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1 Inledning  

Bakgrund  

  

Jag går en masterutbildning som heter offentlig organisation och ledarskap på Södertörns 

högskola i Flemingsberg sedan augusti 2015. Inför vår tredje termin började vi söka olika 

praktikplatser relevanta inom våra respektive områden med fokus på den offentliga sektorn - 

statsvetenskap, företagsekonomi och sociologi. Mina två intresseområden är 

invandringspolitik och skolpolitik. Rätt tidigt i mitt sökande fann jag en annons om en 

praktikplats på Sveriges elevråd - SVEA där man bland annat skulle få jobba med deras 

påverkansarbete.   

  

I augusti 2016 började jag min praktik på Sveriges elevråd - SVEA och ett av kriterierna från 

Södertörns sida var att vi ska få möjligheten att vara med eller driva ett eget projekt under vår 

praktik. Redan under de första dagarna bestämde jag mig för att elevhälsa skulle bli mitt 

fokus för mitt kommande projekt. Jag ansåg att det var ett väldigt intressant och komplext 

ämne. Det passande även perfekt ihop med organisationens verksamhet som hade en 

“tillgänglig och förebyggande elevhälsa” som en av deras två fokusfrågor.   

  

Jag bestämde att jag vill höra från både skolkuratorer och elever angående elevhälsa. Hur de 

ser på varandra, deras respektive arbetsmiljöer samt på själva elevhälsan. Under tiden som 

jag utformade mitt projekt kom ett pressmeddelande från regeringen om en 400 miljoner 

satsning på elevhälsa vilket förstärker vikten och betydelsen av elevhälsan. Det var ett 

ytterligare tecken att jag hade valt ett högst relevant ämne för mitt projekt.   
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Syfte  
  
  
Den 6 september släpptes nyheten att regeringen hade ökat statsstödet vilket innebar att 

Sveriges skolor tillsammans kan söka upp till 400 miljoner kronor inför höstterminen 2016. 

Enligt Sveriges radio är “ett av syftena med statsstödet...att bland annat anställa fler 

skolkuratorer vars arbetsbörda har ökat väsentligt under senare år enligt en undersökning som 

Akademikerförbundet SSR gjorde tidigare i år” (Samzelius, 2016). Maria Malmgren, 

ordförande i Sveriges Skolkuratorers Förening, säger att det finns ett önskemål från deras 

fackförbund att varje skolkurator ska ha ansvar för 300 elever vilket hon tror att nästan ingen 

har (Samzelius, 2016).   

  

Efter att ha läst mycket om elevhälsa vill jag lyfta fram och förtydliga skolkuratorers 

perspektiv på elevhälsa, eleverna och deras arbetsmiljö. De sitter på en post med stora 

förväntningar vilka kan vara svåra att leva upp till om man exempelvis måste ta hand om alla 

elever på skolan. Jag vill även lyfta elevernas perspektiv på skolkurator för att ytterligare, 

förhoppningsvis, förstärka skolkuratorernas betydelse för eleverna.   

  

Mitt syfte med detta projekt är att:  

●   bidra till Sveriges elevråd - SVEAs arbete med elevhälsa 

●   Framhäva skolkuratorer utifrån dem själva och elever 

●   Förstärka regeringens stora satsning på elevhälsa och dess intention 
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Frågeställningar  

  
1.   Hur ser svenska skolkuratorer på elevhälsa? 

2.    Hur ser svenska skolkuratorer på regeringens satsning på elevhälsa? 

3.   Hur ser elever på skolkuratorer? 

4.   Hur ser elever på elevhälsa? 

5.   Vad är regeringens intention med deras stora satsning på elevhälsa? 
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2 Metod  

  
För att få skolkuratorernas och elevernas perspektiv bestämde jag mig för att skriva ihop två 

enkäter på ungefär 10 frågor. Jag ansåg att det skulle vara det snabbaste och enklaste sättet att 

få in all information från så många olika personer utspridda över hela Sverige. Jag skrev 

dessa enkäter på en online sida (www.survio.com) eftersom det var det enklaste och 

miljövänligaste sättet att få ut mina enkäter. Jag tog kontakt med Sveriges Skolkuratorers 

Förening för att se om de kunde hjälpa mig att få ut min enkät. De ansåg att mitt projekt var 

intressant och högst relevant men att det kunde vara svårt från styrelsens sida att hjälpa mig. 

Jag blev tipsad att skriva till deras facebook-sida vilket jag gjorde och inom några dagar låg 

min enkät på deras sida där jag genast fick 79 svar (jag var själv ute efter 25 svar). När det 

kom till eleverna var det betydligt lättare då Sveriges elevråd - SVEA är en elevorganisation 

och har kontakt med massvis av elever. Jag la ut elevenkäten på facebook och skickade även 

ut den via mail. Många var intresserade av att svara vilket resulterade i att jag fick mina 

enkätsvar väldigt snabbt.   

  

Efter att enkäterna var utskickade och alla svar inkommit insåg jag att fördelningen mellan 

skolkuratorer och elever var ojämn - 79 skolkuratorer och 21 elever. Min utgångspunkt var 

50, alltså 25 svar från varje grupp, men det överträffades stort. Jag ville då jämna ut 

fördelningen och bestämde mig för att även göra några intervjuer. När jag var hemma i 

Strängnäs gjorde jag sju elevintervjuer med elever från ett gymnasium och en intervju med en 

skolkurator från en F-9 skola. Jag ansåg att det skulle sätta ytterligare en prägel på mitt 

projekt då jag nu kunde jämföra enkätsvaren med svar från mina intervjuer. Svarar 

exempelvis eleverna i enkäterna och intervjuer likvärdigt betyder det att jag har valt en fråga 

som många är eniga om. Detta skapar en tyngd i frågan vilket kan ha stor betydelse för hur 

den bemöts om den exempelvis skulle diskuteras på skolan eller på en högre nivå.   

  

Jag var även ute efter att få prata med någon från regeringen. Vad jag ville ha var mer 

djupgående information om elevhälsa vilket jag ansåg skulle komplettera bra all den 

information som jag hade samlat in på egen hand. Jag beslutade mig för att börja maila de 

berörda i utbildningsdepartementet och be om mer information. Det var mycket 

framgångsrikt då jag fick svar snabbt vilket gjorde att jag fick en bättre förståelse för 



  
Projekt 2016 - elevhälsa  

  
  

7 Emma Palmgren  

regeringens syn på elevhälsa. Jag var särskilt ute efter information om deras stora satsning 

vilket jag fick.   

  

Efter att all information inkommit var det dags att samla ihop resultaten och sen börja 

analysera dem i hopp om att komma fram till nyttiga och givande svar på mina 

frågeställningar. I diskussionsavsnittet går jag igenom enkäterna och intervjuerna för att hitta 

samband eller, likväl, olikheter som kan leda fram till givande samt nytänkande hypoteser 

och slutsatser.  
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3 Resultat 
I detta avsnitt kommer jag att besvara mina frågeställningar utifrån enkätsvaren, intervjuerna 

samt informationen från regeringen. Tolkningarna, diskussionerna samt värde och vikten av 

mina svar kommer att analyseras i nästa avsnitt.  

 

Frågeställningar 
 
1.   Hur ser svenska skolkuratorer på elevhälsa? 

 

Utifrån 79 enkäter och en intervju anser jag att skolkuratorer ser positivt på elevhälsa. 

Majoriteten anser att elevhälsan är aktiv på deras skolor samt att skolan främjar elevhälsans 

arbete. Det är inte många som har svarat negativt på frågorna vilket jag tolkar som att 

skolkuratorer, överlag, har en mycket bra bild av elevhälsa och dess arbete på deras skolor. 

Med tanke på antalet skolkuratorer som jag kom i kontakt med för detta projekt känner jag 

mig berättigad att kunna dra denna slutsats.  

 

2.   Hur ser svenska skolkuratorer på regeringens satsning på elevhälsa? 

 

Att regeringen satsar 400 miljoner på elevhälsa ansåg många skolkuratorer som något bra och 

att det har potential för att göra skillnad. Jag anser att i intervjun med skolkuratorn gav hon 

ett mycket bra svar - ”Det tycker jag är förträffligt att de vill satsa pengar på detta arbete. 

Det är ju så starka och många signaler på att många unga människor mår psykiskt dåligt, 

samhället måste möta upp det. I samhället idag är det viktigt att vi får möjligheter att ge unga 

verktyg att hantera sina liv, hjälpa dem att inte dras in i stress gällande utseende, 

prestationer, hjälp att se vad som är viktigast för dem; att lyckas eller vara lycklig.” 

 

Det är väldigt bra att skolkuratorerna är så positivt inställda till regeringens satsning eftersom 

det delvis riktas mot dem. Ju mer positiv man är gentemot en förändring ju bättre kommer 

denna förändring appliceras och genomföras. Har man en negativ syn kommer förändringen 

att gå sakta och säkerligen inte har ett positivt genomslag. 
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3.   Hur ser elever på skolkuratorer? 

 

Utifrån enkäterna och intervjuerna är mitt intryck att elever ser positivt på skolkuratorerna 

och att de som har varit hos kuratorn anser att de har fått bra stöd och hjälp. Vad man kan se 

utifrån alla svar är att många väljer att inte prata med skolkuratorn om de mår dåligt eller har 

ett problem. Enligt intervjuerna verkar en del osäkra på deras skolkurator och väljer därför 

hellre att prata exempelvis med en familjemedlem eller en kompis. Min hypotes är att en av 

anledningarna varför många elever inte går till skolkuratorn är för att det delvis kan kännas 

pinsamt samt att det delvis är på grund av att eleverna inte känner skolkuratorn och vågar 

därför inte lita på hen. Dock känner jag att elever överlag har ett positivt perspektiv på 

skolkuratorer vilket är glädjande.  

 

4.   Hur ser elever på elevhälsa? 

 

Mitt intryck är att många är osäkra på vad själva ordet elevhälsa är. Ser man exempelvis på 

intervjuerna där alla elever går på samma gymnasium var det olika svar på frågan om 

elevhälsan hade kommit och presenterat sig. En del var inte säkra medan andra svarade 

tydligt att ja det hade de varit. Här tror jag att det är ordet elevhälsa som orsaker osäkerheten. 

Även bland enkäter började jag få dessa föraningar och det är självklart ett problem. Detta 

kan vara ett tecken på att man ska vara tydligare med vad ordet innebär. Kanske är detta 

också en anledning till varför många inte går till kuratorn. Hen kanske presenteras som en 

medlem av elevhälsan och inte som skolkurator. Denna fråga är därför svår att bedöma men 

med tanke på elevernas, överlag, positiva inställning till skolkuratorn skulle jag dra slutsatsen 

att många ser positivt på elevhälsan. Dock är det som sagt ordet som skapar förvirring. Det är 

som skolkuratorn som jag intervjuade sa: ”De vet att skolsyster och kurator finns, absolut. Men 

just ordet elevhälsa är jag inte säker på.” 

 

5.   Vad är regeringens intention med deras stora satsning på elevhälsa? 

 
Det finns inte ett enda svar på denna fråga utan det är en blandning av många aspekter. 

Exempelvis är en anledning att man måste fokusera på elevers välmående för att om unga 

mår dåligt i skolan påverkas i sin tur deras prestationer i skolan. Sedan har vi även att 
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elevhälsan ska leda vägen för skolans trygghetsarbete så att alla känner sig säkra i skolan. 

Men kanske en av de absolut viktigaste anledningarna är att det faktiskt står i skollagen att 

det ska finnas en utvecklad och tillgänglig elevhälsa på skolan som kan möta elevens behov 

av stöd. Elevhälsan kan komma att spela en viktig roll i en elevs skolgång och då krävs det att 

elevhälsan är utrustad och redo att ta emot och bemöta eleven på bästa möjliga sätt. Att se till 

att elevhälsan ska finnas där på skolan, stark och tillgänglig för att se till elevers välmående 

vilket exempelvis leder till bättre prestationer skulle man kunna ge som svar på frågan.  
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4 Diskussion 
 
För att göra detta diskussionsavsnitt så tydligt som det kan vara kommer varje enkät att 

undersökas grundligt, fråga för fråga, för att sedan se hur intervjuerna stämmer överens med 

det som enkäterna visar.  

 
Skolkuratorernas enkät (se bilaga H) och intervju med skolkurator (se bilaga G) 
 
Den första frågan handlade om vilket kön personen har. Svaren resulterade i 93,8% kvinnor 

och 6,3% män. Vilket betyder att av 79 skolkuratorer som svarade på min enkät är 75 kvinnor 

vilket är intressant. Trots att antalet som svarade kan klassas som litet kan man ändå dra 

slutsatsen att detta pekar på ojämlikhetsbalans i yrket. Detta är en mycket intressant 

observation då det i många fall ser ut på detta sätt i skolsfären; skolan är generellt dominerat 

av kvinnor. 

Skolkuratorn som intervjuades var en kvinna.  

 

Den andra frågan fokuserar på hur länge personen har varit i tjänsten som skolkurator. 22,5% 

svarade att de har jobbat i högst 2 år, 21,3%, 2-5 år, 13,8%, 5-7 år, 16,3%, 7-10 och 26,3% 

mer än 10 år. Det är en relativt jämn spridning mellan svaren där skillnaden inte är 

anmärkningsvärt stor mellan något svar. Dock kan man se en liten markant skillnad på 

svarsalternativet mer än 10 år som har den högsta procentsatsen av svar. Att ha en sådan 

relativt jämn spridning utifrån min urvalsmetod påpekar på dess relevans och att enkäten 

speglar olika typer av erfarenheter vilket kommer hjälpa utomstående skolkuratorer att 

relatera till de svar som jag har kommit fram till.  

 

”Jag har sammanlagt jobbat 19 år som skolkurator. Dock inte sammanhängande. Samt vid 

flera olika skolor.”(Intervju med skolkurator) 
 

Den tredje frågan handlar om elevernas vetskap om skolkuratorns tillgänglighet. 96,3% 

svarar att de anser att eleverna vet att skolkuratorn finns tillgänglig medan endast 3,8% svarar 

nej. Detta är ytterst positivt för det betyder att elevhälsan är aktiv på skolan och att 

informationen om skolkuratorn har nått ut till eleverna. Sedan betyder inte detta att eleverna 
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faktiskt går till skolkuratorn men bara vetskapen om att skolkuratorn finns kan göra en stor 

skillnad den dagen eleven skulle behöva hjälp i någon form.  
 

”Jag är mån om att de flesta ska veta vem jag är, att jag ingår som ett naturligt inslag i 

skolan. Det är viktigt att avdramatisera fenomenet " att prata med kuratorn". De flesta har en 

avslappnad inställning till det. Jag har förmånen att jag arbetar heltid så de vet att jag finns 

här varje dag.”(Intervju med skolkurator) 
 

Den fjärde frågan handlar om skolkuratorn känner att eleverna vågar komma till hen. Igen 

visar enkäten ett extremt positivt procentenheten (97,5%) för att ja eleverna vågar komma till 

hen. Endast 2,5% svarar att de känner att eleverna inte vågar komma. Som jag skrev ovan 

betyder inte detta att eleverna faktiskt går till skolkuratorn men att så många skolkuratorer 

känner att eleverna vågar komma till hen betyder väldigt mycket då skolkuratorn sitter på en 

stor kapacitet att hjälpa elever. En skolkurator kan ha en mycket stor positiv inverkan på 

eleverna.  

 

”Ja det känner jag de allra flesta fall, nästan 99%.” (Intervju med skolkurator) 

 

Den femte frågan fokuserar på om skolkuratorn känner att eleverna vet vilka elevhälsan är. 

Svaren varierar mellan 1 (inte alls) till 5 (i hög grad). Majoriteten av svaren ligger på 3 

(38,8%) och 4 (33,8%) vilket betyder att många anser ja men att graden på deras ja varierar 

en aning. Detta kan exempelvis betyda att elevhälsan presenterade sig i början av termin men 

att det sen inte kom ut mer information. Dessa svar måste sätta i perspektiv till varje skola då 

elevhälsan ser olika ut på olika ställen. Det är svårt att göra en generell slutsats om denna 

fråga på grund av det.  

 

”De vet att skolsyster och kurator finns, absolut. Men just ordet elevhälsa är jag inte säker 

på.” (Intervju med skolkurator) 
 

Den sjätte frågan handlar om skolkuratorn känner att elevhälsan är aktiv på sin arbetsplats. 

Svaren varierar mellan 1 (inte alls) till 5 (i hög grad). Mer än hälften av svaren, 51,3%, har 

valt 4 vilket betyder att de anser att elevhälsan är mycket aktiv på deras arbetsplats. Detta är 
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mycket positivt och troligtvis innebär det att skolan är intresserad av att ha en fungerande 

elevhälsa.  

 

”Ja det måste jag säga. Vi försöker möta de olika behov som dyker upp, samt att 

skolsköterskan har ju en massa saker som hon måste göra, vaccinationer, undersökningar i 

olika årskurser mm. Eftersom jag är så lyckligt lottad att jag får ha livskunskap på schemat 

så har jag en fantastisk möjlighet att aktivt ha koll på vad som är aktuellt och eventuellt 

jobbigt i de olika klasserna. Att aktivt och relativt snabbt kunna möta de frågeställningar som 

är aktuella i klasserna så känner jag att det är aktivt och mänskligt ekonomiskt. Man når 

alla, sedan är det lätt för eleverna att säga till att de vill prata enskilt. Tar även in olika 

föreläsare, visar filmer mm.” (Intervju med skolkurator) 
 

Den sjunde frågan handlar om vad skolkuratorn tycker om antalet elever som kommer till hen 

i relation till hens arbetsbelastning. Svaren varierar mellan 1 (för få) till 5 (för många). 

Majoriteten av svaren hamnar på 3 (40%), 4 (31,3%) och 5 (26,3). Denna fråga tyckte jag var 

en av de mer intressanta frågorna då jag har läst att det inte finns något tak i Sverige på hur 

många elever varje skolkurator ska ta hand om. För att en skolkurator ska känna att de har tid 

för varje elev och kunna ge dem den tid som de förtjänar krävs det att skolkuratorn inte har 

ett allt för högt antal elever under hens ansvarsområde. Vad svaren visar är att många ändå 

anser att antalet är lagom vilket är positivt. Dock är det ändå 26,3% som har svarat att det är 

för många elever vilket är problematiskt och något som tyder på att detta behövs ses över.  

 

”Periodvis känner jag att behovet är större än resursen. Man önskar att man hade mer 

timmar på dygnet! Gäller att strukturera arbetet. Prioritera allvarsgraden ibland. Då kan det 

vara bra att lärarna kan ta vissa samtal.” (Intervju med skolkurator) 
 

Den åttonde frågan handlar om skolkuratorn är ensam kurator på sin arbetsplats. 73,8% 

svarar ja och 26,3% svarar nej. Denna fråga kan man koppla till den sjunde frågan då antalet 

elever per skolkurator kan anses mer hanterbart om man exempelvis är två skolkuratorer på 

samma arbetsplats.  
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”Ja jag är den enda. Jag är glad för elevernas skull att jag har heltid, inte alla skolor som 

har.” (Intervju med skolkurator) 
 

Den nionde frågan handlar om skolkuratorn upplever att skolan främjar elevhälsans jobb. 

Svaren varierar mellan 1 (inte alls) till 5 (i hög grad). Majoriteten skolkuratorer har svarat 

antingen 3 (37,5%) eller 4 (35%). Detta betyder att många anser att skolan främjar 

elevhälsans jobb på ett godkänt sätt. Man kan tolka det som att skolan vill ha en fungerande 

elevhälsa och stöttar därför elevhälsan i deras arbete. Man kan tycka att svaren borde spegla 

svaren från fråga sex. Dock kan man se att på fråga sex svarade mer än hälften 4 medan på 

denna fråga är det utspritt mestadels mellan 3 och 4. Detta kan tolkas som att trots att 

elevhälsan är aktiv främjar skolor elevhälsan på olika sätt och i olika grader.  

 

”Ja dels genom att de prioriterar 150% i tjänst inom elevhälsan. Det är bra. Jag känner 

också att rektor värderar vårt arbete och anser att det är viktigt. Det känner jag också från 

alla pedagoger. Samt att jag får ha ämnet livskunskap på schemat. Det är något jag kämpat 

för på flera skolor jag arbetat på, men inte fått igenom. Det är jag väldigt tacksam för!” 

(Intervju med skolkurator) 
 

Den tionde frågan handlar om skolkuratorn känner att hen har stöd från skolan. Svaren 

varierar mellan 1 (inte alls) till 5 (i hög grad). Majoriteten har svarat 3 (35%), 4 (27,5%) och 

5 (25%).  Detta är en mycket viktig fråga då stöd från arbetsplatsen spelar en stor del i hur 

arbetet utförs. En hypotes kan vara att om man har stöd känner man sig delaktig och viktig 

vilket reflekteras i arbetet. Vad man kan se utifrån enkäten är att många anser att de har stöd 

dock varierar det hur mycket stöd man har. Man kan dra slutsatsen att bara man har en lagom 

mängd stöd kan det göra stor skillnad.  

 

”Ja som jag sa på ovanstående fråga.” (Intervju med skolkurator) 

 

Den elfte frågan handlar om skolkuratorn upplever att eleverna uppskattar att hen finns 

tillgänglig. Svaren varierar mellan 1 (inte alls) till 5 (i hög grad). Mer än hälften, 53,8%, 

svarar att de i hög grad anser att eleverna uppskattar att skolkuratorn finns tillgänglig. Jag 

anser att det är otroligt viktigt att man får känna sig uppskattad oavsett ens yrke. Känner man 
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sig uppskattad känner man troligtvis också att man har ett syfte samt en anledning varför man 

utför sitt arbete.  

 

”Ja det gör jag! De visar att de tycker det är skönt att det finns en vuxen som har tid att 

lyssna och stötta. Det känns nog bra att jag inte är lärare, de vill ofta inte blanda ihop 

skolan/bedömningar med alla livets frågor och problem. Jag möter kärleksfulla samtal, hej 

och känner mig uppskattad av dem som deras ombudsman.” (Intervju med skolkurator) 
 

Den tolfte och sista frågan handlar om skolkuratorn anser att regeringens 400 miljoner 

satsning på elevhälsan kommer göra skillnad. Svaren varierar mellan 1 (inte alls) till 4 (i hög 

grad). Majoritet svarar mycket positivt – 3 (38,8%) och 4 (45%). Detta var ytterligare en av 

de frågor som jag ansåg mest intressant. Att regeringen vill satsa på elevhälsa är oerhört 

positivt och det är väldigt intressant att få se hur skolkurator ser på detta. Väldigt kul att så 

många ändå anser att regeringens 400 miljoner satsning kan göra skillnad.  

 

”Det tycker jag är förträffligt att de vill satsa pengar på detta arbete. Det är ju så starka och 

många signaler på att många unga människor mår psykiskt dåligt, samhället måste möta upp 

det. I samhället idag är det viktigt att vi får möjligheter att ge unga verktyg att hantera sina 

liv, hjälpa dem att inte dras in i stress gällande utseende, prestationer, hjälp att se vad som 

är viktigast för dem; att lyckas eller vara lycklig.” (Intervju med skolkurator) 
 
Elevernas enkät (se bilaga I) och intervjuer med elever (se bilaga A-F) 
 
Den första frågan handlar om eleven antingen går i gymnasiet eller i grundskolan. Enkäten 

skickades ut till elever i övre grundskolan och gymnasieskolan. 76,2% svarade att de går på 

gymnasiet och 23,8% svarade att de går i grundskolan. Denna fråga är relevant då det är 

intressant att se vad olika elever i olika stadier i sin skolgång tycker om elevhälsan.  

 
Alla elever som intervjuades går i första klass på gymnasiet.  

 
Den andra frågan fokuserar på om eleven mår allmänt bra. Svaren varierar mellan 1 (inte alls) 

och 5 (i hög grad). Nästan alla svarade 2 (28,6%), 3 (33,3%) och 4 (28,6%). Två personer 

svarade 5 (9,5%) och ingen svarade 1. Även denna fråga är av hög relevans för enkätens 

relevans när det kommer till elevhälsa. Det är otroligt viktigt att veta hur elevens välmående 



  
Projekt 2016 - elevhälsa  

  
  

16 Emma Palmgren  

ser ut för att kunna sätta ett perspektiv på svaren till de följande frågorna i enkäten. Att det är 

spridning bland elevernas välmående ser jag inte som något förvånande. Man läser dagligen 

om exempelvis nät mobbning och betygshets vilket självklart påverkar elever.  

 

Den tredje frågan handlar om eleven vet vem de kan vända sig till om de mår dåligt. Svaren 

varierar mellan 1 (inte alls) och 5 (i hög grad). Majoriteten har svarat 3 (33,3%), 4 (28,6%) 

och 5 (28,6%). Jag tycker att denna spridning av svar är skrämmande och oroande. Trots att 

man själv kanske inte vill prata med någon om man mår dåligt är det olyckligt att så många 

elever känner att de är osäkra på vilka de faktiskt kan prata med. Att inte varje elev vet någon 

som de kan prata med när de mår dåligt är under all kritik.  

 
”Till mina föräldrar, min mentor eller kurator.” (Intervju A) 

 
Den fjärde frågan handlar om eleven får hjälp och stöd i skolan om hen skulle må dåligt. 

Svaren varierar mellan 1 (inte alls) och 5 (i hög grad). Majoriteten av eleverna har svarat 2 

(28,6%), 3 (38,1%) och 5 (28,6%). Det är väldigt olyckligt att så pass många har svarat 2 och 

3 vilket betyder att hjälpen och stödet hamnar på gränsen till godkänt, i visa fall underkänt. 

Detta är absolut inte okej. Elever tillbringar mycket tid i skolan och det är där man formas för 

att sedan tas sig ut i arbetslivet. Att man inte får den hjälp man behöver är skandal.  

 
"Jag tror inte jag skulle vända mig till skolan om jag mådde dåligt därför att jag hellre skulle 

vända mig till en kompis” (Intervju B) 
 

”Ja, absolut! Har aldrig upplevt brist på hjälp eller stöd.” (Intervju E) 
 
Den femte frågan handlar om vilka personer som eleverna har tillgång till på sin skola. Här 

kunde eleverna välja fler än ett svarsalternativ. Kurator 95,2%, Skolsköterska 100%, 

Skolläkare 19,0%, Skolpsykolog 23,8% och Specialpedagog 71,4%. Denna fråga ville jag 

inkludera för att få en bra överblick på elevernas förutsättningar när det kommer till att söka 

stöd i skolan. För de följande frågorna som fokuserar på skolkurator hjälper denna fråga att 

förstå elevernas svar bättre. Att så pass många har skolkurator ökar även enkätens relevans.  

 

Den sjätte frågan handlar om eleven har fått information om att elevhälsa finns på hens skola. 

71,4% svarade ja, 4,8% nej, och 23,8% vet ej. Väldigt positivt att många svarade att ja de har 
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fått information då man kan tycka att elevhälsan har som uppgift att sprida ut att de finns 

tillgängliga för eleverna. Mindre positivt är att ändå en stor del har svarat vet ej, dock är det 

svårt att tolka vet ej. Det kan mycket väl handla om att eleven var sjuk den dagen då 

elevhälsan kom förbi eller att eleven inte vet vad ordet elevhälsa betyder. Skulle det vara så 

att eleverna inte vet vad elevhälsa är för något är det alarmerande och mycket tråkigt.  

 
”Jag tror inte det, men jag antar att det finns” (Intervju B) 

 
”Ja, det är väldigt tydligt informerat vilka man kan vända sig till och att man kan vända sig 

till sin mentor eller annan anförtrodd lärare.” (Intervju C) 
 

Den sjunde frågan handlar om att någon eller några från elevhälsan har besökt elevens klass. 

76,2% svarade ja, 9,5% nej, och 14,3% vet ej. Här ser man andelen som svarade vet ej på 

frågan ovan har minskat rejält vilket kan tyda på att det kanske var ordet elevhälsa i frågan 

som gjorde att de svarade vet ej. Det är väldigt tråkigt att se att 9,5% svarade nej. Man kan 

tycka att någon från elevhälsan borde kunna ta sig tiden att presentera sig för varje klass. Hur 

ska en elev kunna veta att de har någon de kan prata med på skolan om personen undanhåller 

sig? Det handlar om att göra elevhälsan tillgänglig och synlig så att eleven exempelvis inte 

tycker det är pinsamt att gå dit.  

 
”Nej” (Intervju A,C, D & E) 

 
Den åttonde frågan handlar om eleven kan gå till kuratorn och prata om hen behöver. 57,1% 

svarade ja, 14,3% nej, och 28,6% vet ej. Att bara lite mer än hälften av eleverna anser att de 

kan gå till kuratorn och prata om de vill är oroande. Dock kan detta kopplas till frågan ovan. 

Känner eleverna att det är pinsamt att gå dit eller att de överhuvudtaget inte ens vet vilka de 

faktiska kan prata med så är dessa svar förståeliga. Det är inte lätt att öppna upp sig och 

särskilt inte om man inte ens vet hur den personen man ska prata med ser ut. Man måste även 

börja prata mer öppet om att det är okej att prata om man känner att man vill. Att man inte 

ska behöva gå omkring och må dåligt utan att man uppmuntrar till att ta kontakt med 

elevhälsan. 

 
”Jag känner att det är lite tabu att gå till skolkuratorn. Det känns som att problemen man har 
måste vara ganska stora för att man ska ”söka hjälp”. Därför känner jag en osäkerhet kring 

att gå till kuratorn för att mina problem är för små.” (Intervju A) 
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”Jag tror det, dock är min allmänna uppfattning att hon har väldigt dåliga tider, då jag inte 
skulle vilja gå dit under skoltiden utan helst efter skolan slutat, men det känns som att hon 

inte skulle vara där då.” (Intervju B) 
 

”Jag skulle kunna göra det men inte nu i början eftersom jag inte har lärt känna henne.” 
(Intervju F) 

 
Den nionde frågan handlar om eleven har träffat kuratorn under det senaste året. 28,6% 

svarade ja och 71,4% svarade nej. Detta speglar återigen den trenden som har följt 

elevenkäterna. Att det är väldigt många som säger att de inte har varit hos kuratorn är därför 

inte förvånande. Det kan mycket väl hänga ihop med de anledningar som jag har nämnt ovan 

eller beror på helt andra personliga anledningar. Kanske man hellre väljer att prata med 

familjen eller en kompis för att man känner tillit och stöd hos dessa personer.  

 
”När jag gick i 7an mådde jag väldigt dåligt psykiskt, men jag gick aldrig till kuratorn för 

jag ville inte.” (Intervju B) 
 

”Under vissa tider på grundskolan behövde jag gå till kuratorn. Ibland för bråk när man var 
mindre, men under den senare tiden för att jag mådde psykiskt dåligt. Men då fick jag den 

hjälpte jag behövde vilket gjorde att jag mådde mycket bättre.” (Intervju E) 
 
Den tionde frågan är en kompletterande fråga till den nionde frågan som handlar om eleven 

svarade ja på frågan ovan fick hen då tillräckligt med stöd av kuratorn. Svaren varierar 

mellan 1 (inte alls) och 5 (i hög grad) samt 6 jag har inte varit där. 4,8% ansåg att de inte alls 

fick det stöd som de behövde, 19% svarade 3, 14,3% svarade 4 och 61,9% svarade 6. Väldigt 

olyckligt att 4,8% svarade att de inte alls fick det stöd som de behövde. Det är svårt att dra 

slutsatser då svaren är personliga och alla uppfattar saker olika men man ska ändå betona att 

det inte är bra när elever känner så. Kuratorn ska finnas till för att ge stöd och hjälp i den 

bästa mån möjliga. 

”Ja verkligen!” (Intervju E) 
 

”Min kurator på grundskolan var väldigt stöttande på alla sätt.” (Intervju F) 
  
Regeringens satsning på elevhälsa 
 
Denna fråga känner jag var högst relevant till mitt projekt och jag ville gärna inkludera ett 
svar på denna fråga. All min fokus hamnade på mina intervjuer och enkäter men utifrån 
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mailkontakt med utbildningsdepartementet fick jag information angående regeringens 
satsning på elevhälsa.  
 
Enligt Emma Stark (pressekreterare till utbildningsminister Gustav Fridolin): 
 

”Regeringen satsar på att förstärka och utveckla elevhälsan för att öka tillgängligheten 
till och kvaliteten på elevhälsan. I satsningen ingår bl.a. statsbidrag för 
personalförstärkningar inom elevhälsan. Därutöver har Skolverket fått i uppdrag att 
under 2016 genomföra insatser för att förbättra det förebyggande och främjande 
arbetet inom elevhälsan i syfte att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.” 
(Stark, 2016).  

 
I ett uttalande från Gustav Fridolin får man en ännu tydligare bild bakom regeringens 
intention med satsningen på elevhälsa: 

 
”Ska vi höja prestationerna i skolan, måste vi se dem som ska prestera. När så många 
unga mår dåligt påverkar det skolan. Elever behöver en tillgänglig elevhälsa och 
lärare behöver kuratorer och psykologer att arbeta tillsammans med för att kunna nå 
elever när det är annat än pedagogiken som sätter upp hinder för inlärning. Därför är 
det så viktigt att vi nu bygger ut elevhälsan.” (Regeringen, 2016) 

 
Regeringens 400 miljoner satsning låter alla Sveriges kommuner söka bidrag för 
höstterminen 2016. Enligt ett pressmeddelande från den 13 november ”står det klart att 
Skolverket kommer betala ut medel för att anställa totalt 667 personer över hela landet” 
(Regeringen). Detta riktats bland annat mot att anställa skolkuratorer. Detta statsbidrag som 
fokuserar på bland annat förstärkningar inom elevhälsan ska ha betalats ut under november 
månad utav Skolverket. Pressmeddelandet nämner en ytterligare glad nyhet vilket är att ”en 
ny ansökningsomgång som möjliggör ytterligare personalförstärkningar inom elevhälsan och 
specialpedagogik för huvudmän över hela landet kommer att ske i början av 2017” 
(Regeringen, 2016).  
 
Emma Stark skickade även med hela listan på fördelning av statsbidrag för elevhälsa och 
specialpedagogik där man ser exakt vilka som har fått bidrag och deras beviljade belopp på 
både elevhälsa och specialpedagogiska insatser. 
http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.254652!/Beslutsbilaga%20ans%C3%B6kan%202016
.pdf  
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5 Slutsatser  
 
Många intressanta saker har uppkommit under projektets gång. Tankar har formats och 

hypoteser har tillkommit som svar på många av de saker som projektet har visat. Väldigt 

intressant med alla enkätsvar och intervjuer. Ett ämne som elevhälsa kräver kontakt med dem 

som faktiskt är involverade och som påverkas av den. Innan projektets början har jag själv 

läst väldigt mycket om elevhälsa samt även hört andra berätta och diskutera om ämnet. Det 

har varit kul och extremt nyttigt att själv leda ett omfattande projekt där man har fått en helt 

ny bild av elevhälsans aktuella situation i skolor.  

 

Vad jag nu kan säga efter att ha analyserat enkäterna och intervjuerna är att jag har 

identifierat en potentiell problematik. Ordet elevhälsa, är det något som elever faktiskt känner 

till? Det är som skolkuratorn själv sa att absolut visste eleverna om 

skolsköterska/skolkuratorn men att hon inte var säker på ordet elevhälsa. Detta fann jag både 

intressant och problematiskt då elevhälsa är det ordet som används i skolsfären när man 

diskutera hur man ska bemöta elever som mår dåligt eller har det jobbigt. Det vore väldigt 

intressant om man gick djupare i detta och faktiskt undersökte om detta är en problematik. 

Jag inser att mitt urval är i den mindre skalan och att om man använde sig av ett större urval 

kan denna problematik visa sig endast vara tillfällig till mitt projekt. Trots det vill jag ändå 

trycka på att det vore givande för forskningen att se hur elever reagerar på ordet elevhälsa.  

 

Jag anser att projektet levde upp till dess syfte samt att alla frågeställningar besvarades med 

både fakta och personliga hypoteser. Personligen tycker jag att det kan vara givande för andra 

att få se mina hypoteser och tankar eftersom det kan få igång tankeverksamheten hos andra. 

En sak som intervjuer och enkäter tydligt lär en är att man inte får ha några tidigare bestämda 

idéer om ämnet. Man kan absolut ha föraningar men att måste vara beredd på att ändra sitt 

perspektiv.  
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6 Bilagor 
 
Alla som blev intervjuade kommer att hållas anonyma och kommer få en bokstav tilldelad till 
sig istället för att använda personens namn. 
X: Jag som intervjuar 
Bokstav: den som blir intervjuad 
 
Bilaga A – Intervju A 
elevintervju 
 
X: I vilken klass går du? 
A: Ettan. 

 
X: Vet du vem du ska vända dig till om du skulle må dåligt i skolan? 
A: Till mina föräldrar, min mentor eller kurator. 

 
X: Får du tillräckligt med hjälp och stöd i skolan om du skulle må dåligt i skolan?’ 
A: Jag tycker att man ser lite av kuratorn och jag vet inte riktigt hur man får tag på hen. Så har det 
varit i grundskolan i alla fall. Å andra sidan har jag aldrig frågat heller, så det kanske jag skulle få reda 
på om jag frågade.  

 
X: Har du fått information om att elevhälsa finns på din skola 
A: Ja, det har jag. 
 
X: Har de som är involverade i elevhälsan kommit och besökt din klass? 
A: Nej. 

 
X: Har du tillgång till en skolkurator på din skola? 
A: Ja. 

 
X: Känner du att du kan gå till skolkuratorn och prata om du skulle behöva? 
A: Jag känner att det är lite tabu att gå till skolkuratorn. Det känns som att problemen man har måste 
vara ganska stora för att man ska ”söka hjälp”. Därför känner jag en osäkerhet kring att gå till 
kuratorn för att mina problem är för små. 

 
X: Har du någon gång behövt gå till kuratorn? Utveckla gärna när i din skoltid du gick/går till en 
skolkurator 
A: Nej jag har aldrig gått till en kurator. 
 
Bilaga B – Intervju B 
elevintervju 
 
X: I vilken klass går du? 
B: 1 ring 
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X: Vet du vem du ska vända dig till om du skulle må dåligt i skolan? 
B: min kurator 
 
X: Får du tillräckligt med hjälp och stöd i skolan om du skulle må dåligt i skolan? 
B: jag tror inte jag skulle vända mig till skolan om jag mådde dåligt därför att jag hellre skulle vända 
mig till en kompis  
 
X: Har du fått information om att elevhälsa finns på din skola? 
B: jag tror inte det, men jag antar att det finns 
 
X: Har de som är involverade i elevhälsan kommit och besökt din klass? 
B: jag tror det 
 
X: Har du tillgång till en skolkurator på din skola? 
B: ja 
 
X: Känner du att du kan gå till skolkuratorn och prata om du skulle behöva? 
B: jag tror det, dock är min allmänna uppfattning att hon har väldigt dåliga tider, då jag inte skulle 
vilja gå dit under skoltiden utan helst efter skolan slutat, men det känns som att hon inte skulle vara 
där då.  
 
X: Har du någon gång behövt gå till kuratorn? Utveckla gärna när i din skoltid du gick/går till en 
skolkurator 
B: När jag gick i 7an mådde jag väldigt dåligt psykiskt, men jag gick aldrig till kuratorn för jag ville 
inte.  
 
Bilaga C – Intervju C 
elevintervju 
 
X: I vilken klass går du? 
C: 1 ring på gymnasiet 
 
X: Vet du vem du ska vända dig till om du skulle må dåligt i skolan? 
C: Ja 
 
X: Får du tillräckligt med hjälp och stöd i skolan om du skulle må dåligt i skolan? 
C: Ja, det är väldigt tydligt informerat vilka man kan vända sig till och att man kan vända sig till sin 
mentor eller annan anförtrodd lärare.  
 
X: Har du fått information om att elevhälsa finns på din skola? 
C: Nej  

 
X: Har de som är involverade i elevhälsan kommit och besökt din klass? 
C: Nej 
 
X: Har du tillgång till en skolkurator på din skola? 
C: Ja 
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X: Känner du att du kan gå till skolkuratorn och prata om du skulle behöva? 
C: Ja, det finns tydliga tider när hon är på skolan och vi har fått veta vart hon sitter. Ibland är hon där 
utöver de tider som är satta 
 
X: Har du någon gång behövt gå till kuratorn? Utveckla gärna när i din skoltid du gick/går till en 
skolkurator 
C: Nej, det har jag inte 
 
Bilaga D – Intervju D 
elevintervju 
 
X: I vilken klass går du? 
D: I ettan på gymnasiet 

 
X: Vet du vem du ska vända dig till om du skulle må dåligt i skolan? 
D: Ja 

 
X: Får du tillräckligt med hjälp och stöd i skolan om du skulle må dåligt i skolan? 
D: Ja 

 
X: Har du fått information om att elevhälsa finns på din skola? 
D: Inte jättemycket nu på gymnasiet, men på högstadiet var det mer.  
 
X: Har de som är involverade i elevhälsan kommit och besökt din klass? 
D: Nej inte vad jag vet om 
 
X: Har du tillgång till en skolkurator på din skola? 
D: Ja det finns en kurator 
 
X: Känner du att du kan gå till skolkuratorn och prata om du skulle behöva? 
D: Ja det skulle jag kunna. Men jag skulle nog inte gå till kuratorn först 
 
X: Har du någon gång behövt gå till kuratorn? Utveckla gärna när i din skoltid du gick/går till en 
skolkurator 
D: Nej 
 
Bilaga E – Intervju E 
elevintervju 
 
X: I vilken klass går du? 
E: Jag går första året på gymnasiet. 
 
X: Vet du vem du ska vända dig till om du skulle må dåligt i skolan? 
E: Ja, det vet jag. Antingen min mentor eller kuratorn. 
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X: Får du tillräckligt med hjälp och stöd i skolan om du skulle må dåligt i skolan? 
E: Ja, absolut! Har aldrig upplevt brist på hjälp eller stöd. 
 
X: Har du fått information om att elevhälsa finns på din skola? 
E: Ja, lärarna informerar oss elever om de hela tiden. Både under min tid på grundskolan men också 
under den lilla tiden jag har gått på gymnasiet. 
 
X: Har de som är involverade i elevhälsan kommit och besökt din klass? 
E: Nej, inte ännu (under några månader på gymnasiet). 
 
X: Har du tillgång till en skolkurator på din skola? 
E: Ja, det har jag! 
 
X: Känner du att du kan gå till skolkuratorn och prata om du skulle behöva? 
E: Ja, det gör jag verkligen. 
 
X: Har du någon gång behövt gå till kuratorn? Utveckla gärna när i din skoltid du gick/går till en 
skolkurator 
E: Under vissa tider på grundskolan behövde jag gå till kuratorn. Ibland för bråk när man var mindre, 
men under den senare tiden för att jag mådde psykiskt dåligt. Men då fick jag den hjälpte jag behövde 
vilket gjorde att jag mådde mycket bättre. 
 
X: Om du svarade ja på frågan ovan, kände du att du fick det stöd du behövde av skolkuratorn? 
E: Ja verkligen! 
 
Bilaga F – Intervju F 
elevintervju 
 
X: I vilken klass går du? 
F: Jag går första året på gymnasiet. 
 
X: Vet du vem du ska vända dig till om du skulle må dåligt i skolan? 
F: Ja, det finns både kurator och sjuksköterska. 

 
X: Får du tillräckligt med hjälp och stöd i skolan om du skulle må dåligt i skolan? 
F: Ja det tycker jag. 
 
X: Har du fått information om att elevhälsa finns på din skola? 
F: Nej inte så jätte mycket, vi har bara fått höra att det finns en kurator. 

 
X: Har de som är involverade i elevhälsan kommit och besökt din klass? 
F: Kuratorn besökte oss och berättade vart man kunde hitta henne. 
 
X: Har du tillgång till en skolkurator på din skola? 
F: Ja det har jag. 
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X: Känner du att du kan gå till skolkuratorn och prata om du skulle behöva? 
F: Jag skulle kunna göra det men inte nu i början eftersom jag inte har lärt känna henne. 
 
X: Har du någon gång behövt gå till kuratorn? Utveckla gärna när i din skoltid du gick/går till en 
skolkurator 
F: Nej inte på grund av något allvarligt, i grundskolan gick vi ibland till kuratorn om vi behövde hjälp 
med något bråk mellan kompisar. 
 
X: Om du svarade ja på frågan ovan, kände du att du fick det stöd du behövde av skolkuratorn? 
F: Min kurator på grundskolan var väldigt stöttande på alla sätt. 
 
Bilaga G – Intervju G 
intervju med skolkurator 
 
X: Hur länge har du jobbat som skolkurator? 
G: Jag har sammanlagt jobbat 19 år som skolkurator. Dock inte sammanhängande. Samt vid flera 
olika skolor. 
 
X: På din skola känner du att eleverna vet att du finns tillgänglig? 
G: Ja det måste jag säga. Jag rör mig mycket ute bland elever och klasser. Jag är mån om att de flesta 
ska veta vem jag är, att jag ingår som ett naturligt inslag i skolan. Det är viktigt att avdramatisera 
fenomenet " att prata med kuratorn". De flesta har en avslappnad inställning till det. Jag har förmånen 
att jag arbetar heltid så de vet att jag finns här varje dag. 
 
X: Känner du att eleverna vågar komma till dig? 
G: Ja det känner jag de allra flesta fall, nästan 99%. Som ovan i och med att jag finns ute och har 
klasser, livskunskap i flera årskurser så känner vi varandra, så de vågar komma till mig. 
 
X: Känner du att eleverna vet vilka elevhälsa är? 
G: De vet att skolsyster och kurator finns, absolut. Men just ordet elevhälsa är jag inte säker på. 
 
X: Känner du att elevhälsan är aktiv på din arbetsplats? 
G: Ja det måste jag säga. Vi försöker möta de olika behov som dyker upp, samt att skolsköterskan har 
ju en massa saker som hon måste göra, vaccinationer, undersökningar i olika årskurser mm. Eftersom 
jag är så lyckligt lottad att jag får ha livskunskap på schemat så har jag en fantastisk möjlighet att 
aktivt ha koll på vad som är aktuellt och eventuellt jobbigt i de olika klasserna. Att aktivt och relativt 
snabbt kunna möta de frågeställningar som är aktuella i klasserna så känner jag att det är aktivt och 
mänskligt ekonomiskt. Man når alla, sedan är det lätt för eleverna att säga till att de vill prata 
enskilt.  Tar även in olika föreläsare, visar filmer mm. 
 
X: Hur är antalet elever som kommer till dig i relation till din arbetsbelastning? 
G: Periodvis känner jag att behovet är större än resursen. Man önskar att man hade mer timmar på 
dygnet! Gäller att strukturera arbetet. Prioritera allvarsgraden ibland. Då kan det vara bra att lärarna 
kan ta vissa samtal. 
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X: Är du den enda kuratorn på din arbetsplats? 
G: Ja jag är den enda. Jag är glad för elevernas skull att jag har heltid, inte alla skolor som har. 
 
X: Upplever du att skolan främjar elevhälsans jobb? 
G: Ja dels genom att de prioriterar 150% i tjänst inom elevhälsan. Det är bra. Jag känner också att 
rektor värderar vårt arbete och anser att det är viktigt. Det känner jag också från alla pedagoger. Samt 
att jag får ha ämnet livskunskap på schemat. Det är något jag kämpat för på flera skolor jag arbetat på, 
men inte fått igenom. Det är jag väldigt tacksam för! 
 
X: Har du stöd från skolan? 
G: Ja som jag svarade på ovanstående fråga. 
 
X: Känner du uppskattning från eleverna? 
G: Ja det gör jag! De visar att de tycker det är skönt att det finns en vuxen som har tid att lyssna och 
stötta. Det känns nog bra att jag inte är lärare, de vill ofta inte blanda ihop skolan/bedömningar med 
alla livets frågor och problem. Jag möter kärleksfulla samtal, hej och känner mig uppskattad av dem 
som deras ombudsman.   
 
X: Vad anser du om regeringens 400 miljoner satsning på elevhälsa? 
G:  Det tycker jag är förträffligt att de vill satsa pengar på detta arbete. Det är ju så starka och många 
signaler på att många unga människor mår psykiskt dåligt, samhället måste möta upp det. I samhället 
idag är det viktigt att vi får möjligheter att ge unga verktyg att hantera sina liv, hjälpa dem att inte dras 
in i stress gällande utseende, prestationer, hjälp att se vad som är viktigast för dem; att lyckas eller 
vara lycklig. Där lyckas kanske bestäms av andra och inte vad de tycker. Att ha eller att vara. Det är 
så enkelt egentligen vad vi människor behöver; sammanhang, tillhörighet, kärlek. Vi borde alla vara 
bättre på att ge varandra det. Det är tur då att det finns människor på skolan som kan hjälpa till att 
sätta en pinne i hjulet, så att vi ger möjligheter för de unga att växa upp i lugn och ro. I tonåren är det 
så mycket press ändå utifrån och inifrån. Det gör ju alla som arbetar inom skolan, men vi har ju mer 
den tiden som eleverna behöver. 
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Bilaga H - Skolkuratorernas enkät 

  

  

Fråga 1: Jag är 
 
Kvinna 93.7%  
Man 6,3%  

Fråga 2: Jag har jobbat som kurator 
 
0-2 år 21,5% 
2-5 år 21,5% 
5-7 år 13,9% 
7-10 år 16,5% 
Mer än 10 år 26,6% 
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Fråga 3: Eleverna vet att jag finns tillgänglig 
 
Ja 96,2% 
Nej 3,8% 
 

Fråga 4: Jag känner att eleverna vågar 
komma till mig 
 
Ja 97,5% 
Nej 2,5% 
 
 



  
Projekt 2016 - elevhälsa  

  
  

29 Emma Palmgren  

 

 

Fråga 5: Jag känner att elever vet vilka 
elevhälsan är 
 
1 Inte alls 1,3% 
2 15,2% 
3 38,0% 
4 34,2% 
5 I hög grad 11,4% 

Fråga 6: Jag känner att elevhälsan är aktiv på 
min arbetsplats 
 
1 Inte alls 0% 
2 6,3% 
3 16,5% 
4 51,9% 
5 I hög grad 25,3% 
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Fråga 7: Jag tycker att antalet elever 
som kommer till mig i relation till min 
arbetsbelastning  
 
1 För få 0% 
2 2,5% 
3 39,2% 
4 31,6% 
5 För många 26,6% 
 

Fråga 6: Jag är ensam kurator på min 
arbetsplats 
 
Ja 74,7% 
Nej 25,3% 
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Fråga 9: Jag upplever att skolan främjar 
elevhälsans jobb 
 
1 Inte alls 2,5% 
2 16,5% 
3 36,7% 
4 35,4% 
5 I hög grad 8,9% 
 

Fråga 10: Jag känner att jag har stöd från 
skolan 
 
1 Inte alls 1,3% 
2 10,1% 
3 35,4% 
4 27,8% 
5 I hög grad 25,3% 
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Fråga 11: Jag upplever att eleverna 
uppskattar att jag finns tillgänglig  
 
1 Inte alls 0% 
2 0% 
3 12,7% 
4 32,9% 
5 I hög grad 54,4% 
 

Fråga 12: Jag anser att regeringens 
400 miljoner satsning på elevhälsan 
kommer göra skillnad 
 
1 Inte alls 5,1% 
2 10,1% 
3 39,2% 
4 I hög grad 45,6% 
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Bilaga I - Elevernas enkät 

 

 

Fråga 1: Jag går i  
 
Grundskolan 23,8% 
Gymnasiet 76,2% 
 

Fråga 2: Jag mår allmänt bra 
 
1 Inte alls 0% 
2 28,6% 
3 33,3% 
4 28,6% 
5 I hög grad 9,5% 
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Fråga 3: Jag vet vem jag kan vända mig till 
om jag mår dåligt 
 
1 Inte alls 0% 
2 9,5% 
3 33,3% 
4 28,6% 
5 I hög grad 28,6% 
 

Fråga 4: Jag får hjälp och stöd i skolan om 
jag mår dåligt 
 
1 Inte alls 0% 
2 28,6% 
3 38,1% 
4 4,8% 
5 I hög grad 28,6% 
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Fråga 5: På min skola har jag tillgång 
till följande personer 
 
Kurator 95,2% 
Skolsköterska 100% 
Skolläkare 19,0% 
Skolpsykolog 23,8% 
Specialpedagog 71,4% 
 

Fråga 6: Jag har fått information om att 
elevhälsa finns på min skola 
 
Ja 71,4% 
Nej 4,8% 
Vet ej 23,8% 
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Fråga 7: Någon eller några från 
elevhälsan har besökt min klass 
 
Ja 76,2% 
Nej 9,5% 
Vet ej 14,3% 
 

Fråga 8: Jag kan gå till kuratorn och 
prata om jag behöver 
 
Ja 57,1% 
Nej 14,3% 
Vet ej 28,6% 
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Fråga 9: Jag har det senaste året träffat 
kuratorn 
 
Ja 28,6% 
Nej 71,4% 
 

Fråga 10: Om du svarade ja på frågan 
ovan: Jag fick då det stöd av kuratorn 
jag behöver 
 
1 Inte alls 4,8% 
2 0% 
3 19,0% 
4 0% 
5 I hög grad 14,3% 
6 Jag har inte varit där 61,9% 
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