödet där individen ges tillgång till 

faktamässig information, undervisning och goda råd. Den sista dimensionen av det sociala 

stödet är praktiskt stöd där individen ges möjligheten att erhålla konkret, materiellt och 

begripligt stöd som erbjuder individen praktisk hjälp. 
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5. Metod  

 

I följande delkapitel presenteras studiens upplägg steg för steg samt en noggrann beskrivning 

av hur varje fas utförts. Även metodologiska reflektioner kring studiens tillförlitlighet och 

äkthet samt utmaningar med den valda metoden presenteras.  

 

5.1 Metodval   

I den här studien har kvalitativa semistrukturerade intervjuer använts som 

datainsamlingsmetod. Då syftet är att undersöka hur skolkuratorer beskriver skolrelaterad 

stress hos barn samt hur de i sin yrkesroll arbetar med frågor som rör skolrelaterad stress hos 

barn ser jag den metoden som lämplig metod för min studie. Enligt Repstad (1999) 

karaktäriseras kvalitativa metoder av att de ger en mer djupgående kunskap och insikt. Det är 

få utvalda som säger mycket om ett valt ämne. En kvalitativ metod går på djupet med ett få 

antal utvalda människor, medan den kvantitativa metoden går ut på att generalisera kunskap. 

Bryman (2011) menar att intervju är den vanligaste metoden i kvalitativ forskning och det är 

dess flexibilitet som gör metoden så attraktiv. Det är önskvärt i kvalitativa intervjuer att låta 

intervjupersonen röra sig i olika riktningar och på så sätt spegla den intervjuades 

ståndpunkter. Vanligt vid en kvalitativ intervjustudie är att utgå ifrån en intervjuguide som ger 

en möjlighet att ställa följdfrågor vilket ökar chansen att få detaljerade och fylliga svar. 

 

5.2 Semistrukturerade intervjuer  

När man önskar svar på frågeställningar i en kvalitativ metodstudie lämpar sig 

semistrukturerade intervjuer väl, där man utformar en intervjuguide vilken Bryman (2011) 

beskriver som en lista med specifika teman med möjlighet att ställa följdfrågor vid behov. 

Semistrukturerade intervjuer ger intervjupersonerna möjlighet att sätta egna ord på sina 

upplevelser och uppfattningar med intervjuguiden som utgångspunkt. Kvale och Brinkman 

(2009) menar att det vid semistrukturerade intervjuer finns möjlighet att göra förändringar 

gällande frågornas ordningsföljd och form om det behövs för att utveckla eller fördjupa de 

historier som intervjupersonerna har berättat. Intervjuguiden blir bra att ha som grund för att 

kunna täcka de teman jag önskar att få svar på men med utrymme för skolkuratorernas egna 

tankar och funderingar inom det valda problemområdet.  
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5.3 Population och urval  

För att söka svar på mina frågeställningar kontaktades ett antal skolkuratorer i en mellanstor 

stad i Mellansverige. Skolkuratorerna stod med under kontaktuppgifterna på hemsidan för 

kommunens elevhälsa. Det visade sig att hemsidan inte var så uppdaterad så jag fick vända 

mig till den ansvariga för elevhälsan för att få uppdaterade kontaktuppgifter. Eftersom inte 

tillräckligt många svarade trots påminnelse så utökades rekryteringen till ytterligare en 

kommun för att få fyra intervjupersoner att basera studien på. Totalt kontaktades 18 

skolkuratorer och fem stycken tackade ja till att medverka i studien. Skolkuratorerna arbetar 

inom grundskolan i två medelstora städer i Mellansverige. Den urvalsmetod jag använt mig av 

till min studie är ett s k bekvämlighetsurval då man enligt Bryman (2011) väljer de personer 

som råkar finnas tillgängliga för forskaren. Urvalsmetoden grundades också på det 

geografiska avståndet till studiens deltagare.  Ett mail med information om mig, studien, 

studiens syfte och frågeställningar samt beskrivning av de etiska riktlinjer studien förhåller sig 

till skickades till samtliga intervjupersoner och jag bad skolkuratorerna att svara så snart som 

möjligt om de kunde delta eller inte. 

 

5.4 Undersökningsgrupp 

Undersökningsgruppen består av fyra skolkuratorer (tre kvinnor och en man) arbetandes i två 

medelstora städer i Mellansverige. Skolkuratorerna kommer hädanefter benämnas som 

intervjuperson 1 (IP1), intervjuperson 2 (IP2), intervjuperson 3 (IP3) och intervjuperson 4 

(IP4). Samtliga intervjupersoner har socionomexamen eller motsvarande utbildning. Antal år i 

yrket varierar mellan 7-30 år och alla intervjupersoner har arbetat med annan form av socialt 

arbete innan de började sina tjänster som skolkuratorer. Två av skolkuratorerna arbetar på 

endast en skola medan de två andra har fler skolor att arbeta på. 

 

5.5 Intervjuguide  

Intervjuguiden (se bilaga) utformades med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar. 

Inledningsvis presenterades information om studiens syfte och varför jag intervjuar just 

skolkuratorer samt hur många som deltar i studien. Deltagarna fick information om de fyra 

etiska riktlinjer som jag utgår ifrån vid mina intervjuer (informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet). För att få en uppfattning om intervjupersonernas 

bakgrund ställdes sedan uppvärmningsfrågor om utbildning, hur länge intervjupersonen 
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arbetat som skolkurator samt om skolkuratorns roll och arbetsuppgifter. Repstad (1999) 

betonar vikten av att den intervjuade ska känna förtroende för intervjupersonen och då kan 

uppvärmningsfrågorna också bidra till att tillit skapas mellan intervjupersonen och den som 

intervjuar. Vid en intervju vill man helst att svaret på frågorna ska vara så uttömmande, ärliga 

och sanningsenliga som möjligt och då kan tilliten vara avgörande om det blir en bra intervju 

eller inte (ibid). Därefter utgick frågorna från tre olika teman: intervjupersonens upplevelser 

av skolrelaterad stress hos barnen, skolkuratorers hälsofrämjande arbete för att förebygga 

stress och upplevda förutsättningar och hinder. Intervjuerna avslutades med frågan om det 

fanns något att tillägga. 

 

5.6 Tematisk analys 

Bryman (2011) menar att den tematiska analysen är det vanligaste tillvägagångsättet när det 

gäller kvalitativa data. Den tematiska analysen syftar till att organisera data och framställa den 

syntetiskt. De centrala ämnen och subteman som kan identifieras i datamaterialet i form av 

upprepande motiv i den text som tillämpas på data. Teman och subteman är en produkt av en 

noggrann läsning av de utskrifter som bildar data, därefter ordnas data i centrala teman. Detta 

angreppssätt syftar till att bilda ett ramverk för den tematiska analysen av kvalitativa data och 

skapar en struktur gällande hantering av teman och data. Efter noggrann och upprepad läsning 

av de transkriberade intervjuerna kunde jag först urskilja tre teman för att sedan bryta ner 

materialet ännu en nivå med avseendet att kunna presentera och beskriva materialet mer 

detaljerat och fann då flera subteman. Mer utförlig beskrivning följer i kapitel 5.7 och 

resultatet presenteras i kapitel 6.  

 

5.7 Genomförande  

När det var dags att intervjua skolkuratorerna sågs vi på deras arbetsplatser och där ägde 

också intervjuerna rum. Alla fyra kuratorer arbetade på olika grundskolor. Intervjuerna tog 

mellan 30-60 minuter och innan diktafonen startades pratade vi lite allmänt om studien och 

uppvärmningsfrågor ställdes. Efter varje intervju mailade jag till samtliga intervjupersoner 

och tackade för intervjun och frågade om de hade något att tillägga sedan vi sågs vid 

intervjutillfället.  Sedan transkriberades intervjuerna i sin helhet förutom vissa ord som 

uteslöts. När intervjuerna var transkriberade skrevs dessa ut för att läsas igenom flera gånger 

för att finna teman vilka resulterade i en tematisk analys. Materialet kodades sedan in under 
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teman genom olika kodord som identifierats. Varierande färger användes för att sortera upp 

all information som tillhörde de olika temana. De teman som framträdde under bearbetningen 

av materialet var följande; att gå i skolan är att känna stress, stress hos barn och att stödja 

och främja. Under vissa teman finns också underteman som presenteras under egna rubriker.  

 

5.8 Metodologiska reflektioner   

Här följer mina metodologiska reflektioner kring tillförlitlighet samt de utmaningar jag 

uppmärksammat med den valda metoden 

5.8.1 Tillförlitlighet 

Bryman (2011) menar att begreppet tillförlitlighet används inom kvalitativ forskning och har 

sin motsvarighet i kvantitativ forskning. Tillförlitlighet kan delas in i fyra delkriterier; 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera. Genom att 

säkerställa att forskningen utförts i enlighet med de regler och riktlinjer som finns skapar man 

en trovärdighet. Också ska studiens resultat stämma överens med intervjupersonens sociala 

verklighet. För att säkerställa att studiens resultat stämmer överens med intervjupersonens 

sociala verklighet kan man få bekräftelse från intervjupersonen och detta kallas för 

respondentvalidering. Studien består av relevanta deltagare och deltagarna har haft möjlighet 

att korrigera sina svar både vid intervjun och efter. Utöver detta har intervjuerna spelats in och 

transkriberats för att minimera risken för missuppfattningar och att säkerställa att svaren 

uppfattats korrekt. Övriga regler och riktlinjer som finns har jag också beaktat genom hela 

processens gång. Överförbarhet i kvalitativ forskning menar Bryman (2011) sker genom att 

de fylliga och djupgående berättelser man får genom sina intervjuer ger människor en chans 

att själva avgöra om resultatet är överförbart till en annan kontext. Eftersom kvalitativ 

forskning omfattar ett intensivt studium av en liten grupp eller några enskilda individer som 

har vissa gemensamma egenskaper fokuserar man på det kontexuellt unika för och den sociala 

verklighetens betydelse för intervjupersonerna. I denna studie har det beskrivits vilka 

individer som ingick i populationen och jag vill mena att studiens resultat skulle kunna vara 

överförbar till andra skolkuratorers vardagliga upplevelser och arbete. Bryman (2011) menar 

att en studies pålitlighet kan bedömas genom att forskaren beskriver en fullständig 

redogörelse av alla faser av forskningsprocessen. Denna studie har strävat efter pålitlighet 

genom att tydligt beskriva hur alla moment i forskningsprocessen gått tillväga vilket borde 

borga för en hög pålitlighet. Möjlighet att styrka och konfirmera innebär enligt Bryman 
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(2011) att forskaren försöker säkerställa att denne agerat i god tro. Forskaren ska vara 

medveten om att det inte är möjligt att vara helt objektiv men forskaren ska inte låta sina 

personliga värderingar eller teoretiska inställning påverka studiens genomförande eller 

resultat. Under processens gång och särskilt vid intervjuerna har studiens författare försökt ha 

en så neutral förhållning som möjligt genom att låta intervjupersonen tala fritt och inte ställa 

ledande frågor. I dialog med min handledare har jag även diskuterat förhållningssätt vid 

forskningsprocesser.  

 

5.8.2 Utmaningar med vald metod  

Syftet med studien var att undersöka hur skolkuratorer beskriver skolrelaterad stress hos barn 

samt hur de i sin yrkesroll arbetar med frågor som rör skolrelaterad stress hos barn. Jag 

eftersträvade alltså en vidgad förståelse för hur barn upplever stress i skolan och om det fanns 

några speciella situationer i barnens vardagliga skolgång som främjar stress samt hur 

skolkuratorernas arbete ser ut kring dessa frågor. Det innebär egentligen att studien 

undersöker skolrelaterad stress ur två perspektiv, barnens och skolkuratorernas. Men de 

intervjupersoner studien vände sig till var skolkuratorerna vilket ger konsekvensen att studien 

baseras på andrahandsmaterial gällande barnens skolrelaterade stress. Orsaken till det är de 

forskningsetiska principerna som säger att man bör undvika att intervjua barn gällande frågor 

av känslig karaktär. Så den delen av intervjun är sekundärinformation om hur skolkuratorer 

upplever barns skolrelaterade stress, resultatet kunde kanske sett annorlunda ut om jag 

intervjuat barnen. Dock ser jag den delen som nödvändig för att få en helhetsbild av 

skolrelaterad stress hos barn och vände mig därför till skolkuratorerna som dagligen kommer i 

kontakt med barn som upplever stress i skolan.  

En utmaning med vald metod, semistrukturerade intervjuer, är att man omedvetet kan styra 

sina intervjupersoner vilket jag försökte vara medveten om genom hur jag responderade på 

det intervjupersonerna sa. Genom att inta ett så neutralt förhållningssätt som möjligt försökte 

risken att påverka eller uppmuntra intervjupersonerna att svara på ett visst sätt minskas. 

Bryman (2011) beskriver några nackdelar med semistrukturerade intervjuer som spelas in för 

att sedan transkriberas. En nackdel är enligt Bryman att intervjuerna kan variera i tid och 

således variera i hur omfångsrikt material intervjuaren får. Mina intervjuer skiljde inte 

avsevärt i tid och jag fick ett fylligt och djupt material. Efter varje intervju mailades samtliga 

intervjupersoner för att höra om de önskade tillägga något och en intervjuperson bads lämna 
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förtydligande uppgifter. En annan nackdel som Bryman (2011) nämner är intervjupersonernas 

eventuella ängslan över att bli inspelade. Det kan väcka tankar om att man måste svara på ett 

sätt som förväntas av en. Oro inför att bli inspelad märktes hos en intervjuperson men det 

släppte under intervjutidens gång. Samtliga intervjupersoner försäkrades om att de inspelade 

intervjuerna skulle anonymiseras och behandlas konfidentiellt.  

En alternativ metod till studien skulle kunna vara fokusgrupper i intervjuerna vilket Bryman 

(2011) beskriver som en gruppintervju där oftast inte mindre än fyra deltar. Fokusgrupper 

riktar fokus mot ett visst tema eller område som deltagarna ska yttra sig om. Risken med 

fokusgrupp som jag kan se det är att studiens ämne kan var känsligt då intervjuerna ställer 

frågor om hur skolkuratorerna arbetar kring frågor som rör skolrelaterad stress. Det skulle 

kunna begränsa och/eller styra svaren beroende på den upplevda tryggheten i gruppen.  

 

5.9 Etiska överväganden   

Kvale och Brinkmann (2009) menar att intervjuundersökningar är ett moraliskt företag som 

genomsyras av moraliska och etiska frågor, vilket ställer krav på forskarens förmåga att förstå 

de konkreta krafter och sårbarheter som kan vidröras i situationer som en intervju. Vidare 

menar författarna att samhällsvetenskaplig forskning bör bidra med nytta till samhället, 

mänskliga intressen och välfärden.  

 

Denna studies intervjuer utgår från de fyra etiska principer som gäller för svensk forskning 

med syfte att skydda forskningsdeltagarna. Bryman (2011) beskriver de fyra principerna man 

bör ha i beaktande vid forskning; informationskravet där forskaren ska informera berörda 

deltagare om syfte, att deltagande är frivilligt samt att de har rätt att hoppa av studien om de 

så önskar. Genom att maila ett informationsbrev där studien syfte och det etiska principerna 

presenterades vilka även upprepades vid intervjutillfällena kan informationskravet ses som 

uppfyllt. Samtyckeskravet där undersökningsdeltagarna ger sitt samtycke till deltagande i 

studien och att deltagarna har rätt att själva bestämma om medverkande i studien, föräldrars 

godkännande krävs om någon är minderårig. Samtyckeskravet har uppfyllts genom att 

studiens deltagare fick ta del av informationsbrevet för att få en förståelse för studiens syfte 

och de har även därefter haft möjlighet att tacka nej till medverkande, innan, under och efter 

intervjuerna. Konfidentialitetskravet innebär att full sekretess råder gällande personuppgifter 

om de deltagande och även att forskaren har tystnadsplikt, allt för att skydda 
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undersökningsdeltagarna. Forskaren ska kunna garantera att deltagarnas identitet inte avslöjas. 

Studiens material hanterades konfidentiellt med största försiktighet och har skyddats från 

obehöriga. Efter inlämningen av uppsatsen har anteckningarna förstörts med hjälp av 

dokumentförstörare och ljudfiler har raderats. Den sista principen är nyttjandekravet där 

forskaren ska informera deltagarna om att alla uppgifter från enskilda personer i syfte att 

användas för forskningsändamål inte kommer att användas för annat syfte. Även det kravet 

kan ses som uppfyllt då jag varit tydlig med att beskriva att allt material har skyddats från 

obehöriga och att materialet kommer att förstöras efter inlämning av uppsatsen. 

I samråd med min handledare gjordes bedömningen i studiens början att det inte krävdes 

någon ansökan till Forskningsetiska rådet, FEN, på Högskolan Dalarna, då intervjupersonerna 

inte behöver svara på frågor av känslig karaktär. Den bedömningen kompletterades av 

resultatet på blanketten för etisk granskning (se bilaga) där samtliga punkter besvarades med 

alternativet nej.  
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6. Resultat och analys  

 

I detta avsnitt presenteras det empiriska materialet för denna studie, det vill säga det resultat 

som växt fram genom intervjuerna och sedan efter analys av intervjuerna. Utifrån studiens 

syfte och frågeställningar gjordes en tematisk analys vilken resulterade i tre teman, dessa är 

att gå i skolan är att känna stress, stress hos barn och att stödja och främja. Under alla teman 

finns också underteman vilka presenteras i egna rubriker. Resultatpresentationen kommer att 

presenteras genom citat från mina intervjupersoner med tydligt förklarande texter som hjälp 

att ge en ökad förståelse av vad som framkommit vid intervjutillfällena. Intervjupersonerna 

kommer att benämnas som IP1, IP2, IP3 och IP4, även skolkuratorer och kurator kommer att 

användas för att göra språket mer levande.  

 

6.1 Att gå i skolan är att känna stress 

Skolan som arena innehåller många psykosociala stressorer för barnen, det är många olika 

faktorer barnen måste förhålla sig till och det framkom tydligt i samtliga intervjuer. Alla 

intervjupersoner framhöll att det sociala samspelet och alla relationer man tvingas förhålla sig 

till i skolan kan vara en väldigt påverkande stresskälla för många. I skolan finns det många 

människor att förhålla sig till och då inte bara andra elever utan lärare och övrig skolpersonal. 

Skolan är en kravfylld miljö med krav på prestation och man blir ständigt bedömd. Elever 

testas genom läxor, prov och förhör vilket är stressande för många och ännu mer när man 

närmar sig slutet på mellanstadiet, enligt mina intervjupersoner. 

 

6.1.1 Det sociala samspelet och relationer  

Intervjupersonerna berättade att det sociala samspelet är en stark stressfaktor för barnen att 

förhålla sig till. Skolan som arena består av många sociala kontakter och samspel med andra, 

både elever och skolpersonal. Det verkar vara så att stressen väldigt ofta är relaterad till att 

vara någon som räknas och accepteras enligt intervjupersonerna.  

 

Skolstressen är alltid koppat till social stress, att vara någon, vara accepterad […] (IP1) 
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[…] Det är både att ta till sig kunskap och förhålla sig till andra konstant i samma utrymme, det 

är aldrig att man jobbar ensam. Även fast man får en individuell uppgift sitter man i en klass 

och där händer det saker, du går i korridoren, så folk är hela tiden tvungna att förhålla sig till 

varandra […] (IP1). 

 

Intervjupersoner beskrev ljudnivån som en stressfaktor som påverkar många elever och 

förklarade följande som exempel: 

 

[…] Jag har ju flera elever i samma klass där det är jobbigt med hög ljudnivå i klassen och då 

blir det ju ett stressmoment, de får huvudvärk och känner att de inte kan jobba ordentligt och då 

får man ju prata om öronkåpor […] (IP3).  

 

Alla intervjupersonerna pratade om betydelsen av att passa in i gruppen och vara som alla 

andra, det är enligt intervjupersonerna en stressfaktor att inte känna sig accepterad. En 

intervjuperson menade att skolan är en speciell värld och att det är extra viktigt för de yngre 

barnen hur man ska vara för att passa in och inte uppfattas som avvikande av de andra barnen. 

 

Det finns ju mycket att vara stressad över i skolan, blir man utsatt för mobbning på ett eller 

annat sätt så är det stressande att behöva komma hit till skolan och träffa alla andra elever som 

man tycker illa om (IP3).  

 

[…] Det är väldigt viktigt att man är som alla andra […] här ska man vara stöpt i samma form 

och det är så tydligt och tyvärr är mobbning större bland lägre åldrar (IP2).  

 

Det behöver inte gå så långt som till mobbning för att barnen ska känna en osäkerhet att 

komma till skolan vilket flera intervjupersoner berättade. Det kan också vara väldigt 

stressande att inte veta om man har någon kompis i skolan för dagen eller inte. Flera 

intervjupersoner beskrev svårigheten med att inte känna sig trygg i gruppen och i skolans 

fysiska miljö som väldigt stressande för en del barn. Svårigheter med relationer till och 

kommunikationen med andra elever och till lärare och övrig skolpersonal såg alla 
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intervjupersoner också som stressande för barnen. Kommunikationen till lärarna tycks vara 

lika viktigt som till andra elever.  

 

[…] Man kanske också har svårt med kommunikationen med lärare och andra elever och 

personal i övrigt (IP4).  

 

Det är mycket kring kommunikation och reflektion om sig själv och hur ska jag förmedla det jag 

har inom mig själv och hur fångar jag upp den andras känslor/åsikter/tillstånd. Alltså kan jag 

fånga upp hur du mår och läsa dina ansiktsuttryck och din hållning, känner jag av dig och 

känner du av mig […] (IP1). 

 

Flera intervjupersoner tog upp de vuxnas stress och hur den kan påverka barnen. En 

intervjuperson nämnde att denne märker hur lärarnas stress smittar av sig på barnen. ”Stressen 

handlar inte bara om hur barnet mår utan de påverkas också av de vuxnas stress, till exempel 

lärarnas stress” (IP4).  

 

6.1.2 Prestationskrav med riktning mot en bra framtid 

Intervjupersonerna menade att det ställs höga krav på barnen i skolan och att barnen också är 

väl medvetna om vikten av att klara skolan på ett bra sätt för att få en bra framtid. En 

intervjuperson menade även att fritidsaktiviteter bygger på skolstressen ytterligare.  

 

Du måste bli någon, du måste få ett bra jobb, inte kanske att barnen tänker så i lågan (lågstadiet) 

men det börjar i slutet på mellanstadiet (IP1). 

 

[…] Då blir skolan ett ytterligare ställe där det är ganska höga krav och barn har ju ganska 

mycket krav överhuvudtaget sådär, så skolan bygger på det på något sätt och barnen är 

medvetna om att nationella prov och betyg är viktiga och gör man inte ett bra resultat i skolan så 

vet de också vad det kan innebära om man säger så (IP2).  
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Alla intervjupersoner beskrev att stress och prestationsångest över läxor, prov och andra 

skoluppgifter är stressande för många barn. Flera av intervjupersonerna ser att skolan som 

struktur främjar stress och en av intervjupersonerna var särskilt kritisk mot detta. 

 

[…] Jag har nyligen haft några samtal med barn som går i sexan som just nu är stressade över 

att det drar igång med nationella proven och nu ska de få betyg för första gången…jag tycker 

det är lite tidigt att redan nu känna en sån prestationsångest och stress […] (IP4).  

 

[…] Jag ser att många mår dåligt av stressen och sen så kan jag tycka att skolan är, fast man 

nästan inte får säga så när man själv jobbar i skolan, så kan jag bli lite tveksam till vad skolan 

håller på med, skolan är ju ett ställe där man främjar stress (IP2).  

 

Även svårigheter med att kunna koncentrera sig av olika anledningar, t ex hög ljudnivå och 

därför kanske inte hinna med skoluppgifterna var något som framkom som stressfaktorer vid 

intervjuerna.  

 

Sen så är det ju många som kommer (till skolkuratorn) för att de inte hinner med, de får ta med 

mycket hem för de ligger inte i samma takt som de andra eleverna och det är ju ett stressmoment 

(IP3). 

 

6.1.3 Förutsägbarhet 

Struktur och att veta vad som sker under skoldagen var enligt flera intervjupersoner viktiga 

faktorer för att undvika stress. Intervjuperson 4 uttryckte det på följande sätt; 

 

[…] Också märker jag på många barn det här när man har lite svårt att se förutsättningar att se 

vad som ska ske, alla barn behöver ju veta strukturen och veta hur det ser ut och om det inte 

funkar kan de uppleva en stress i det (IP4).  

 

Att inte veta vad som förväntas av en i skolan och med skolarbetet menade flera av 

intervjupersonerna vara en stressfaktor. 
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[…] Att man inte vet vad som förväntas av en, att många idag har ju svårigheter att det heller 

inte är så lätt för skolan att fånga upp allas behov och har man då svårt att greppa och inte riktigt 

förstår så kan det ju leda till en stress tänker jag […] (IP4).  

 

Vikten av att skolan måste kännas meningsfull var något som intervjupersonerna framhöll, 

eleverna måste förstå vad syftet med skoluppgifterna är för att bli motiverade och känna 

meningsfullhet. Men också att det ska finnas en glädje i den vardagliga skolgången var något 

som poängterades som viktigt för hälsan och lärandet.  

 

Ja, alltså det är ju viktigt för det är lärandet som står centralt här och det är en utmaning för 

varje elev att prestera så bra som möjligt men också bli bättre, så meningsfullhet är viktigt. 

Börjar en elev känna sig dålig om det är för tufft, inte tycker det är roligt att vara i skolan eller 

inte orkar med eller inte vet varför jag ska vara här så är stressen alltid närvarande (IP1).  

 

6.2 Skolrelaterad stress hos barn 

Barn kan komma i kontakt med skolkuratorn genom olika ingångar. Barnen kan söka stöd 

från skolkuratorn på eget initiativ genom att söka upp skolkuratorn på skolan, det kan vara en 

lärare som ser att barnet inte mår bra eller att en orolig förälder kontaktar skolkuratorn. Det 

finns många olika orsaker till varför barn behöver stöd från skolkuratorn och då denna studie 

riktar sig mot skolrelaterad stress ligger fokus där. Men lever barnet i en jobbig hemsituation 

är det klart att det påverkar barnet även i skolan enligt intervjupersonerna. Samtliga 

skolkuratorer menade att skolrelaterad stress bland barn är en väldigt vanlig kontaktorsak, den 

stressen finns ständigt närvarande och kommer i olika uttryck. Skolkuratorerna hävdade att 

skolrelaterad stress är en viktig fråga att arbeta med och en intervjuperson beskrev varför på 

följande sätt: ”stress finns alltid med i bilden, det är ändå här på skolan vi rör oss och det är 

därför de är här för att lära sig något, men lärande i sig är inte alltid så lätt och det är extremt 

energikrävande” (IP1).  

Skolan som miljö, struktur och social arena är stressframkallande för många barn då det är 

många olika faktorer att förhålla sig till och behärska, både lärande och utveckling men också 

alla relationer. Vissa barn tycks vara mer rustade för stress och vad det kan bero på är inget 
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jag har valt att undersöka i denna studie men det framkommer av intervjuerna att barnen kan 

uppleva och påverkas av stress på olika sätt.  

Barnen vet inte alltid att det är just stress de känner mer än att de känner en jobbig känsla och 

det är något skolkuratorerna tillsammans med barnet kan kartlägga och identifiera.  

Intervjupersonerna var rätt eniga om att det kan vara svårt för de flesta barn att uttala att det är 

just stress de känner men tillsammans kan de bena ut vad som är orsaken till den stress de 

känner.  

 

Det är ju väldigt olika, när man blir lite äldre (mellanstadiet) kan man sätta ord på det på ett 

annat sätt, då kan man säga att man är stressad på ett annat sätt. Yngre (lågstadiet) mer var det 

sätter sig, som ont i magen eller huvudet (IP2). 

 

Föräldrarna pratar också mycket om stress så det är klart att barnen också vet mycket om stress 

och vad det innebär. Alla kan inte sätta ord på det men ändå beskriva och då är det ju min 

uppgift att försöka ta reda på vad det är som gör att du får ont i magen eller gör att du får svårt 

att andas (IP2).  

 

Intervjupersonerna kunde se att det finns något positivt med stress, särskilt vid tillfällen då 

man kan behöva ett stresspåslag för att prestera bättre, om det finns möjligheter till 

återhämtning vill säga. Återhämtning sågs som en förutsättning för att klara av stressade 

situationer, men tillfällen till återhämtning ansåg flera vara en bristvara i barnens liv. 

 

Stress är ju också något positivt och stress behöver vi […] stressen behöver man ju till exempel 

för att ställa sig upp och redovisa i klassen för att få det där påslaget. Men som det är nu stannar 

det här aldrig upp utan man har det här påslaget hela tiden och att vi aldrig får vila […] när man 

aldrig får nån återhämtning utan bara fyller på och fyller på […] det är egentligen ingen skillnad 

på barn och vuxna, det är ju såhär det ser ut […] (IP2). 

 

Det kan ju finnas både en bra stress och dålig stress, om jag ska prata rent personligt så tänker 

jag att om man är under stress och press en kort period när man till exempel ska se till att få 

saker gjorda kan det vara en positiv stress att man ser till att få saker gjorda men att leva under 
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stress under lång tid är inte hälsosamt…där är det många som far illa i att känna stress länge och 

mycket (IP4).  

 

Intervjupersonerna menade att stress i skolan är oundvikligt och något man måste förhålla sig 

till då det alltid finns stress med i bilden samt att samhället idag är rätt stressat för alla, barn 

som vuxna.  

 

Kan jag plocka bort vissa faktorer? Nej jag kan inte plocka bort alla faktorer för jag måste utföra 

de uppgifterna och det ställs krav på mig (IP1). 

 

[…] Det är egentligen ingen skillnad på barn och vuxna och det är ju såhär det (livet) ser ut, det 

är ju inte konstigt att barn känner av det (stressen) […]vi ser ju att vi inte mår så bra i samhället 

[…] (IP2). 

 

6.2.1 Fysiska stressuttryck 

Stress kan yttra sig genom fysiska uttryck och samtliga av mina intervjupersoner nämnde 

besvär kopplat till magen samt huvudvärk men även trötthet och sömnstörningar som vanliga 

förekommande fysiska symptom. 

 

Mycket är kopplat till symptom i kroppen, det märks rätt tydligt skulle jag vilja påstå på många 

barn (IP3).  

 

Absolut att de kan uttrycka att de har fysiska symptom som det här klassiska att de har magont 

och ont i huvudet (IP4).  

 

En intervjuperson hade just nu en elev med så svåra fysiska symptom kopplat till magen att 

eleven inte kunde gå i skolan.  

 

Just nu har jag en elev som är i fight or fly att det blir en ren panikreaktion i magen att han blir 

lös i magen, han måste direkt på toa så han har svårt att komma till skolan (IP1).  
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6.2.2 Psykiska stressuttryck  

Intervjupersonerna beskrev hur stress kan yttra sig i symptom som visar sig mer i psykiska 

uttryck. Som svårigheter att kontrollera ilska och inte kunna styra sig själv som enligt 

intervjupersonerna kan bottna i upplevd stress. Men också svårigheter att uttrycka känslor och 

det sågs som viktigt att hjälpa barnen med känslohantering så de kan hantera både sig själva 

och olika situationer som de hamnar i. 

 

Många som beskriver att de har svårt att hantera sin ilska, att de blir arga så lätt och så tänker 

jag många gånger att det bottnar i den här stressen att de inte kan hantera den. Så man får hjälpa 

barnen att bena ut litegrann vad som står för vad, ilskan kan bero på att man har svårt att veta 

förutsättningarna (IP4).  

 

Det är viktigt det du känner men också att du kan uttrycka det du känner till andra så att den 

personen vet att du är ledsen. Att du är arg och att vi kan något med det istället för att sopa det 

under mattan för det går inte, då kommer det ut på något annat sätt (IP1).  

 

Flera intervjupersoner såg två vanliga reaktioner hos barn som orsakas av stress.  Den ena 

reaktionen är att barnet kan bli utåtagerande när det möter på motstånd som väcker stress och 

kan då få kortare stubin. Även rastlöshet och inte veta vad man ska göra av sig själv nämndes 

som en reaktion. Den andra reaktionen är att barnet vänder sig inåt och blir blockerad av 

stressen. Panikångestattacker upplevde en intervjuperson som vanligt bland skolbarnen. 

 

[…] Men mer så rastlös, rastlöshet som uttrycks och för vissa yttrar det sig i att man inte vet vad 

man ska göra med sig själv och måste sätta sig själv i rörelse. Medan andra stänger sig helt och 

svårt att nå, då det blir blankt helt enkelt. Som att de inte bryr sig vid en första anblick mer det 

är något som mer inåt, de håller det inombords så det blir svårt att kontakta och det märks också 

(IP1).  

 

[…] Där man hanterar den (stressen) olika, en del barn blir mer utåtagerande och vissa blir mer 

inåtvända så det är det här när man inte förstår tänker jag […] (IP4).  



 

32 

 

6.3 Att främja och stödja 

Skolkuratorn ska arbeta förebyggande, stödjande och hälsofrämjande och det genom en 

helhetssyn på individ-, grupp- och organisationsnivå. Under mina intervjuer framkom att 

samtliga intervjupersoner var väl insatta i hur man som skolkurator ska arbeta och de arbetade 

också efter de riktlinjerna. En av intervjupersonerna sammanfattade det i följande citat. 

 

Vår grundstomme som skolkurator är ju att arbeta hälsofrämjande och förebyggande och stress 

är ju en stor del i det. Jag tänker att arbeta från det lilla med den enskilda till att arbeta 

övergripande och se till hela organisationen […] jobba med kollegor som lärare, rektor, 

skolsköterska att vi tillsammans jobbar för en dräglig tillvaro för eleverna (IP4). 

 

6.3.1 Verktyg 

Skolkuratorerna arbetade alla med någon arbetsmetod i sitt arbete med skolrelaterad stress 

och samtliga arbetar med inspiration av MI (motiverande samtal) och genom att ha ett 

utforskande förhållningssätt i arbetet med barnen.  

 

Jag tänker det här med MI och att man försöker hjälpa till att utforska och det är väl min 

grundteknik och så jobbar jag lite med empowerment och se till deras (barnens) resurser (IP4). 

 

När jag lyssnar och läser det som framkommit i materialet kan jag se att flera av 

intervjupersonerna framhåller vikten av att skolan ska kännas begriplig, hanterbar och 

meningsfull för barnen för att främja en god hälsa och utveckling. En av intervjupersonerna 

uttryckte det tydligt i egna ord och då genom begreppet KASAM. 

 

MI och KASAM, jag jobbar mycket enligt KASAM, känsla av sammanhang och mening. Det är 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet och då jobbar jag på de tre. Ser till att de få den 

information de behöver […] (IP1).  

 

En intervjuperson har gått extra kurser efter utbildningen för att förbättra sin kompetens och 

har genom sina år som skolkurator fått med sig en hel del metodkunskap. 
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En blandning mellan olika saker man plockat upp och nu är det ju konstaterat att kbt (kognitiv 

beteendeterapi) är fungerande på barn och unga och det är klart att det har jag ju med mig, också 

lösningsfokuserat […] (IP2). 

 

Observationer i klassrummet med syfte att synliggöra beteenden både hos en enskild elev och 

i hela klassen samt få koll på hur barnen verkar må var också en metod som framkom vid 

intervjuerna.  Observation är enligt flera intervjupersoner en viktig metod för att kunna 

upptäcka och granska till exempel vilka situationer som väcker stress. 

 

[…] Utan hur känner eleverna sig och det kan man mäta men det bästa sättet att mäta är inte 

genom enkäter utan att vara där eleverna är genom observationer, tror att man måste göra ännu 

mer observationer och inte bara observera utan prata om de här observationerna med den eller 

de det berör (IP1). 

 

Samtliga skolkuratorer menade att den viktigaste ”metoden” är att kunna skapa relationer till 

barnen, vilket intervjuperson fyra uttryckte tydligt. 

 

Jag är ju själv ett arbetsredskap och för mig är det jätteviktigt att skapa en relation med barnen 

jag jobbar med, att de ska känna sig trygga och kunna komma till mig, att man kan prata om det 

man känner att man vill prata om med mig (IP4).  

 

6.3.2 Enskilda samtal  

Skolkuratorerna berättade att de ofta i de enskilda samtalen hjälper barnen att bena ut och 

kartlägga det de upplever för att kunna identifiera stress och sedan föreslå strategier och 

verktyg. Syftet med det är att barnen ska kunna hantera sig själva, sina känslor och vanliga 

situationer som barnen möter till vardags i skolan. Strategier var ett ord som upprepades flera 

gånger av samtliga intervjupersoner. Man skulle också kunna se det som hjälp i 

stresshanteringen.  
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Jag sitter inte med några pekpinnar och talar om för barnen hur de ska göra utan vi bollar och 

lite så, barnen är så kloka själva och att man hjälper dem att hitta strategier, vi sorterar saker 

(IP4).  

 

Jag har ju enskilda samtal med barnen och där blir det mer personliga behov med hjälp att finna 

strategier och se vad som kan prioriteras för att minska stressen och se vad man kan förändra för 

att tillvaron ska bli mindre pressad (IP2). 

 

Flera skolkuratorer pratade i termer som självkänsla och hur viktigt det är att stärka barn som 

behöver det. Alla barn behöver givetvis stärkas men de som behöver det lite extra kan behöva 

stöd från skolkuratorn. En god självkänsla påverkar skolarbetet, trivseln och barnets 

utveckling enligt skolkuratorerna.  

 

[…] Att stimulera hälsa och visa på friskfaktorer det gör jag i de individuella samtalen, påpekar 

det som är bra och vilka som är deras styrkor […] jag gör dem mer medvetna om som sina 

styrkor och det hjälper dem att vara verkligen starkare utan att man måste dominera över andra 

[…] och det gör det meningsfullt för dem att vara här (IP1).  

 

[…] Och stärka det som funkar och det som är bra och lyfta upp det som fungerar, att man inte 

blir så fokuserad på det man tror man inte ska klara utan på det man faktiskt klarar (IP4). 

 

6.3.3 Gruppnivå  

Skolkuratorerna arbetar inte endast med enskilda samtal utan också i grupper och klassvis. Ett 

gemensamt problem med att arbeta grupp- eller klassvis var enligt samtliga skolkuratorer 

tidsbrist eftersom de individuella samtalen tar mycket tid i anspråk. Det är mycket som står på 

schemat för barnen och som ska hinnas med under skoldagen.  Flera av skolkuratorerna 

menade dock att det är viktigt att spendera tid i klasser för att få en uppfattning om hur barnen 

mår, både enskilt och som grupp. 

 

Hinder för observationer är tid och att strukturera upp dessa och inte bara ta emot individuella 

ärenden som är i behov av stödsamtal då blir det snabbt uppbokat och så har man ingen mer tid 
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sen, måste frigöra tid i sin kalender eller reservera tid […] ser till att det inte bara blir 

individuella samtal, det kan vara en farhåga där […] (IP1).  

 

Jag går in i klasser och ser det sociala samspelet för att få en uppfattning om hur barnen mår och 

agerar (IP4). 

 

Oftast var det på begäran av läraren som skolkuratorerna gick in och arbetade grupp- eller 

klassvis. Att spendera tid i klassrummen ansågs som betydelsefullt för det psykosociala 

arbetet och något som skolkuratorerna önskade göra mer. Dock kunde det bli problematiskt 

att göra anspråk på lektionstiden och lärandet. 

 

Om vi går in i en klass är det oftast för att läraren bett om det och för att barnen vill det, på en 

skola hade vi en klass och tjejerna i grupp då lärarna ville att vi skulle ha det […] sen blev det 

jätterörigt i klassen igen och då bestämde vi att det inte går att ta av lektionstiden så pass mycket 

så då tog vi en liten bit av lektionstiden och lite av lunchrasten […] (IP3).  

 

Jag kan också gå ut i hela klasser och prata om stress, jag har nyss gått ut i en tvåa och pratat om 

hur man ska orka och de har fått skriva själva och sitta i grupper (IP3). 

 

Flera intervjupersoner menade att det sociala stöd barnen kan få från kuratorn också gynnar 

lärandet. Lärarnas huvudsakliga uppdrag i skolan ska vara lärandet och där kan 

skolkuratorerna och övriga i elevhälsan komplettera med sitt perspektiv och på så sätt främja 

hälsa och en god lärandemiljö vilket förhoppningsvis gynnar barnens lärande och utveckling. 

 

[…] Det är ju så mycket som ska in här (i skolan) så någonstans gäller det att hitta någon slags 

balans att bygga trygga grupper och klimat och få barn att må så bra att de kan lära sig saker 

[…] (IP2) 

 

Intervjupersonerna ansåg att det är viktigt med både individuella samtal och arbeta med 

grupper och/eller hela klassen. Särskilt en intervjuperson verkade ha arbetat in ett koncept för 

att hinna både arbeta individuellt men också grupp-klassvis. 
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[…] Jag tycker ju att kombinera de enskilda samtalen för att hjälpa elever att finna strategier hur 

man ska kunna ta hand om det här och sen generellt i grupper så tror jag att man kan göra stor 

nytta i det här, jag arbetar mycket i klasserna […] (IP2).  

 

6.3.4 Organisationsnivå  

Alla som arbetar på skolan vill att barnen ska ha det så bra som möjligt vilket underlättar 

kuratorernas arbete i organisationen och ger dem ett visst inflytande. Det saknas ibland 

möjlighet att arbeta som kuratorerna önskar p g a vissa organisatoriska hinder som tidsbrist 

och att det är lärandet som står i fokus i skolan vilket kan göra det svårare för kuratorerna att 

få tillgång till eleverna.  

 

Riktlinjer 

Samtliga av intervjupersonerna uppgav att de ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande. 

Flera av kuratorerna berättade att det finns riktlinjer i hur man ska arbeta som skolkurator men 

inte specifikt med just frågor om stress, dock att det löper parallellt med det andra 

hälsofrämjande arbetet. Det tycktes finnas en osäkerhet gällande existensen av särskilda 

riktlinjer i arbetet med barns stress. Flera av intervjupersonerna hade samarbete med andra 

skolkuratorskollegor som de också planerade delar av sitt arbete ihop med. Samtliga hade ett 

välfungerande samarbete med Elevhälsoteamet och det verkade finnas möjligheter att arbeta 

hälsofrämjande och förebyggande tillsammans. 

 

Vi har inga specifika riktlinjer kring stress exakt så men det vi har i sig är att hälsan är viktig 

och elevens hälsa och att eleven kan känna sig trygg ute på skolan och delta på det bästa sättet 

efter sin förmåga […] ska kartlägga faktorerna som påverkar tryggheten deltagandet men ordet 

stress blir inte använt […] (IP1). 

 

Flera av intervjupersonerna arbetade efter speciella handlingsplaner och program anpassade 

efter ålder på barnen och det arbetet verkade vara under utveckling för att kunna arbeta ännu 

mer i frågor som rör stress. 
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Vi jobbar ju förebyggande speciellt i årskurs sex och då går alla skolkuratorer ut och jobbar med 

olika ämnen och då pratar vi om stress och hur man motverkar stress […] jag och mina 

kuratorskollegor håller på att utarbeta en plan för hur vi ska jobba mer i olika årskurser (IP4). 

 

Vi har ju speciella handlingsplaner eller program i vad vi bör göra och prata om i de olika 

årskurserna, så vi har ju en form som vi kuratorerna tycker är bra att prata om i de olika 

klasserna för att förebygga det här (stress) och mycket annat […] och så följer man ju allmänna 

råd och vad som gäller nu […] vi har ju riktlinjer från Skolverket (IP2). 

 

Tidsbrist som hinder 

Tidsbrist var något som alla intervjupersoner såg som ett hinder i sitt arbete med barn som 

behöver stöd från skolkuratorn. Det är många barn som söker skolkuratorernas hjälp och de 

individuella samtalen tar mycket tid i anspråk, ofta på bekostnad av det förebyggande arbetet. 

Två intervjupersoner har dessutom flera skolor som de arbetar på. 

 

[…] Men det finns så många elever som har individuella behov av samtal att det ibland blir brist 

på tid […] (IP1). 

 

Kan känna mig lite otillräcklig ibland då jag är på flera skolor, jag känner att jag skulle vilja 

göra lite mer, på vissa skolor är jag bara på en dag i veckan vilket gör att det hälsofrämjande kan 

bli svårt att hålla vid liv (IP4). 

 

Flera av skolkuratorerna har upplevt hinder i form av att få möjligheter att komma ut i 

klasserna då det är mycket annat som prioriteras i skolan. Också att hinna delta på 

arbetslagsmöten och elevkonferenser.  

 

Det är klart att jag upplevt hinder och det är det här att få möjligheten att komma ut i klasserna, 

men jag tycker oftast att det löser sig men det kan ju vara ett hinder att inte få tillgång att prata 

[…] (IP2). 
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[…] Det gäller att kommunicera mera och att jag kan vara med mer på arbetslagsmöten och 

elevkonferenser och hör hur eleverna har för behov och då få lite mer koll. Vi har reflekterade 

team varje vecka så det är mycket kontakter (IP1).  

 

Ett annat hinder som en intervjuperson tog upp var att det kan råda olika syn på hur pengarna 

ska prioriteras. 

 

Det är olika syn (inom skolan) på vad man ska lägga pengarna på och det är ju bra att det 

kommit in mer med Elevhälsoteamet och att de finns med specialpedagog, sjuksköterska och att 

kuratorn får mer plats (IP3). 

 

Skolkuratorns rörliga roll 

Skolkuratorn har en rörlig roll och det är mycket denne ska behärska och många att samverka 

med, två intervjupersoner hade dessutom flera skolor att arbeta på. Samtliga berättar att resten 

av skolan har kunskap om vilka arbetsuppgifter en skolkurator och att det råder en positiv 

inställning till skolkuratorns arbete. En intervjuperson hade dock upplevt att det vid något 

tillfälle hade saknats lärare och då frågade om hen kunde hoppa in och jobba som lärarvikarie. 

Det kan ses som positivt att det finns kunskap om skolkuratorn som funktion då chansen att 

denne används till det psykosociala arbetet i skolan ökar.  

 

Skolorna är väldigt välkomnande mot mig och mitt arbete som skolkurator så på det viset har 

man ju en massa möjligheter (IP4).  

 

Samarbete med lärarna och övrig skolpersonal sågs som en viktig del för att skapa en bra och 

hälsofrämjande miljö för barnen. Intervjuperson 3 menade att ”Arbeta förebyggande finns det 

mycket bra resurser till i Elevhälsoteamet då vi alla vill barnens bästa” (IP 3). Intervjuperson 

1 beskrev det så här:  

 

Det gäller att utnyttja de resurser som finns och att vi aktiverar oss i det där och gör det så 

effektivt som möjligt, att vi använder den tid vi får och använder de tjänster som blivit tillsatta 
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så bra som möjligt […] det gäller att ha en tight kommunikation med lärarna och 

specialpedagogerna ännu mer och inte bara i ett ärende (IP1). 

 

Flera intervjupersoner har sett positiva effekter efter att deras skolor har fått utökade resurser i 

form av flera tjänster och utökad tjänstgöringsgrad.   

 

De (resurserna) är rätt goda måste jag säga, vi fick ju en ökning av tjänster nu med det dubbla 

och det gjorde stor skillnad att inte behöva åka på många olika skolor men sen kan man ju alltid 

göra mer (IP2).  

 

[…] Jag förstår inte hur man kunde klara sig på 25 % (tjänstgöringsgrad) innan, eller det gjorde 

man ju inte, då kan man ju bara släcka lite bränder här och där. Men nu kan vi arbeta 

hälsofrämjande, nu går det att träffa eleverna och tillsammans med Elevhälsoteamet fånga upp 

de där eleverna (IP3). 
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7. Diskussion  

 
Följande avsnitt inleds med en presentation av studiens syfte och frågeställningar. Sedan 

analyseras och diskuteras det empiriska materialet i förhållande till studiens teoretiska 

tolkningsram samt relevant forskning för att kunna besvara studiens frågeställningar. Syftet 

med studien var att undersöka hur skolkuratorer beskriver skolrelaterad stress hos barn samt 

hur de i sin yrkesroll arbetar med frågor som rör skolrelaterad stress hos barn. Studiens 

frågeställningar var: - Vad upplever skolkuratorer vara orsaker till stress hos skolelever? - Hur 

arbetar skolkuratorer med elever som upplever stress i skolan? - Vad hindrar och främjar 

skolkuratorerna i sitt arbete med elever som upplever skolrelaterad stress? 

 

 

7.1 Orsaker till barns skolrelaterade stress  

Resultatet av min studie visade att skolan som arena innehåller många stressfaktorer för 

barnen. Skolrelaterad stress är en vanlig orsak till varför barn söker skolkuratorns hjälp och 

stöd.  Friberg, Hagquist och Osika (2012) kunde i sin forskning konstatera att många barn 

upplever skolrelaterad stress vilket också framkommer av intervjuerna med skolkuratorerna 

som upplever att många barn är stressade av och i skolan. Skolkuratorerna i den här studien 

såg främst negativa effekter av den stress barnen upplever, något som bekräftas av Sotardis 

(2016) forskning där resultatet visar att nästan alla barn beskriver stress som något negativt 

och de hade relativt stora kunskaper om begreppet stress. Barnen i Sotardis studie upplevde 

stress som bland annat en följd av uppfattad brist av personlig kontroll, motstridiga krav, 

personliga hot samt svårigheter med skoluppgifter.  Resultatet av min studie visade att det 

skolkuratorerna främst kunde identifiera som skolrelaterad stress hos barn var sociala 

relationer till andra elever och lärare, prestationskrav samt otydliga strukturer och 

förväntningar.  Antonovsky (2005) med sin teori om känsla av sammanhang (KASAM) skulle 

kunna förklara varför så många barn upplever skolrelaterad stress. En individ med högt 

KASAM klarar enligt Antonovsky stressfaktorer bättre än individer med ett lågt KASAM. 

Mot bakgrund av teorin kan man hävda att skolan bör kännas begriplig, hanterbar och 

meningsfull för skolbarnen som strategi att klara av skolans alla stressfyllda moment. Den här 

studien indikerar att skolkuratorn spelar en viktig roll i att skapa goda förutsättningar för 
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KASAM, det vill säga att minska barnens upplevda stress. Men hela skolan bör delta i arbetet 

kring det salutogena perspektivet.  

Baserat på min studie kan ett utökat psykosocialt arbete bidra med ännu större vinster för både 

skolan och för den enskilda individen. Som en intervjuperson så bekymmersamt uttryckte det 

att skolan främjar stress och där anser jag att Warnes (2013) synsätt kan ses som ett 

konstruktivt förhållningssätt. Warne framhåller att man genom en perspektivförskjutning från 

den enskilda individen till skolan som organisation, kan se skolan som en stödjande miljö för 

elevernas hälsa. Genom dialog med eleverna som kan ge sin syn på skolan och vad som 

påverkar deras hälsa skulle skolan kunna arbeta mer förebyggande, hälsofrämjande och 

stödjande. Som resultatet av min studie visar så är sociala relationer till andra skolbarn och 

skolpersonal viktiga och om man aktiv arbetar på skolmiljön, trivseln och att skolan ska 

kännas begriplig, hanterbar och meningsfull borde man kunna uppnå ett ännu högre 

välbefinnande och således minska den skolrelaterade stressen. 

Av resultaten framkommer att stress alltid finns med i bilden för alla människor, att leva ett 

liv helt befriat från stress kan ses som en utopi. Men att ge barnen redskap och finna strategier 

att lära sig hantera stress är något som skolkuratorerna kan arbeta med och därmed göra en 

stor insats. Stress kan ju också som framkommer i resultatet föra med sig bra effekter särskilt i 

situationer där ett stresspåslag för att prestera bättre inför något moment som t ex prov, kan 

behövas. 

 

7.2 Skolkuratorns arbete med frågor som skolrelaterad stress 

Av intervjuerna framkommer att skolkuratorerna arbetar förebyggande, stödjande och 

hälsofrämjande. Dock får det förebyggande arbetet ibland stå i bakgrunden till förmån för det 

hälsofrämjande och stödjande arbetet och då främst genom enskilda samtal. Precis som 

undersökningen från Akademikerförbundet, SSR, (2016) visade så har skolkuratorerna många 

elever och flera av kuratorerna upplever att de inte räcker till för alla elever. Undersökningen 

visade också att många barn och unga upplever stress och ohälsa, något som också framkom 

under mina intervjuer med skolkuratorerna. Henry, McNab och Coker, (2005) menar att 

skolkuratorn är en viktig tillgång i främjandet av en hälsosam utveckling för barnen, särskilt 

vid en god samverkan med de andra professionerna i elevhälsan. En väl fungerande elevhälsa 

gynnar barnens inlärning och utveckling samt gör skolan till en mer positiv och tryggare miljö 

för barnen. Carrell och Hoekstra (2014) beskriver vidare i sin studie hur goda effekterna kan 
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bli med insatser från skolkuratorn och de menar att skolkuratorn kan vara en effektiv funktion 

i skolan i främjandet av utveckling och lärande. Resultatet av deras studie visade att 

skolkuratorn som funktion bidrog till en ökad prestation hos eleverna och då särskilt bland 

pojkar. Flera av intervjupersonerna i denna studie berättade att det ibland kan vara svårt att få 

tillgång till klasserna och att de främst använder sin tid åt individuella samtal. Det 

psykosociala arbetet med klasser får således konkurrera med undervisningen, det får mig att 

fundera hur det skulle se ut om skolkuratorer fick tillträde till hela klasser mer frekvent och då 

kunde nå fler elever samtidigt och om det skulle kunna ses som effektivt? Skolkuratorer 

verkar ha en så betydande roll för många barn och förmodligen skulle ett utökat 

hälsofrämjande och förebyggande arbete i klasser minska stressen hos många barn. Barnen 

skulle dessutom kanske känna sig mindre ensamma i sina upplevelser om de fick höra att även 

andra upplever samma känslor och tankar. Ett starkt socialt stöd har visat sig ha stor betydelse 

för hur individer hanterar stress menar Orth-Gomér och Gustafsson (2008). Författarna menar 

att betydelsen av socialt stöd blir tydligt då individer utsätts för påfrestningar som kan orsaka 

känslor av stress. Ett socialt stöd kan ses som en buffert mot påfrestningar och avsaknad av 

socialt stöd kan leda till ökade stressreaktioner hos individen (ibid). Skolkuratorn har en 

viktig och stödjande funktion med sin psykosociala kompetens. Om skolkuratorn fick ännu 

större utrymme i skolan, skulle det främja lärandet och hälsan såsom forskning har visat och 

bli en verklig vinst för alla.  

 

7.3 Hinder och möjligheter 

Skolan kan anses vara en institution med en fyrkantig ram där mycket ska få plats och många 

barn upplever sig stressade i och av skolan vilket framkommer av tidigare forskning samt av 

denna studie. Det här skapar organisatoriska förutsättningar för skolan att arbeta med 

psykosociala frågor. En intervjuperson sa att det råder olika syn på hur pengarna ska 

prioriteras samtidigt som alltfler elever känner sig stressade och ohälsan ökar.  Det låter 

paradoxalt när man vill främja lärande och utveckling men inte låter den förebyggande och 

hälsofrämjande verksamheten ta mer plats. Man kan verkligen fråga sig om skolan erbjuder 

en optimal lärandesituation när den psykosociala miljön är otrygg och stressande. Det 

salutogena perspektivet (Antonovsky, 2005) med främjande i fokus kan bidra till en ännu 

bättre skolmiljö. Svensson (2015) beskriver att det har visat sig att stress i tidig ålder kan leda 

till ohälsa senare i vuxen ålder, trots att stressen upphörde kan det få kvardröjande effekter. 

Författaren förklarade att ju tidigare man kan förebygga olika problem desto bättre effekter 
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för både den enskilda individen och samhället i stort, både på kort och på lång sikt. Tidiga 

insatser kan således vara både kostnadseffektivt och hälsofrämjande. 

 

Alla deltagande skolkuratorer i min studie verkade kompetenta, drivna och ambitiösa och 

verkade göra allt de förmådde för att göra skolan till en bättre plats för barnen, men skolan 

måste också beakta strukturens betydelse för att uppnå en mer hälsofrämjande miljö och det är 

inte bara en fråga för skolkuratorn. Henry, McNab och Coker, (2005) beskriver i sin studie att 

elevhälsan kan fånga upp många aspekter kring en elevs situation om elevhälsan fungerar. 

Men det förutsätter samverkan mellan de olika professionerna. I likhet med denna studie 

visade resultatet i den här studien att samverkan mellan all skolpersonal som lärare, elevhälsa 

och skolledare sågs av intervjupersoner som en nödvändig faktor för att uppnå en dräglig 

miljö för barnen. 

 

Av resultatet i min studie framkommer att övrig skolpersonal såg skolkuratorn som en viktig 

funktion på skolorna och det öppnar upp många möjligheter för skolkuratorns medverkan. 

Dock kunde möjligheterna att få tillgång till eleverna i klassrummet vara begränsat då 

skolarbetet alltid kommer i första hand i skolan. Att få tillgång till eleverna är således inget 

skolkuratorerna själva kan påverka utan det är organisatoriska hinder som styr. Kanske 

behöver vi precis som Warne (2013) påtalar, göra skolbarnen mer delaktiga i utveckling och 

studier av sin egen vardagliga skolmiljö och på så sätt få en förståelse för kommande 

generationers värderingar och behov.  
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8. Slutsatser  

 

Syftet med studien var att undersöka hur skolkuratorer beskriver skolrelaterad stress hos barn 

samt hur de i sin yrkesroll arbetar med frågor som rör skolrelaterad stress hos barn. Av 

studien framkommer att skolkuratorer upplever en hög förekomst av skolrelaterad stress hos 

många skolbarn och att det upptar en stor del av kuratorernas dagliga arbete. Studien visar 

precis som tidigare forskning, att det förebyggande arbetet i klasser ofta tvingas (beroende på 

tidsbrist) bortprioriteras till förmån för akuta individuella samtal. Svårigheter att få tillgång till 

eleverna grupp- och klassvis var ett hinder för det förebyggande arbetet då det är mycket som 

ska rymmas i skolan och tiden räcker inte alltid till. Det förebyggande arbetet behöver ges 

plats då det kan få positiva effekter på både kort och lång sikt. Intervjupersonerna framhåller 

att skolrelaterad stress är viktiga frågor att arbeta kring vilket också gör det angeläget att 

bereda plats för det psykosociala arbetet. Baserat på studien bör skolan prioritera det 

hälsofrämjande arbetet kring frågor som rör skolrelaterad stress då resultatet visar att 

skolrelaterad stress är vanligt förekommande hos barn och det påverkar deras hälsa negativt. 

Av studien framkommer att barn upplever stress kring moment av prestationsinriktad karaktär 

såsom läxor, prov och skoluppgifter. Även den sociala interaktionen med andra elever och 

skolpersonal framkom som en stark stressfaktor. Arbetet med frågor gällande social samvaro, 

inkluderande och normer bör alltid ses som viktiga i skapandet av en hälsosam och 

utvecklande skolmiljö i syftet att förebygga negativ stress. Denna studie visar att skolan som 

struktur främjar stress och enbart skolkuratorerna kan inte hantera de negativa effekter 

stressen för med sig hur väl de än försöker, utan skolan som organisation bör finna nya 

arbetssätt som främjar lärande, utveckling och välmående. Det är inte bara en fråga för 

skolkuratorn. 

 

8.1 Förslag till vidare forskning 

Fler studier om den psykosociala miljön behöver göras för att undersöka vad som främjar 

lärande, utveckling och hälsa. Man skulle förslagsvis kunna undersöka hur skolkuratorer med 

sin psykosociala kompetens tror att en främjande och hälsosam lärandemiljö skulle kunna se 

ut, vad som krävs för att skapa en mindre stressande skolmiljö. I framtida studier behöver man 

tillfråga barnen och involvera dem i forskningen.  Man skulle kunna intervjua skolbarn och få 
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deras perspektiv (kräver etikgranskning) gällande hur en optimal skolmiljö skulle kunna se ut, 

givetvis utan att ta bort lärandemål och uppgifter som behöver göras. Men hur den 

psykosociala miljön skulle kunna se ut för att främja deras lärande, utveckling och hälsa.  
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Bilaga 1. Informationsbrev 

Hejsan, 

 

Mitt namn är Karolina Åkerström och jag är student på socionomprogrammet på Högskolan 

Dalarna. Nu är det dags att skriva C-uppsats och jag söker därför informanter som kan tänkas 

bli intervjuade av mig. Min studie är en kvalitativ intervjustudie där jag vill undersöka hur 

skolkuratorer upplever stress hos skolbarn samt om och hur man som skolkurator arbetar med 

frågor som rör skolrelaterad stress hos barn, Jag vill med min uppsats få en större inblick i och 

ökad kunskap om mitt valda undersökningsämne. Har tidigare skrivit en C-uppsats där jag 

undersökte barns upplevda skolrelaterade stress och vill nu därför undersöka ämnet från 

skolkuratorns perspektiv. Jag riktar mig till Dig som arbetar som skolkurator på en grundskola 

(mellanstadiet). Tänker mig att intervjuerna kommer att äga rum under v. 47 – 48 och 

intervjun kommer att ta ca 30 - 45 minuter. Platsen för intervjun är något som vi tillsammans 

kommer överens om efter Ditt önskemål. 

 

Jag kommer under intervjuerna att utgå ifrån de fyra forskningsetiska principerna och dessa är 

följande; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att Din medverkan är frivillig och Du har rätt att avbryta när som 

helst under den pågående intervjun om så önskas. Samtyckeskravet innebär att Du har rätt att 

bestämma över Ditt deltagande. Konfidentialitetskravet innebär att inhämtade uppgifter från 

intervjuerna kommer att bevaras oåtkomligt för obehöriga. I min uppsats kommer anonymitet 

att vara garanterad.  Den sista principen är nyttjandekravet som innebär att den information 

man får från deltagarna endast skall användas för forskningsändamålet, vilket också är min 

avsikt. Om Du kan tänka Dig att ställa upp på att bli intervjuad har jag en önskan om att få 

spela in intervjun som endast jag kommer att ta del av och intervjun kommer att raderas efter 

transkriberingen.  

 

Har Du några funderingar är Du varmt välkommen att höra av Dig på följande e-post: 

karolina.akerstrom@hotmail.com. Jag vore oerhört tacksam om Du kan tänka Dig att ställa 

upp på att bli intervjuad.  
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Min handledare på Högskolan Dalarna heter Eva Randell och har Du frågor så når Du Eva på 

mailadress: era@du.se eller telefon: 023-77 81 81 

 

Tack på förhand! 

Karolina Åkerström 
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Bilaga 2. Intervjuguide 

 

Presentation av mig, studiens syfte, antal deltagare och de etiska riktlinjerna. 

 

Intervjupersonens bakgrund: 

Utbildning? 

Hur länge har du arbetat som skolkurator? 

(Berätta om din roll och dina arbetsuppgifter som skolkurator?)  

 

Intervjupersonens upplevelser av skolrelaterad stress hos barnen 

 

1. Vilka anledningar kan det vara att barnen söker din hjälp? 

2. Av de barn som söker din hjälp, hur uppfattar du att det är skolrelaterad stress? (Kan du 

berätta mer om det) 

3. Vilka orsaker kan du se bakom skolrelaterad stress? 

4. Hur beskriver barnen den stress de känner? 

 

Skolkuratorers hälsofrämjande arbete för att förebygga stress 

  

5. Vad betyder begreppet stress för dig? 

6. Vilka riktlinjer har du som skolkurator för att arbeta förebyggande och hälsofrämjande 

kring området stress? (hur fungerar i så fall dessa) 

Om riktlinjer finns, hur tycker du att dessa riktlinjer fungerar som stöd och inriktning? 

7. Hur upplever du den hälsofrämjande delen av ditt arbete? 

8. Hur arbetar du för att främja skolbarnens förmåga att hantera stress? 

9. Använder du någon speciell arbetsmetod i arbetet med barn som upplever skolrelaterad 

stressproblematik? Beskriv iså fall dessa. 

(Om ja - Hur går du tillväga för att välja ut lämpliga arbetsmetod/arbetsmetoder?) 

 

Upplevda förutsättningar och hinder 

 

10.Hur upplever du dina resurser för att arbeta förebyggande och  

hälsofrämjande med barns skolrelaterade stressproblematik (Tid, utbildning, riktlinjer, 

samverkan mm)  

11. Vad skulle du behöva för att kunna arbeta kring skolrelaterad stress? 

12. Är skolstressen en viktig fråga för dig att arbeta med? 

13. Vilka hinder och möjligheter upplever du i ditt arbete med frågor som rör skolrelaterad 

stress? 

 

14. Något som Du önskar tillägga? 

 

TACK! 
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Bilaga 3. Etisk egengranskning 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor   

  

Projekttitel:  ”Stress är alltid med i bilden” - Skolrelaterad stress hos barn – en fråga för 

skolkuratorn? 

Student/studenter: Karolina Åkerström 

Handledare: Eva Randell         

 Ja  Tveksamt  Nej  

  

1  

  

  

Kan frivilligheten att delta i studien 

ifrågasättas, d.v.s. innehåller studien t.ex. 
barn, personer med nedsatt kognitiv förmåga, 

personer med psykiska funktionshinder samt 
personer i beroendeställning i förhållande till 

den som utför studien (ex. på personer i 
beroendeställning är patienter och elever)?   

  

     x 

  

2  

  

Innebär undersökningen att informerat 

samtycke inte kommer att inhämtas (d.v.s. 
forskningspersonerna kommer inte att få full 

information om undersökningen och/eller 
möjlighet att avsäga sig ett deltagande)?    

  

     x 

  

3  

  

  

Innebär undersökningen någon form av 
fysiskt ingrepp på forskningspersonerna?   

   

     x 

  

4  

  

  

Kan undersökningen påverka 

forskningspersonerna fysiskt eller psykiskt?  
  

     x 

  

5  

  

  

Används biologiskt material som kan 

härledas till en levande eller avliden 

människa (t.ex. blodprov)?  
  

     x 
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6  

  

Avser du behandla känsliga personuppgifter, 

som etnicitet, politiska åsikter, religiös eller 
filosofisk övertygelse, medlemskap i 

fackförening, hälsa eller sexualliv?  
  

     x 

  

7  

  

Avser du behandla personuppgifter om 
lagöverträdelser, som brott, domar i 

brottmål, straffprocessuella tvångsmedel 
eller administrativa frihetsberövanden?  

  

     x 

  

8  

  

  

Avser du behandla personuppgifter på ett 

strukturerat sätt, t.ex. i ett register eller en 

databas? (Observera att även avkodade och 

krypterade personuppgifter betraktas som 

personuppgifter så länge det finns en 

kodnyckel).  
  

     x 

                

 Fastställd av Forskningsetiska nämnden 2016-09-27  

  

 


