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1. INLEDNING 

 

 Under praktiktiden i socialt arbete fick vi insikt i skolkuratorernas sociala 

arbete. Det väckte ett intresse hos oss att fördjupa oss i det breda området som 

en skolkurator rör sig inom. 

 Uppsatsen handlar om skolkuratorernas arbetssituation i skolan. Vår 

utgångspunkt är att förstå hur skolkuratorerna skapar sin yrkesroll utifrån sina 

förväntningar, erfarenheter och kunskaper om skolan. Den litteratur som vi läst 

har bidragit till insikt om de arbetsområden som skolkuratorn innehar och verkar 

inom. Skolkuratorerna använder sin kunskap och professionalitet i mötet med 

barn, ungdomar, föräldrar och lärare. Även det externa kontaktnät som 

skolkuratorn använder sig av har betydelse för hur samverkan i socialt arbete 

sker. 

En stor del av skolkuratorns arbete utförs inom elevvårdteamet som är skolans 

samlade resurs för insatser till elever i behov av särskilt stöd. Tidigare forskning 

har pekat på att skolkuratorn kan känna sig ensam i sin yrkesroll bland 

pedagogerna i skolan. Forskaren D-Wester beskriver socionomen i ett 

pedagogiskt system på följande sätt: ”Det innebär att man verkar i ett system 

som till stor del har ett annat synsätt, förhållningssätt och arbetsätt än 

socionomens ursprungliga” (D-Wester 2005, s. 11f). 

 

 Skolkurator tjänsten är inte lagstadgad och är inte inskriven i läroplanen eller 

lokala skolplaner. Skolkuratorerna arbetar i olika skolor utifrån olika 

förutsättningar. Det ovan redovisade påverkar skolkuratorernas formande av 

yrkesrollen men det centrala kan vara den relativa friheten i arbetet som ställer 

krav på skolkuratorernas självdisciplin och självreglering av den personliga 

ambitionsnivån. 
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1.1 Dispositionens delar 
 

 I det första kapitlet redovisar vi förförståelse, avgränsning och centrala termer 

för uppsatsen. I det andra kapitlet redogör vi för uppsatsens syfte, 

frågeställningar och sökord. I tredje kapitlet redovisar vi bakgrunden till 

skolkuratorernas yrke. I fjärde kapitlet beskrivs tidigare forskning när det gäller 

skolkuratorernas yrkesroll och arbete med elevers behov. Därefter i femte 

kapitlet redovisas de teoretiska referensramar som vi använde i 

resultatdiskussionen. I kapitel sex beskriver vi metodavsnittet, tillvägagångssätt 

och de metodologiska övervägande som vi gör i studien. I det sjunde kapitlet 

redovisas studiens resultat. Vi avslutar uppsatsen med två diskussionsavsnitt 

vilka är en resultatdiskussion som kopplas till tidigare forskning och teori. Vi 

avslutar med en slutdiskussion och förslag till vidare forskning. 

 

1.2 Avgränsning 
 

 Problemställningen har vi arbetat fram utifrån forskaren Jacobsens modell 

vilken är de följande fyra elementen vi utgått ifrån: ”[…] a) vad är det man är 

intresserad av att kartlägga? b) vilka är man intresserad av att tala med eller 

undersöka? c) vilken typ av åsikter eller beteende har olika objekt? d) i vilken 

situation befinner sig de enheter man undersöker?” (Jacobsen 2007, s. 33f). 

Grundtanken i avgränsningen var att ställa frågor och söka empiri ur ett 

ungdomsperspektiv, åldern 15-18 år, vilket skulle belysa ämnet framtidstro, 

arbete, social livskunskap och kontakter med skolkuratorerna. Vi ändrade oss 

under studiens gång och bestämde oss istället för att göra studien ur 

skolkuratorns perspektiv. Frågorna riktas med fokus på skolkuratorernas 

perspektiv och uppsatsen utförs utifrån skolkuratorernas erfarenheter och 

kunskaper. 
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1.3 Förförståelse 

 

 Under tiden före universitetsutbildningen har vi båda vid olika tillfällen 

arbetat med barn och ungdomar vilket gett oss en förförståelse för hur det är att 

arbeta med barn. En av oss, Christian, har under utbildningen haft sin praktik 

som kuratorsstudent på en skola under tio veckor. Under praktiktiden fick 

Christian en inblick i skolkuratorns roller i skolan och i hur en skolkurator 

arbetar. Under arbetets gång fanns alltid handledare tillgängliga för diskussion 

och handledning. Djupare intryck och ny erfarenhet gav insikt i hur arbetet 

organiserades och samordnades mellan olika yrkesutövare i skolan. Samarbete 

mellan olika professioner inom till exempel elevvårdsteamet gjorde det möjligt 

till ökad förståelse. Skolkuratorn var den personal på skolan som var sakkunnig i 

socialt arbete och rådande social lagstiftning. De centrala verktygen för 

skolkuratorns arbete är den lokala skolplanen, strukturerade samtal, 

kommunikationsförmåga och samarbete på olika nivåer. Även Benny har en 

förförståelse genom att hans hem bistår socialtjänsten som familjehem för just 

barn och ungdomar. Någonstans tror vi också även det är viktigt att tänka på att 

vi själva varit barn och ungdomar, vilket gör att vi har egna erfarenheter och 

därmed en förförståelse. Förförståelsen har betydelse för möten med människor i 

socialt arbete. Vilket innebär en kunskap om sin förförståelse och hur man 

använder sig själv som verktyg genom att: ”[…] kommunicera, bedöma, stärka 

människor, hjälpa människor, ge service, samarbeta, leda förändringsprocesser” 

(Svensson, Johnsson och Laanemets 2008, s.15). 
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

 Det finns idag ingen renodlad skolkurators utbildning utan de som arbetar 

som skolkuratorer har ofta olika utbildnings- och erfarenhetsbakgrund. 

Yrkesrollen är ofta odefinierad och kan läggas upp på olika sätt i olika skolor. 

Organisatoriskt är skolkuratorn en ensam aktör på sin arbetsplats, det vill säga 

han eller hon har oftast inga kollegor som arbetar med liknande saker och som 

de kan diskutera sin yrkesroll och/eller hur de ska angripa sociala problem hos 

barn och ungdomar som de måste hantera. Skolkuratorerna måste förhålla sig till 

den lagstiftning som finns, så som sekretesslagen, socialtjänstlagen och 

skollagen, men utöver det tenderar de att kunna skapa sin egen yrkesroll ganska 

mycket utifrån sina egna ambitioner. Detta gör att vi vill ta reda på hur 

skolkuratorerna resonerar kring hur de skapar sin yrkesroll, sin yrkesidentitet så 

väl som arbetsområden. Som vi ser det bedriver skolkuratorerna ett mycket 

viktigt socialt arbete mot några av samhällets mest sårbara medborgare, det vill 

säga barn och ungdomar, vilket gör det viktigt att förstå vad de gör av relativa 

friheten som de har i sin yrkesroll till skillnad till det sociala arbete som till 

exempel görs inom socialtjänsten. 

 

 Syftet med studien är att förstå hur skolkuratorerna skapar sin yrkesroll 

utifrån erfarenheter (i relation till utbildning, tidigare arbeten så väl som 

personliga erfarenheter), i relation till sin arbetsplats (skolan och de centrala 

aktörer som finns där, det vill säga lärarkollegor, rektor och skolsköterskan) och 

till andra aktörer (socialtjänst och landsting). Några konkreta frågor som vi 

centrerar studien runt är: 

 

 Vad innebär det att vara skolkurator? 

 

 Hur beskriver skolkuratorn sin yrkesroll? 
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 Vilka olika förväntningar har skolkuratorn på sin yrkesroll? 

 

 Hur bedriver skolkuratorn sitt sociala arbete i skolan? 

 

 

Sökord: Skolkurator, barn och ungdom, elevhälsa, elevvård, elevhälsans 

kompetens, samverkan och samarbete 
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2.1 Centrala termer för uppsatsen 

 

 Skolkurator: Skolkuratorn är skolans socialarbetare och har specifika 

kunskaper som socionom, definierar (Ekstrand 2001). Skolkuratorn utgår ifrån 

en psykosocial helhetssyn för att kunna se hela eleven och förstå komplexiteten i 

elevens situation. Arbetsområdet är vidsträckt internt (inom skolan) och externt 

(socialtjänsten, fritidsgårdar och frivilliga organisationer). Skolkuratorn ingår i 

elevhälsan med ett par andra professioner.  Utredare Margitta Edgren beskriver 

arbetsuppgifterna för elevhälsans personal med följande: ”Elevhälsans 

personalgrupper ska delta i skolans arbete för att skapa miljöer som främjar 

lärande, god allmän utveckling och en god hälsa hos varje elev. Personalen ska 

ha ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och 

utveckling” (SOU 2000:19 s. 46). 

 

 Elevhälsa: En statlig elevvårdsutredning har kommit fram till att barns och 

ungdomars sociala-, känslomässiga-, psykosomatiska- och psykiska problem har 

under senare år blivit tydligare i skolan. Utredningen pekar på att 

tvärvetenskaplig kompetens inom skolan bör förstärkas. Elevhälsan blir ett 

gemensamt namn för skolans elevvård och skolhälsovård. Den ska finnas på alla 

skolor i landet samt särskolor, specialskolor och sameskolor, (SOU 2000:19 s. 

39). 

 

 Elevhälsans kompetens: Elevvårdsutredningen SOU 2000:19 anser att 

elevhälsan ska förfoga över högskoleutbildade yrkesgrupper och påföljande 

kompetenser: social (avser skolkurator), psykologisk, medicinsk, omvårdnads, 

specialpedagogisk, studie- och yrkesvägledande. De ska vara tillgängliga för alla 

elever och deras föräldrar när det gäller elevernas skolgång, lärare, arbetslag och 

skolledning, (SOU 2000:19 s. 38). 
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 Elevhälsans lagstöd: Utredare Margitta Edgren konstaterar att sjuksköterskan 

och skolläkaren är de enda yrkeskategorier i elevhälsan som har lagstöd. 

Utredningen syftar till att stärka och tydliggöra elevhälsans roll och betydelse i 

skolans verksamhet. Det föreslås att elevhälsans personal ges lagstöd samt att 

det i skolagen regleras vilket ansvar elevhälsan ska innefatta. Det blir då möjligt 

att uppfatta gränser mellan olika professioner, det vill säga vem utför vad, (SOU 

2000:19 s. 46ff). 

  

 Elevvårdskonferens: Elevvårdkonferensen enligt forskare Backlund kan 

beskrivas som ett möte mellan de som ansvarar för skolans elevvårdsarbete och 

de som är mottagare. De som ansvarar för skolans del i elevvårdkonferens är 

rektor, klassföreståndare, företrädare för elevvården och annan berörd personal. 

Med mottagare menar forskare Backlund eleven och elevens föräldrar, 

(Backlund 2007, s.156). 

Forskare D-Wester skriver att elevvårdkonferensen är lagstadgad och att rektorn 

kan diskutera och ta beslut om ändringar i enskilda elevers skolgång, (D-Wester 

2005, s.98f).  

 

 Samverkan: Att samverka förklarar forskaren Danermark skiljer sig från att 

samarbeta. Vid samverkan händer att människor i en grupp med olika 

utbildningar, ofta med olika regelsystem och olika organisatoriska positioner 

arbetar mot ett gemensamt mål i en klart avgränsad grupp. Elevvårdkonferenser 

kan ses som ett exempel på: ”de fall som gäller klart avgränsbara frågor där de 

samverkande skapar nya arbetsformer för ett gemensamt arbete” (Danermark 

2000, s. 18). Skillnader mellan medverkande i grupper som samverkar kan lösas 

genom att gruppen bearbetar olikheterna sammanfattar forskaren, (a.a. s. 21). 
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 Yrkesroll: Yrkesroll beskriver forskarna Svensson, Johansson och Laanemets 

som: ”yrkesroll är således en social roll som har en specifik position i en 

organisation, är detaljerad och styrd av befattningsbeskrivningar och formella 

regler som t.ex. lagstiftning” (Svensson, Johansson och Laanemets 2008, s. 96). 

Det omfattar hur den enskilda personen tolkar rollen utifrån sina förväntningar 

och hur samarbetet med den sammansatta arbetsgruppen fungerar och har 

betydelse för yrkesutövandet, (Svensson et. al., 2008, s. 96). 
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3. BAKGRUND 
 

3.1 Kuratorns historiska sammanhang 
 

 Skolhälsovården började utvecklas på 40-talet med 1940 års statliga 

skolutredning, (Andersson och Strander 2001 s. 16f). Den startade det närmast 

kontinuerliga reformarbetet i svensk skola till dagens grundskola och 

gymnasieskola. Den rådande uppfattningen blev att i skolan ska barn skaffa sig 

kunskaper, det ska vara viktigt att eleverna upplever glädje i skolan, mår bra 

samt utvecklas socialt. 

Under 50- och 60-talet fanns kuratorer på gymnasieskolorna till vilka staten 

tilldelade medel för arvodestjänster, (SOU 2000:19 s. 233). På 70-talet fanns ett 

behov av skolkuratorerna på skolorna för att arbeta med samverkan mellan 

barnavårdsmyndigheter, skola och hem. Tidigare hade också skolkuratorerna 

arbetat delvis med arbetsförmedling och yrkesvägledning. De arbetsuppgifterna 

övergick i stället till speciella yrkesvalslärare. Elevvårdsutredningen skriver, att 

arbetsfältet för skolkuratorerna utvecklas och utsträcker sig till arbete av mera 

psykosocial karaktär. Arbetsuppgifterna varierar mellan interna uppdrag (inom 

skolan) och externa uppdrag (samverkan och kontakter med olika myndigheter 

samt organisationer), (SOU 2000:19 s. 18f). 

Enligt läroplanen för grundskolan (Lgr) 1969 benämns kuratorerna som skolans 

sociala experter, (SOU 2000:19 s. 233). Skolkuratorerna finns på grundskolan, 

gymnasieskolan och kommunala vuxenutbildningen. Utredare Margitta Edgren 

skriver att genom decentralisering är det huvudmännen för skolan, oftast 

kommunerna, som får ta ansvar för skolans elevvårdsverksamhet, utformning 

och resurser, (SOU 2000:19 s. 303). 
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3.2 Skolkuratorns utbildning 
 

 Efter andra världskriget ökade antalet utbildade social arbetare i en snabb takt. 

Förklaringen till det var att utbildningskapaciteten blev större då det öppnades 

nya Socialinstitut. I takt med att fler socialarbetare utbildades växte en 

professionaliserings process fram, (Petterson 2001, s.191). Forskaren Petterson 

menar att Föreningen DSI (diplomerad från socialinstitutet) fick en roll att slå 

vakt om ”[…] examens värde så att inte utbildningsstandarden sänks och värdet 

av examen minskas eller att nya utbildningsformer tillskapas som skulle komma 

att verka i den riktlinjen” (a.a. s.191ff). Processen pågick under 50-talet och in 

på 60-talet då statusen för socionomer höjdes genom att deras utbildning fick en 

akademisk status. De Socialainstituten blev då till att bli högskolor som sedan 

fick universitetsstatus, (Petterson 2001, s. 191f). 

 

 Socionomutbildningen är en akademiskt förberedande utbildning inom socialt 

arbete vilket ger en bred grund om samhället. Forskaren D-Wester beskriver 

socionomyrket som en yrkesförberedelse inför arbete inom olika sociala 

områden, vilket är målet med utbildningen, (D-Wester 2005 s. 15).  En 

socionom kan arbeta inom flera områden, bland annat som skolkurator. 

Socionomen kan då bland annat arbeta med utredningar om barn, (SOU 

2000:19). Socialt arbete kan definieras med: ”[…] utgår ifrån människan som 

subjekt och hennes behov att ta sitt liv i egna händer” (SOU 2000:19, s. 222). 

 

3.3 Skolkuratorns juridiska ramverk 
 

 Skolkuratorns arbete regleras av lagstiftning, förordningar från regeringen och 

olika myndigheters författningar samt ratificerade internationella dokument som 

Sverige skrivit under . I det här avsnittet kommer vi att redovisa de lagar och 

föreskrifter som är av betydelse för skolkuratorernas arbete i skolan. 



  

11 
 

 Sekretesslag (1980:100) (SekrL) inom skolverksamheten regleras av 7 kap. 9§ 

1 stycket där stark sekretess råder för ”[…] psykologs och kurators verksamhet” 

(Herlin och Munthe 2008, s. 58). Skolans elevvårdande verksamhet står under 

en svagare sekretess 7 kap. 9§ 2st. Psykolog och skolkuratorns arbete skapar en 

speciell situation som bottnar i att de tar del av känsliga uppgifter, medan övrig 

personal i skolan: ”mera sällan får kännedom om känsliga uppgifter” (a.a. s. 58). 

Trots att skolkuratorn och psykologen har sträng sekretess så hindrar det inte 

dem att kommunicera om känslig information till den övriga personalen i skolan 

som är reglerade av den svagare sekretessen. 

 

 Skolans rektor har ansvar för elevvårdsverksamheten enligt Lpo 94 

”Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet” (Lpo 94). Lpo 94 är ett styrdokument för skolan och rektorn, som 

betonar vikten av att alla elever ska ha en likvärdig undervisning. Hänsyn ska tas 

till de elever som behöver särskilt stöd att nå utbildningsmålen. Rektorn har ett 

övergripande ansvar att se till att skolpersonal, som till exempel skolkurator 

finns för arbetet med elevhälsa i skolan. Lpo 94 formulerar enligt följande 

rektors ansvar med ”undervisningen och elevvårdsverksamheten utformas så att 

eleverna får det särskilda stöd och den hjälp de behöver” (Lpo 94 s. 17). 

 

 Ett annat viktigt juridiskt ramverk för skolkuratorn är Socialtjänstlagen 

(2001:453) (SoL). Vid vissa särskilda elevproblem kan skolkuratorn bedöma att 

samhället aktivt ska försöka lösa problemsituationen genom stöd eller hjälp från 

socialnämnden. Skolkuratorn anmäler då till socialtjänsten att skolan känner oro 

för en specifik elev enligt (SoL) 14 kap. 1 § andra stycket. Det vill säga om en 

elev under 18 år befaras fara illa på något sätt och skolkuratorn får kännedom 

om det, är det skolkuratorns skyldighet att genast anmäla det till socialnämnden 

i kommunen. 
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 Följande juridiska ramverk är också viktiga för skolkuratorns arbete: 

Skolagen (1985:1100),  Lpf 94 Läroplan för de frivilliga skolreformerna, Lag 

om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och 

elever (2008:67), Salamancadeklarationen 1994 (integrerad skolgång för elever i 

behov av särskild stöd), Lokala skolplaner och ett vägledande dokument 

Regeringens proposition Hälsa, Lärande och trygghet (2001/02:14) samt FN:s 

Barnkonvention. 

 

3.4 Skolkuratorns arbete på olika nivåer 
 

 Skolkuratorns arbete sker på olika nivåer, Lundin, Benkel, de Neergaard, 

Johansson och Öhrling skriver att skolkuratorn har behov av en omfattande 

kunskap när det gäller samhällets stödåtgärder. Den kunskapen kan behövas när 

skolkuratorerna arbetar med en elev och elevens föräldrar eller, vårdnadshavare. 

Information och rådgivning till föräldrar kan bli aktuellt för skolkuratorn. 

 

 Olika myndigheter ansvarar för olika delar av verksamheten. Samhället är 

också i en kontinuerlig förändring, så för skolkuratorernas del är det viktigt att 

följa alla förändringar och uppdatera sina kunskaper när det gäller samhällets 

stödåtgärder. Några myndigheter som är av intresse för skolkuratorns kunskaper 

om samhället; Kommunen, Landstingtinget, Migrationsverket, 

Frivilligorganisationer, Arbetsgivare, Försäkringskassan, Ekonomi, Försäkringar 

och fonder samt Arbetsförmedlingen,(Lundin, Benkel, de Neergård, Johansson 

och Öhrling 2009, kap. 5). 

 

 Skolkuratorernas arbete sker på individ-, grupp- eller organisationsnivå. 

Forskarna skriver att skolkuratorn på individnivå arbetar med enskilda elever, 

föräldrar och lärare. På gruppnivå arbetar skolkuratorn med elevgrupper eller 

har handledning för lärargrupper. På organisationsnivå arbetar skolkuratorn med 
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skolledningen för utveckling i skolan samt även kontakter med externa 

organisationer och myndigheter. Eventuella brister eller fel av allvarlig karaktär 

som skolkuratorn får kunskap om ska vidare befordras till rätt myndighet i syfte 

att verka för förbättringar, (Lundin, Benkel, de Neergård, Johansson och Öhrling 

2009 s. 36f). 

 

 Med arbetet utifrån ett individperspektiv menar forskaren D-Wester att syftet 

är att nå och stödja enskilda elever i behov av särskilt stöd. Utifrån egna rutiner 

och metoder ska skolkuratorerna tidigt upptäcka elever som befinner sig i 

riskfältet och behöver skolkuratorernas stöd och förändringsarbete, (D-Wester 

2005, s. 79f). 

 

 Skolkuratorerna har social kompetens och är således en given yrkeskategori i 

skolans elevhälsa. Utredare Margitta Edgren skriver att ”Elevhälsans 

personalgrupper ska delta i skolans arbete för att skapa miljöer som främjar 

lärande, god allmän utveckling och en god hälsa hos varje elev, (SOU 2000:19 s. 

46). Här ser vi bredden och den sammanhängande helheten som skolkuratorn 

visar i sin yrkesroll, kompetens och verksamhet i skolan. Det är nödvändigt att 

skolkuratorn har en utarbetad strategi för det förebyggande arbetet. 

 

 Forskaren D-Wester skriver att skolkuratorn bör kunna förbättra och utveckla 

sitt eget arbete. Det kan hända att skolkuratorn annars tar på sig för mycket 

akutärenden. Brist på tid bearbetar skolkuratorn med välgjord planering som ska 

följas och tid för förebyggande arbete måste finnas. Forskaren beskriver insatser 

till förebyggande arbete samt strategier för förändringsarbete. Hälsovårdens 

benämning primär prevention kan ses som insatser för alla elever att skapa en 

trygg och säker arbetsmiljö. Sekundär preventionen är rutiner och metoder som 

möjliggör tidig upptäckt av elever som är i behov av särskilt stöd. Tertiär 

prevention är insatser för elever som redan har drabbats. Det kan vara elever 
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som har blivit mobbade – eller kränkta. Det kan röra elever som på grund av 

psykisk ohälsa håller på att slås ut ur skolsystemet. Skolkuratorn använder sin 

kompetens som socionom för att uppnå förändring och utveckling tillsammans 

med eleven, (D-Wester 2005 s. 79f). 
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4. TIDIGARE FORSKNING 

 

4.1 Inledning 
 

 I det här kapitlet beskrivs tidigare forskning när det gäller skolkuratorns 

yrkesroll och arbete med elevers behov. Forskningen beskrivs i följande fem 

teman: arbete med elevers behov, samverkan med andra externa aktörer, 

skolkuratorns förväntningar på sig själv och förväntningarna från andra, vad är 

av vikt för yrkesrollen och självkontrollens betydelse. Som avslut redovisar vi 

en sammanfattning av forskningen vi studerat.  

 

4.2 Arbete med elevers behov 
 

 Forskaren Tatar beskriver i sin vetenskapliga artikel skolkuratorernas 

föreställningar om skolungdomar. Forskaren kom utifrån skolkuratorernas svar 

fram till att det går att dela in ungdomarna i fem grupper: driftiga ungdomen, 

analytiska ungdomen, sociala ungdomen, familjeorienterade ungdomen och 

tillbakadragna ungdomen. Gränserna mellan ungdomsgrupperna är flyttbara. 

Kuratorerna efterfrågade utveckling av verktyg i arbetet för att klara av att 

hantera de olika kategorierna ungdomar de möter i skolan, (Tatar 2001). 

 

 Forskarna Fox och Butler utförde en undersökning bland 415 elever om deras 

syn på skolkuratorer. Skolkuratorn värderades mycket högt av majoriteten elever 

i studien. Flickorna hade en mer positiv inställning till skolkuratorerna än 

pojkarna. Något som visade sig genom att flickorna besöker skolkuratorerna mer 

än pojkar. Det framkom också att elever önskar tala med kuratorn om mobbning, 

samhällsfrågor, skolfrågor och riskbeteende. En del elever efterfrågade både en 

manlig och en kvinnlig kurator på sin skola, (Fox och Butler 2007). 
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 Forskaren Ryans kvalitativa studie utgick från intervjuer med åtta 

skolkuratorer. Undersökningen gällde skolk och skoltrötthet bland elever inom 

ett geografiskt område. Studien visade att skolkuratorerna uppfattade att vissa 

skolor är resultatinriktade med krav på att det ska vara mätbara resultat som 

redovisas i skolan. Kuratorerna lade vikt vid att det arbetades individuellt med 

eleverna. Verktygen var stöd och rådgivning för att eleverna skulle kunna öka 

sin prestation. Insatser av stöd till ungdomarna gav som resultat att de orka med 

skolgången. Kuratorerna ansåg också att det var viktigt att hjälpa skolpersonalen 

att förstå och stödja eleverna att stanna i skolan och uppnå ett mål på det sättet. I 

studien framgår att om skolans personal inser eller förstår vissa beteenden hos 

en elev kan det vara lättare att få eleverna att stanna, (Ryan 2007). Kuratorerna 

arbetade med elevernas känslor och beteenden utan att eleverna kände krav på 

att bedömas. Eleverna fick lära sig att förstå sig själva och de konsekvenser som 

olika val innebär. Kuratorerna utgick från följande huvudområden för att höja 

elevernas prestation: teoretisk prestation, personlig utveckling, socialt liv och 

kunskaper. Kuratorernas rådgivning och stöd till eleverna höjde prestationen att 

orka arbeta i skolan, (Ryan 2007). 

 

 Forskaren Sherer granskade i sin undersökning ungdomar från fyra etniska 

grupper i Israel. Det var muslimer, kristna, druser och judiska ungdomar. 

Forskarens undersökning visar att etniska grupper prioriterar olika källor när de 

behöver stöd och hjälp. De grupper som vänder sig till sina föräldrar, släktingar 

eller vänner för hjälp kan uppfattas som mera självständiga än de som vänder sig 

till skolkuratorn. Forskaren skriver i sin slutsats att tonårstiden inte 

nödvändigtvis är en problematisk period för alla. Den betraktas som en intensiv 

period av förändringar, då unga människor behöver rådgivning och stöd. 

Tonåringar som inte får något stöd och rådgivning att handskas med de 

förändringar de möter, betraktas av forskaren vara i farozonen att ta fel beslut, 

(Sherer 2007). 
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4.3 Samverkan med andra externa aktörer 
 

 Forskaren Backlund visar i sin avhandling på att det finns ett samarbete 

mellan skolan, polisen och olika ungdomsenheter. Det är oftast skolkuratorn 

som sköter kontakterna mellan dessa institutioner. Det förekommer också ett 

visst samarbete som baseras på personliga relationer mellan skolkuratorn och 

socialtjänsten, (Backlund 2007). 

 

 Ett annat externt samarbete som forskaren Ryan beskriver är att kuratorerna 

ansåg att de måste arbeta externt med att öka elevernas närvaro i skolan. De 

använder sig då av kontakter med elevernas familjer, för att få en bredare syn på 

varför eleven inte kom till skolan. Genom att öka medvetenhet om problemet 

hjälpte föräldrarna eleven att ta kontroll över sin situation och gå tillbaka till 

skolan, (Ryan 2007). 

 

4.4 Förväntningar på en skolkurator 
 

 Forskaren Ekstrand har studerat skolkuratoryrket och hävdar att det är ett yrke 

som fodrar hög professionalitet och erfarenhet. Forskaren vill se socionomer 

som skolkuratorer och anser i studien att det är bra om de arbetat i flera år som 

socionomer för att klara av de krav som ställs på skolkuratorerna. Forskaren 

menar att skolkuratorns arbetsuppgifter är omfattande och arbetsfältet vidsträckt. 

Det är en anledning till att föräldrar och ibland även skolpersonal har svårt att 

förstå vad skolkuratorn egentligen arbetar med, (Ekstrand 2001). 

 

 Forskaren Tatar såg att det fanns förväntningar som kuratorerna ansåg kunde 

störa deras arbete med ungdomar. Kuratorerna hade ofta svårt med att få fram 

vad elever förväntar sig av en kurator fullt ut. Eleverna hade fördomar kring att 

kuratorn endast arbetar med problemelever. Kuratorerna hade svårt att få fortsatt 

kontakt efter ett första besök av eleven. Skolkuratorerna hade en vilja att 
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ompröva deras egen framtoning. Kuratorerna vill finna ett professionellt sätt att 

övertyga ungdomar om att skolans kurator är kompetent och håller sin 

tystnadsplikt. De kunde även reflektera över sina egna förväntningar samt även 

hur de uppfattas av ungdomarna. Forskaren vill i vidare forskning titta på 

klyftan mellan kuratorers uppfattning om hur ungdomarna ser på dem i 

yrkesrollen och hur det förhåller sig i verkligheten, (Tatar 2001). 

 

 Forskarna Raviv, Sills, Raviv och Wilanky redovisar en studie som 

undersöker skillnader mellan ungdomars vilja och behov att söka hjälp samt 

vilja att remittera andra till hjälpsökande. Ungdomarna söker i högre grad hjälp 

av en skolpsykolog eller skolkurator om problemet upplevs som stort. Om det är 

ett mindre problem vänder de sig till sina vänner och föräldrar. Undersökningen 

påvisar att flickor var mer villiga att söka hjälp och stöd från sina vänner och 

föräldrar än pojkar. Forskarna menar att det kan ha att göra med att tryggheten 

finns hos människor som står ungdomarna nära, (Raviv, Sills, Raviv och 

Wilanky 2000). 

Forskarna Fox och Butler har i sin undersökning bland eleverna fått fram att 

många tyckte att det är lättare att tala med kuratorn än med lärare eller föräldrar. 

Eleverna kände kuratorn mer som någon annan och visade på så sätt mer 

förtroende för kuratorn och hade högre förväntningar, (Fox och Butler 2007). 

 

 Vi kan se ett motstridigt resultat i de två olika studierna om ungdomarnas 

vilja och förtroende att vända sig till kuratorn. Forskaren Sherer redovisar i 

studien att de ungdomar som var mer självständiga vände sig till föräldrar eller 

vänner för råd eller stöd i stället för att vända sig till kuratorer, (Sherer 2007). 

Forskarna Fox och Butler har som slutsats i studien att eleverna kände kuratorn 

som betydelsefull annan vuxen och visade på så sätt mer förtroende för kuratorn 

än för sina lärare och föräldrar. Eleverna hade också högre förväntningar på 

skolkuratorn redovisade forskarna, (Fox och Butler 2007). 
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4.5 Vad är av vikt för yrkesrollen 
 

 Forskaren Ekstrand beskriver skolkuratorernas arbete med föräldrar. 

Forskaren anser att det är viktigt att få med föräldrarna i samtalen och att tala 

med dem om och med barnen. Handlar det om ett problem och det inte fungerar, 

får socialtjänsten ta hand om ärendet. Forskaren lägger stor vikt vid arbetet med 

elever som är studieomotiverade och inte når skolans mål, (Ekstrand 2001). 

 

 Forskarna Fox och Butler redovisar elevernas synpunkter där de ser fördelar 

med att kuratorn är ålagd sekretess. Men det framgår också en viss oro om att 

kuratorn inte håller saker hemliga. Kuratorn ses som en främling av vissa pojkar. 

Eleverna tycker att tillgången till kuratorer ska ökas och kuratorns arbete ska 

uppmärksammas mer. Eleverna skulle i så fall besöka kuratorn vid behov. 

Forskarnas slutsats är att eleverna vill kunna lita på att kuratorn håller sin 

sekretess, (Fox och Butler 2007).  

 

4.6 Sammanfattning av tidigare forskning 
 

 Tidigare forskning har som syfte att visa på det behov som finns av 

skolkuratorerna i den svenska och internationella skolvärlden. Arbetet med 

elevers behov varierar. Skolkuratorernas rådgivning och stöd hjälper barn och 

ungdomar att höja sin prestation, (Ryan 2007). Skolkuratorerna själva efterlyser 

utveckling av verktyg för att kunna klara av de olika kategorier ungdomar, 

(Tatar 2001). Skolkuratorernas verksamhet med externa kontakter kräver 

förmåga att samarbeta utifrån skolans mål och för elevens bästa, (Ekstrand 

(2001). Skolkuratorernas förväntningar handlar om en uppskattning från 

kollegor och en definierad yrkesroll inskriven i läroplanen, (Backlund 2007, 

Ekstrand 2001). Skolkuratorerna har ett mångfasetterat arbetsområde med 
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omgivningens krav och sina egna krav på professionalitet i arbetet, (Backlund 

2007, Ekstrand 2001).  

 Från elevernas sida ställs krav på kuratorernas tystnadsplikt, (Tatar 2001, Fox 

och Butler 2007). Det är viktigt för yrkesrollen att skolkuratorerna får möjlighet 

att följa med i utvecklingen i samhället genom påbyggnadsutbildning och 

vidareutbildning. Alla som inte har handledning kräver påbyggnads- och eller 

vidareutbildning som en del i förbättringen av arbetsmiljön och hälsan 

(Backlund 2007, Ekstrand 2001). Handledning ses av skolkuratorerna som en 

stärkande faktor för deras självkontroll, (Backlund 2007, Ekstrand 2001). 
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5. TEORETISK REFERENSRAM 
 

5.1 Inledning 
 

 Vi kommer i det här avsnittet att redovisa tre olika teorier vi valt att utgå ifrån 

i studien. Vi ser att dessa tre teoretiska perspektiv täcker in den problematik som 

skolkuratorerna måste hantera för att klara sitt arbete. Det socio-tekniska 

systemperspektivet hjälper oss att förstå den roll skolkuratorerna har i en 

sammansatt arbetsgrupp. Kasam ger ett ramverk för begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet utifrån skolkuratorernas arbete. Foucaults maktperspektiv 

hjälper som att förstå den självreglering som skolkuratorernas position kräver 

och hur han/hon placeras i de maktrelationer som finns i en organisation. 

 

5.2 Det socio-tekniska systemperspektivet 
 

 Forskarna Bakka, Fivelsdal och Lindkvist beskriver självstyrande 

arbetsgrupper som mönster för organisationer där olika sammansatta 

arbetsgrupper samarbetar. Ett exempel är skolkuratorn i elevvårdteamet där 

olika beslut tas i arbetsgruppen. Forskarna skriver att systemen har olika 

karaktärsdrag.  Båda systemen är beroende av varandra och består av skilda 

egenskaper. Det tekniska systemet fungerar utifrån tekniskt/rationella 

förutsättningar. Det vill säga de tekniska möjligheterna att utföra arbetet i 

organisationen. Den andra komponenten, det sociala systemet beskriver vikten 

av att respektera förhållande som ”[…] individens sociala behov, 

organisationens behov av flexibilitet, kompetensutveckling av gruppmedlemmar 

(bredare arbetsuppgifter), grupporienterade belöningssystem” (Bakka, Fivelsdal 

och Lindkvist 2006, s. 109). 

 

 Forskarna beskriver systemen som sammanhängande och understödjande till 

varandra. Arbetsgrupper som arbetar självreglerande i ett organisationsmönster 
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har som syfte att sammanfoga systemen. Det socio-tekniska systemperspektivet 

utvecklades av Tavistockinstitutet i London via Ken Bramforths observationer 

efter andra världskriget. Självstyrande grupper utvecklades i Sverige och 

Danmark på 1960-talet. De riktade fokus på mera individuell medverkan i 

arbetslivet. Idéerna bakom denna modell var att det skulle gynna tillväxten och 

öka produktiviteten i företagen och ge arbetarna en meningsfull helhet. De yttre 

belöningsformerna som lön, arbetstid och säkerhet var inte tillräckliga för att 

frigöra arbetstagarnas resurser, (Bakka et al., 2006). Studier startades som 

handlade om att få arbetstagarna mera delaktiga i arbetet genom att frigöra de 

inre resurserna. Det arbetades fram olika psykologiska arbetskrav som ingick i 

studiernas försöksverksamhet. De psykologiska jobbkrav som sociotekniken 

utgick från var följande: 

 

”1 Behov av ett innehåll i jobbet som kräver mer än ren uthållighet och ger ett 

visst minimum av omväxling – även om det innebär något nytt. 

2 Behov av att kunna lära något i jobbet, även långsiktigt. 

3 Behov av att kunna fatta beslut inom ett avgränsat område som individen kan 

kalla sitt. 

4 Behov av erkännande av det utförda arbetets värde. 

5 Behov av att kunna se samband mellan arbetet och omvärlden, så arbete 

framstår som nyttigt och meningsfullt. 

6 Behov av att se att arbetet leder till en önskad situation i framtiden – inte 

nödvändigtvis befordran” (Jacobsen och Thorsvik 2002, s. 319) 

 

 I USA och Japan tittade man på de nordiska studierna med intresse och gjorde 

egna studier inom bilindustrin. De fokuserade dock inte lika mycket på reformer 

och arbetsplatsdemokrati som i de skandinaviska studierna. 

 

 De nackdelar som identifierades i de nordiska och internationella studierna 

var att utbildningskostnaderna är höga och organisationerna blir sårbara vid byte 

av personal. Man kunde även se att det bildades starka gruppnormer, vilket 



  

23 
 

gjorde det svårt för ny personal att komma in i arbetsgruppen. På 1990-talet 

började självstyrande grupper diskuteras igen och ordet ”team” användas inom 

yrken som arbetar nära brukare inom ett geografiskt avgränsat område där tung 

byråkratisk styrning utövas. Forskarna skriver att här kan självstyrande grupper 

användas med stor fördel om de ges nödvändig utbildning och stöd från 

ledningen, (Bakka, Fivelsdal och Lindkvist 2006). 

 

5.3 KASAM 
 

 Den medicinska sociologen Aaron Antonovsky myntade begreppet KASAM 

som står för känslan av sammanhang. Forskaren Antonovsky har försökt att hitta 

förklaringar till hur människor gör för att behandla kriser och andra svåra 

livsöden som en person kan ställas inför. Generella motståndsresurser (GMR) är 

något som Antonovsky menade skapade förutsättningar för att hantera stressade 

situationer i livet. Resurserna kan vara jag styrka, socialt nätverk, ekonomisk 

trygghet och kulturell stabilitet. Att finna meningsfullhet i livet är en grundsten 

för människan. Om en person får en logisk förklaring på det som har hänt till 

exempel en ungdom som går till kuratorn för att ens föräldrar ska skiljas. Får 

ungdomen då en begriplig förklaring till det som händer runt sig bidrar det till 

att ungdomen hittar ett verktyg som fungerar i olika livssituationer samtidigt 

som situationer blir mer förutsägbara. Det bidrar till ett högre KASAM och till 

större möjligheter att hantera påfrestningar och svåra situationer i livet, 

(Antonovsky 2005, s. 12ff). 

 

 KASAM bygger enligt Antonovsky på tre centrala delar om vad som skapar 

känslan av sammanhang. De grundläggande delarna är begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. 

 

 Begriplighet: (Jag vet) är kärnan i definitionen av begreppet KASAM. En 

person med hög begriplighet ser händelser som förutsägbara och gripbara och 
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vid plötsliga händelser som vid till exempel personliga kriser, olyckor så förmår 

de att göra de begripliga. Således hanterar man yttre och inre påfrestning på ett 

ordnat och strukturerat sätt snarare än kaotiskt och oförklarligt, (a.a. s. 44). 

 

 Hanterbarhet: (Jag kan) syftar till i vilken grad en person har resurser att 

hantera de händelser som han/hon utsätts för samt att se vilka resurser som står 

till dennes förfogande för att kunna möta de krav som han/hon ställs inför. 

Resurserna kan komma från släkt, vänner, kolleger och från personen själv. 

Personer med hög hanterbarhet ser inte händelser, som inträffar, som att de inte 

blir offer inför dem. De har mer en känsla av att det ordnar sig och att livet går 

vidare, (a.a. s. 45). 

 

Meningsfullhet: (Jag vill) är motivations komponenten i KASAM-begreppet. 

Personer med ett högt KASAM har under sitt liv fått erfarenheter som är av stor 

vikt för dem. Händelser som sker inom dessa erfarenheter ses som utmaningar 

och värda att lägga ned engagemang och känslor i. Komponenten syftar således 

till att se i vilken utsträckning en person känner att livet har en mening och hur 

aktivt man vill gå in i ett problem och engagera sig den samma. Personer med en 

hög meningsfullhet ser det som en utmaning att klara av ett problem som till 

exempel en konflikt på arbetet. Så här sammanfattar Antonovsky sin definition 

av 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” (a.a. s. 46) 
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5.4 Foucault subjekt 
 

 Ur Foucaults vetenskapliga arbete växte det fram en ny syn på vetandeformer, 

maktrelationer och sociala praktiker. Foucault lyfte upp flera gamla dokument 

som var förbisedda och åsidosatta som simpla eller banala. Han tog med 

arkeologins metoder fram gamla dokument och skapade helhetsbilder: ”av 

vansinnet, sexualiteten, brottet, avvikelsen, vetandet och makten och inte minst 

människan som subjekt” (Lindgren 2007, s. 348). Begreppet subjekt har relevans 

och vikt i denna studie. Foucault beskrev de olika sätt på vilka människan 

utvecklas till subjekt i västerländsk: ”kultur som essensen i sina arbeten” (a.a. 

s.349f). För Foucault fanns flera olika innebörder i begreppet subjekt. För det 

första såg han en individ som agerar och utvecklas under tidens gång. Forskaren 

Lindgren skriver att Foucault benämner aktören som ett handlande subjekt.  

Enligt Lindgren är Foucaults begrepp subjekt viktigare när den underkastas och 

underordnas en viss makt och ordning. Det subjektet har sin individualitet och 

blir ett objekt för vetenskapliga studier och själviakttagelse, (Lindgren 2007). 

Forskaren Lindgren skriver att för Foucault finns det tre historiskt viktiga 

processer då människan kunde ha format sig själv som kunskapsobjekt och 

utformat sig som subjekt. Lindgren redovisar Foucaults tre processer med 

följande: 

 

 För det första blev det möjligt genom att använda nya 

undersökningsmetoder som till exempel vetenskapliga studier och de 

vetenskaper som har individen och individens beteende som sitt 

vetenskapliga fält. 

 

 För det andra genom ”åtskiljande praktiker” enligt Foucaults benämning. 

En social utskiljningsprocess åtföljs av en inre självomvandling. En del 

subjekt sovrades bort med hjälp av en del normer från andra subjekt. 

 



  

26 
 

 För det tredje kan människorna genom ett frivilligt och aktivt handlande 

omvandla sig själva. För att uppnå det krävs förmåga till 

självregleringstekniker. 

 

 Subjektet formas, skriver Foucault, ur relationen till sociala praktiker, till 

andra subjekt och till den egna existensen. Foucaults konstaterande summeras 

med att subjektets historia ska uppfattas som en redovisning för den moderna 

människans uppkomst med två obligatoriska förutsättningar som villkor. Det ska 

vara vetande och maktrelationer i vissa former. Dock med minst ett ömsesidigt 

beroende mellan de båda. Tillsammans med subjektet bildar vetande och makt 

det fält som Foucault arbetade med, (Lindgren 2007, s. 350). 

 

5.5 Foucault maktbegrepp 
 

 Foucaults intresse för maktens disciplinerade effekter och maktkritik följs av 

Foucaults syn på förhållande mellan makt och kunskap: ”[…] att det inte finns 

någon kunskap oberoende av maktförhållande, på samma sätt som det inte finns 

någon makt utan kunskap” (Foucault 2007, s. xiii). Foucault anser att makt finns 

i alla sociala relationer på vardaglig nivå. Han benämner den makten som 

bedrivs över individen som det fysiska jaget för mikro-makt. Den historiska 

utvecklingen ledde till två huvudinriktningar med en disciplinär makt som är 

riktad mot den mänskliga kroppen, samt en reglerande makt riktad mot 

befolkningen. Det handlar om mikro-makt eller bio-makt. Foucault säger om 

biomakten att det är: ”en makt vars högsta funktion hädanefter kanske inte 

längre är att döda utan att lägga beslag på livet från början till slut” (a.a. s. 360). 

Makten utförs av administrativa tekniker, med olika förfarande system för 

normalisering och kontroll. Utifrån Foucaults maktbegrepp beskriver forskaren 

Lindgren med: 
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”[…] och den är inte heller en förmåga eller ett resursinnehav som vissa personer är 

rustade med. Makt är snarare synonymt med en elementär kraft, vilken är immanent i 

alla förekommande sociala relationer. Den kan förstås som en neutral kapacitet att 

verka, påverka och förändra. Och den är till sin karaktär relationell och operationell” 

(a.a. s. 360) 

 

 Immanent betyder inneboende. Relationella karaktären av makten betyder att 

makten finns i alla situationer och sammanhang. Den makten kan förstås genom 

att undersöka de situationerna och sammanhangen som den återfinns i. Foucault 

är intresserad av makten i utövningen och han förespråkar empiriskt 

vetenskapliga studier av praktiker och nivåer, (Lindgren 2007, s. 360). 

 

5.6 Sammanfattning teori 
 

 Utifrån det socio-tekniska systemperspektivet beskriver vi skolkuratorernas 

sammansatta arbetsgrupp i vilken de samarbetar och samverkar. 

Skolkuratorernas dagliga arbete sker på olika nivåer i samhället och på de skolor 

som de är stationerade på.  När de samarbetar sker mycket av det dagliga arbetet 

med andra professioner som till exempel i skolan där skolkuratorerna samarbetar 

i elevvårdsteamet eller elevhälsogrupper. När skolkuratorerna samverkar så sker 

det dagliga arbete i samverkan med till exempel andra myndigheter som till 

exempel socialtjänsten och landstinget. I samverkan kan skolkuratorerna träffa 

samma socialsekreterare eller landstings kurator men oftast träffar de nya 

personer som inte är insatta. Det gör att de sammansatta arbetsgrupperna i 

samverkan ändrar sig i det sociala fältet utifrån individen i de olika sammansatta 

arbetsgrupperna som skolkuratorerna samverkar inom. Teorins perspektiv på 

sammansatta arbetsgrupper ser vi som ett viktigt avgörande begrepp utifrån 

skolkuratorernas egna beskrivningar, (Bakka, Fivelsdal och Lindkvist 2006, 

Jacobsen och Thorsvik 2002). 
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 Antonovskys teori KASAM använder vi utifrån känslan av sammanhang i 

skolmiljön. De begrepp forskaren beskriver är begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Vi tycker de begreppen är intressanta för hur skolkuratorer 

arbetar med människors resurser. De kan vara en grundsten för hur elever och 

lärare hanterar påfrestningar och svåra situationer i skolan, (Antonovsky 2005). 

 

 Intresset för Foucaults teorier uppfattar vi som relevanta utifrån hans 

forskning av olika sociala processer. Vi analyserar och diskuterar subjektet, 

objektet och makten utifrån skolkuratorernas egna berättelser i skolan. Foucaults 

teorier fångar också de nivåer skolkuratorerna rör sig inom, i yrkesrollen. 

Skolkuratorerna är inte definierade i Skolagen (1985:100) eller har utarbetade 

yrkesbeskrivningar av sina arbetsgivare. De yrkesbeskrivningar skolkuratorerna 

arbetar efter har de själva utarbetat i det skolkurator nätverk de samverkar och 

samarbetar inom i kommunerna. Det gör att skolkuratorerna behöver utöva en 

kontroll av sig själva i yrkesrollen. Självregleringen får en betydelse för 

yrkesrollen genom att skolkuratorerna utövar en omvärdering av sina 

uppfattningar på grund av en ny insikt, samt anpassar sig till rådande normer 

som till exempel Skolagen (1985:100) definierar för arbetande professioner 

inom skolan, (Lindgren 2007, Foucault 2007). Skolkuratorerna utövar makt i 

dagliga arbetet i skolan i egenskap av socialt sakkunniga i skolan. 

Skolkuratorerna utövar makt genom tillämpning av lagar. Det paradoxala är att 

tjänsten samtidigt inte är lagstadgad och är inte inskriven i läroplanen eller 

lokala skolplaner. Detta skapar en sammansatt bild av yrket där skolkuratorerna 

utövar makt genom sin skyldighet gentemot lagsystemet, samtidigt som 

skolkuratorernas skyldigheter och ansvarsområden är diffust och oidentifierat 

både juridiskt och yrkesmässigt. Därigenom hamnar skolkuratorns kompetens 

och yrkesutövande i förhandling med andra aktörer inom eller i relation till 

skolan och barnen/ungdomarna. Dessa förhandlingar inbegriper, som vi ser det, 

olika aspekter av maktrelationer där Foucaults tankar när det gäller systemen för 
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normalisering och kontroll blir centrala, (Lindgren 2007, Foucault 2007). 
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6. METOD 
 

6.1 Inledning 
 

 I metodavsnittet beskriver vi tillvägagångssätt och de metodologiska 

överväganden som vi har gjort i materialinsamlingen inför uppsatsarbetet. De 

delar vi kommer att beskriva och diskutera i metoden är metodövervägande, 

urval, datainsamling, analysförfarande, beskrivning av medverkande 

skolkuratorer – skolor. 

 

6.2 Metodövervägande 
 

 Vi har valt en kvalitativ studie där vi genomfört sju interjuver med 

skolkuratorer. Vi ser skolkuratorerna som informatörer med erfarenheter och 

kunskaper att kunna svara på frågorna. Vi valde en kvalitativ ansats före den 

kvantitativa ansatsen för att vi ville gå mer på djupet i hur skolkuratorerna 

belyser yrkesrollen och vilka förväntningar de har utifrån egna erfarenheter och 

kunskaper i deras livsvärld. 

 

 Den formen av kvalitativ intervju som vi ansåg vara mest lämplig för vår 

undersökning är semi-strukturerad intervju. Forskaren Bryman beskriver 

metoden som att intervjuaren har en uppsättning frågor men själva frågornas 

ordningsföljd kan ändras. Intervjuaren har ett visst utrymme att ställa ytterligare 

uppföljningsfrågor till det som uppfattas vara viktiga för intervjun. Den 

intervjuguide som utformades var av semi-strukturerad karaktär (se bilaga 2) 

kopplad till syftet och forskningsfrågorna. För oss fungerar intervjuguiden bäst 

som avprickningslista så vi är säkra på att alla frågor ställs. Intervjupersonerna 

har då möjlighet att själva styra sina svar och vi som intervjuare vet var vi 

befinner oss i intervjun. Det gjorde att vi kunde koncentrera vår uppmärksamhet 

på intervjupersonen, (Bryman 2002, s. 127ff). 
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 Studien utgår från ett relativt litet datamaterial och det är viktigt att reflektera 

över om resultatet hade påverkats av flera intervjuer. Vi tyckte att vi kände en 

mättnad i förhållande till syftet efter femte intervjun och bestämde oss för att sex 

intervjuer kändes tillräckligt. 

  

 Vi har reflekterat över att använda flera metoder för att samla in empiri. Vi 

tror att det skulle gett oss ett bredare material och en ökad förståelse för 

skolkuratorsarbetet. De metoder som vi skulle kunnat använda är observation 

och fokusgrupp. Att delta i en observation skulle kunnat skapa en förståelse av 

skolkuratorernas dagliga arbete. Dock hade sekretessen varit ett hinder för att 

delta i en observationsstudie. 

 

 I och med att vi valde en kvalitativ forskningsansats, var vi mer intresserade 

av att gå på djupet snarare än bredden, då vårt syfte var att fånga hur 

skolkuratorerna belyser och skapar rollen utifrån sina egna erfarenheter. 

 

 Vi har även reflekterat över att vår intervjuteknik förändrade sig från första 

till sista intervjun. I och med att vi hade semistrukturerade intervjuer så blev vi 

bättre på att avgränsa samtalsämnena och ställa följdfrågor under intervjuerna. 

Vi menar att resultatet inte har påverkats negativt av det. Det har snarare lett oss 

till en tydligare koncentration på frågeställningarna. 

  

 De etiska aspekterna kring forskning är något som vi har funderat över. Vi 

tittade noga på de fyra forskningsetiska principer som vetenskapsrådet har 

utformat. De kraven kallas i följande ”[…] informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet” (Vetenskapsrådet 2002, s. 6). Vi 

valde att använda oss av fingerade namn vad gäller presentation av informanter, 

kommun och skola för att på så sätt göra de intervjuade personerna så anonyma 

som möjligt. De intervjuade har också fått brev om studien och informerats om 
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vad de ställer upp på. Det var viktigt att hålla på de etiska principerna i studien 

då det under intervjuerna kunde framkommit något som varit av känslig 

karaktär, (Vetenskapsrådet 2002). 

 

6.3 Urval 
 

 Uppsatsens urval består av skolkuratorer som arbetar i grundskola eller 

gymnasium. Studien genomfördes i två kommuner. Vi har kontaktat 

skolkuratorerna via e-post och skickat ett brev (se bilaga 1) som är skrivet enligt 

forskningsetiska principerna, (Vetenskapsrådets 2002). Vi kontaktade och 

mailade cirka 14 skolkuratorer varav två tackade nej och fem inte svarade. Sju 

skolkuratorer har intervjuats under veckorna 14 till 16 våren 2009. 

Antalet intervjupersoner som skulle intervjuas var inte fastställt från början i 

studien. Vi diskuterade om vi skulle intervjua mellan fem till tio skolkuratorer. 

Av de sju intervjuerna var en testintervju som säkerhetsställde relevansen i 

frågorna.  Under sista delen av intervjuerna kände vi en mättnad. Antalet 

intervjupersoner påverkades också av svårigheten att geografiskt hitta 

skolkuratorer som var villiga att medverka i studien. 

 

 Fyra skolkuratorer var verksamma på högstadiet, två på lågstadiet och en på 

gymnasiet. Alla sju stycken skolkuratorerna var kvinnor men utbildningen och 

yrkeserfarenheterna skiljer dem åt. En skolkurator var socionom och fyra 

specialpedagoger samt två beteendevetare. Antalet år som skolkuratorerna har 

arbetat med barn och ungdomar i skolan sträcker sig från ett till elva år. Åldern 

på de intervjuade är mellan 25 och 63 år. 

 

 Vi sökte mail adresser och telefonnummer via kommunernas hemsidor. De 

skolkuratorerna som inte svarade på det utskickade mailet kontaktades via 

telefon. De skolkuratorerna som tackade ja till en intervju via mail kontaktades 
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också via telefon för bokning av dag och tid. I de fall där de tilltänkta 

skolkuratorerna inte hade möjlighet att medverka, frågade vi om skolkuratorn 

kände någon annan skolkurator som kunde tänkas kunna ställa upp på en 

intervju för oss. Vi använde oss då av ett snöbollsurval, vilket är ett slags 

bekvämlighetsurval. Forskaren Bryman beskriver det med att: ”[…] få kontakt 

med ett mindre antal människor som är relevanta för undersökningens tema och 

använder därefter dessa för att få kontakt med ytterligare respondenter” (Bryman 

2002, s. 115). Enligt skolkuratorernas egna önskemål intervjuades de på sina 

egna tjänsterum. 

 

6.4 Datainsamling 
 

 Utifrån en genomgång av litteraturen i tidigare forskning kunde vi identifiera 

artiklar som hade relevans till skolkuratorernas arbete och skolkuratorernas 

yrkesroll. Datan låg som grund när flera teman formades. Temana används i sin 

tur i följande tre kapitel: Tidigare forskning, Bakgrund och Teoretisk 

referensram. Genom att använda sig av uppsatsens syfte och frågeställningar 

tillsammans med temana, utformades intervjuguidens tema och 

semistrukturerade frågor. Vi har spelat in intervjuerna och använt två stycken 

bandspelare under intervjuerna. Forskaren Kvale beskriver fördelarna med 

bandspelare eftersom man kan ”koncentrera sig på ämnet och dynamiken i 

intervjun” (Kvale 1997, s. 147).  

 

 Vi har båda närvarat vid samtliga intervjuerna och turats om att ställa 

följdfrågor. Vi avsatte en timme för varje intervju, vilket vi bedömde skulle vara 

tillräckligt. Vi bedömer att intervjutiden var realistisk och vid endast ett tillfälle 

överskred vi en timme. Vi var mycket noga med att hålla tiden för den avtalade 

intervjun. Efter varje intervju avslutade vi med en egen reflekterande stund där 

vi diskuterade intervjun och de anteckningar vi hade gjort. Efter det så 
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transkriberade en av oss den inspelade datan med hörlur och bandspelare vid 

dator. Varje intervju tog mellan 10 och 15 timmar att transkribera. Vi valde att 

skriva ner ordagrant allt i intervjuerna för att senare kunna tillämpa materialet i 

studiens resultat och resultatdiskussion. 

 

 Uppsatsen har en abduktiv utgångspunkt, det vill säga att studien utgår från 

teoretiska antaganden mellan empiri och teori. Teorin växte fram inom ramen 

för en interaktiv lärprocess och utvecklingsprocess i ett samspel med gjorda 

empiriska erfarenheter under hela forskningsprocessen, (Alvesson och 

Sköldberg 1994). Vi har ett fenomenologiskt förhållningssätt och synsätt genom 

att vi: ”[…] söker förstå de sociala fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv, 

beskriver världen sådan den upplevs av subjekten och förutsätter att den 

relevanta verkligheten är vad människor uppfattar att den är” (Bryman 2002, s. 

54). 

 

6.5 Analysförfarande 
 

 Resultatet och resultatdiskussionen bygger på de sex genomförda intervjuerna 

med skolkuratorerna. Vi började med att läsa de transkriberade intervjuerna. 

Utifrån temana skapade vi med intervjuguidens stöd teman runt varje 

frågeställning. Vi bevarade allt datamaterial och sorterade ut relevanta teman. 

Några svar blir redovisade som citat. På det sättet når vi exakthet och håller ett 

kvalitativt värde i data. Läsaren ska kunna få en egen bild eller uppfattning i 

ämnet eller om skolkuratorn. I resultatdiskussionen kommer vi att knyta ihop 

skolkuratorernas svar med teori och tidigare forskning. Vi skriver redovisningen 

utifrån en fenomenologisk baserad meningskoncentrering. Där talar man om att: 

”handskas systematiskt med data som förblir uttryckta i vardagsspråkliga 

termer” (Kvale 1997, s. 175). Vi anser att det är viktigt att bevara det 
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ursprungliga språket. Resultatdata kan vi använda igen till exempel i 

resultatdiskussionen. 

 

6.6 Beskrivning av medverkande skolkuratorer – skolor 
 

 Vi har intervjuat sex skolkuratorer som är verksamma i skolor i två 

kommuner. Skolkuratorerna har vi anonymiserat och även kommunerna. 

Skolkuratorerna har en bred yrkeserfarenhet. För att skydda skolkuratorernas 

identitet väljer vi dock att inte fördjupa oss mer i det. Vi har heller inte frågat 

om deras ålder. Vi har istället frågat dem om antalet arbetade år i yrket, vilket 

varierar mellan dem. Elevantalet på skolorna varierar från 250 barn som lägst till 

cirka 750 barn som mest. Personalstyrkan uppgick från ett tio-tal till cirka 85 

stycken. Vi ger heller ingen närmare beskrivning av skolorna på grund av att vi 

vill bevara skolornas anonymitet. När skolkuratorerna presenteras i analysen så 

finns deras citat med utan inbördes följd. 

 

 Skolkurator Agneta är kvinna och har arbetat som kurator i cirka fyra år i 

kommun Nordvind. Agnetas utbildning är socialpedagog och arbetar på en 

högstadieskola. 

 

 Skolkurator Berit är kvinna och har arbetat som skolkurator i sju år och 

verksam i kommun Nordvind. Berits utbildning är specialpedagog. Hon arbetar 

på två skolor, där den ena är låg- och mellanstadium och den andra är mellan- 

och högstadium. 

 

 Skolkurator Carin är kvinna och har arbetat som skolkurator i 10 år och 

arbetar i kommun Nordvind. Carin är utbildad till socialpedagog. Arbetar på två 

skolor där den ena är låg- och mellan och den andra är ett högstadium. 
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 Skolkurator Dagny är kvinna och har arbetat som skolkurator i 11 år inom 

kommun Sydvind. Dagny är utbildad socionom och arbetar på tre skolor där två 

skolor är låg- och mellanstadium och den tredje är ett högstadium. 

 

 Skolkurator Elsa är kvinna och har arbetat cirka ett år som skolkurator i 

kommun Nordvind. Elsa har magisterexamen i sociologi och kandidatexamen i 

psykologi. Arbetar på två skolor där den ena är ett lågstadium och den andra är 

ett mellanstadium. 

 

 Skolkurator Frida är kvinna och har arbetat i två år som skolkurator 

tillhörande kommun Nordvind. Fridas utbildning är beteendevetenskap 

likvärdigt socionomutbildning. Arbetar på ett gymnasium. 
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7. RESULTAT 

 

7.1 Inledning 
 

 I resultatet redovisas skolkuratorernas syn på yrkesrollen och arbetet i skolan. 

Utifrån studiens frågeställningar redovisas resultatet tematiserat i tre följande 

kategorier med en inledning och sammanfattning: skolrollen, det sociala arbetet 

och samarbetet med omgivande aktörer. Först presenteras skolkuratorernas 

berättelser om sin yrkesroll, andra delen redogör för hur de avgränsar och 

bedriver det sociala arbetet med barn och ungdomar och den tredje delen handlar 

om hur de samarbetar med omgivande aktörer, inom så väl som utanför skolan. I 

resultatet summeras intervjuerna till beskrivande text. Citaten exemplifierar hur 

intervjupersonerna ordagrant framställer sina erfarenheter och reflektioner. Alla 

citat är citerade som talspråk i resultatet för att bevara det ursprungliga språket. 

Resultatdelen följs av en resultatdiskussion där tidigare forskning och teoretiska 

referensramar diskuteras utifrån resultatet.  

 

 

7.2 Skolrollen 
 

 I detta avsnitt ska vi belysa skolrollen i vilken skolkuratorerna berättar hur det 

är att medverka i skolan utifrån ansvar, flexibilitet och självkontroll. 

Skolkuratorerna har utgått utifrån sin yrkesroll vilket de själva i stor 

utsträckning har format. Skolkuratorerna beskriver sina relationer till rektorerna 

som ansvarar för skolans sociala arbete. 

 

7.2.1 Vad innebär det att vara skolkurator? 
 

 Att arbeta som skolkurator på en skola innebär enligt skolkuratorerna i 

studien att de måste ha en stor flexibilitet och en stark självkontroll i arbetet. Det 

är enligt dem ett arbete som många gånger innebär att kunna styra sig själv. 
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Ibland är det ett mycket ensamt arbete som inte alltid innebär att rektorn 

övervakar det som görs under en dag. En skolkurator beskriver att ibland kan det 

kännas som att hon skulle kunna stänga in sig på sitt tjänsterum utan att rektorn 

visste vad hon gjorde: 

 

Så blir det ju eller så kan jag tänka mig att visa rektorer kanske inte alls har någon koll 

över huvudtaget dom vet att jag har en kurator här, och då är nöjd. Ibland skulle man 

kunna stänga dörren utan att någon upptäckte vad man gjorde….(tystnad) ibland 

undrar man egentligen vad man jobbar med. Det vet jag ju inte men jag har en 

förhoppning att alla rektorer har lite koll på vad sin personal gör men det är nog inte 

alla som har det. Så det kan också skilja väldigt mycket, för vissa rektorer har jag 

förstått har väldigt mycket koll vad de gör i minsta detalj, hur mycket samtal har du och 

vad gör du idag och hur ser du ut. Medans mina rektorer vet nog inte alltid vad jag gör 

(Skolkurator Elsa i kommun Sydvind s.9) 

 

 En annan skolkurator beskriver att hon känner sig hemlig i sitt arbete utifrån 

att arbetet är styrt av lagar om sekretess som ska följas. Lagarna ska också ses 

som en trygghet för eleverna enligt skolkuratorerna även om de gärna skulle 

vilja diskutera sina tankar med någon i den sammansatta arbetsgruppen på 

skolan ibland:  

 

Det kan kännas som att man arbetar hemligt just det på grund av det att man hanterar 

känslig information utifrån sekretesslagen och socialtjänstlagen. På det sättet kan man 

känna sig hemlig. Sen kan jag ju ha åsikter om LVU. När jag märker att det behövs o 

så. Men det är ju bara en åsikt kan ha. Men det är ju ingenting jag kan rekommendera 

socialtjänsten. Dom tar ju sina beslut (Skolkurator Berit i kommun Nordvind s.5) 

 

 Att diskutera med arbetsgruppen är något som skolkuratorerna beskriver som 

att det är svårt att hålla en balans mellan vad som får sägas och vad som inte får 

föras vidare utifrån sekretesslagen.  En skolkurator tillägger att kunskapen om 

hur andra myndigheter arbetar och fungerar är av vikt då det ibland förkommer 
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att hon måste informera om saker till föräldrar som undrar hur det går till att till 

exempel söka bistånd hos socialtjänsten: 

 

Inte bara lagarna utan hur saker fungerar en anmälan till socialtjänsten tillexempel hur 

det fungerar att söka socialbidrag. Alltså såna bitar. Det är jätte bra för man får såna 

frågor ibland, Av föräldrar. Föräldrar är jätte oroliga att söka hjälp på socialtjänsten. 

De har en syn fortfarande att de tar ens barn. Rent paraktiskt är det såna saker man 

behöver veta. Och hur BUP jobbar. Vad som händer när man ringer till dem. Sånt är 

jätte viktigt (Skolkurator Agnetha i kommun Nordvind s.13) 

 

 Skolkuratorerna beskriver i intervjuerna att prioriteringen av det sociala 

arbetet i skolorna skiftar. En del skolkuratorer arbetar på flera skolor och har 

flera rektorer som chefer i sitt arbete. En skolkurator säger att när hon anställdes 

så var det lite av ett krav att jag skulle vara flexibel och kunna prioritera: 

 

Jag tänker för att det vad de prata mycket om när de anställde mig att det är viktigt att 

du är flexibel och att du har förmågan att kunna prioritera. Det kan man säga att det 

har jag sen vet ju inte dom om jag har det eller inte. Men det är något som är väldigt 

önskvärt tror jag som kurator. Att man ska kunna vara flexibel och kunna se det från 

dag till dag. Idag får prioritera det här och imorgon det här (Skolkurator Elsa i 

kommun Nordvind s.9) 

 

 Det framgår i studiens resultat att skolkuratorerna kan uppleva en 

osäkerhetskänsla i arbetet, då skolkuratorerna och rektorn inte alltid har samma 

åsikt. Alla skolkuratorerna beskriver att de har goda arbetsrelationer med 

rektorerna.  En skolkurator beskriver att hon måste ha en god relation till rektorn 

men samtidigt sätta sina egna gränser och ha ett godkännande från rektorn: 

 

Det är bara jag som vet hur jag vill jobba. Jag får sätta de gränserna själv. Och 

markera. Helt enkelt. Givet viss tillsammans med min chef. Vi pratar jätte mycket. Jag 

måste ha en bra dialog med honom. Han måste godkänna vad jag gör igentligen allting. 

Därför måste man ha en bra relation till chefen (rektorn). Därför känner jag att jag har 
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en jätte bra relation till rektorn. Kan hjälpa mig oftast också. Det är viktigt 

(Skolkurator Agneta i kommun Nordvind s. 13) 

 

 Kontakten med föräldrar är en annan bit som skolkuratorerna beskriver när de 

berättar om vad det innebär att vara skolkurator. Här säger skolkuratorerna att 

det kan vara svårt att hitta en balans i hur mycket föräldrar ska vara med i 

arbetet med barnen. En del föräldrar har ett behov av att få prata om sina egna 

saker, medan andra nöjer sig med att barnet går till skolkuratorn och har inga 

behov att veta mer. Här lyfter skolkuratorerna återigen vikten av att ha 

självkontroll i situationen. En skolkurator beskrev det som att barnperspektivet 

alltid ska finnas med: 

 

Den balansgången är väldigt svår. Där jag jobbade tidigare så jobbade jag mycket mer 

med föräldrar. Så då gällde det hålla dem borta från sig för här jobbar man ju alltid 

utifrån barnet. Men jag har samtal med föräldrar man kan komma hit, ibland själva 

eller ibland med sina barn men att man alltid ska behålla barnperspektivet och tänka 

att det ska gynna det här barnet. Det är ju inte alltid så lätt för det är ju många 

föräldrar som har stora behov att få prata av sig, att få skälla på sin man eller på sin 

fru eller något annat. Så det gäller att tänka att gynna det här barnet. Men det är inte 

alltid så lätt (skolkurator Elsa i kommun Nordvind s.4) 

 

 Alla skolkuratorerna säger att det är oerhört viktigt att föräldrarna är med i 

arbetet med barnen för att få ett helhetsperspektiv. Att balansera dessa faktorer 

på ett bra sätt i skolkuratorarbetet är en kort beskrivning av vad det innebär att 

arbeta som skolkurator. Flexibilitet, prioritering, självkontroll och betänksamhet 

är nyckelord som kom upp när skolkuratorerna i studiens resultat beskriver hur 

och vad det innebär att vara skolkurator. 
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7.2.2 Yrkesrollen 
 

 Skolkuratorerna uppger att de i hög grad själva formar sin yrkesroll i skolan. 

De berättar att det kan se olika ut på olika skolor. Det påpekas att 

skolkuratorerna är engagerade och professionella men har olika syn och 

arbetssätt i sin yrkesroll. Att lagstadga professionen anses av alla 

skolkuratorerna som stärkande för yrkesgruppen. I intervjuerna framgår att 

skolkuratorerna välkomnar en definierad lagstadgad yrkesroll. En skolkurator 

uttrycker sig på följande sätt: 

 

Jag tror nästan att man måste ha handfasta metoder nästan. Annars blir det nästan 

ingenting tyvärr. Eller att man det måste bli struktur. Forskningsbaserad kraft bakom 

inte bara luddiga att man ska främja elevers hälsa. Mera konkret tror jag uppifrån. Så 

här måste man jobba. Det är ju som numera likabehandlingsplanen kom. Men nu ska 

den ju inte hetta det längre. Det kom för några år sedan att man skulle ha en 

likabehandlingsplan. Det ska komma uppifrån för då kan man säga till lärarna att så 

här måste ni jobba nu. Det är lagstadgat alltså. Då har man inget val (Skolkurator 

Agneta i kommun Nordvind s. 16) 

 

 Det framgår i intervjuerna att skolkuratorerna anser att om yrkesgruppen är 

lagstadgad blir deras position likställd med exempel skolsköterskans. Det 

beskrivs i intervjuerna att skolkuratorerna i kommunen har bildat ett lokalt 

nätverk. Det är en kuratorsgrupp för yrkesmässigt stöd och utveckling i yrket. 

Skolkuratorerna beskriver nätverksträffarna i kuratorsgruppen som värdefulla. 

Där diskuteras, till exempel att det är viktigt att skolkuratorerna har en 

yrkesbeskrivning för yrkesrollen lagstadgad. I intervjuerna beskrivs det, att 

skolkuratorerna genom nätverket får handledning och bjuder in föreläsare från 

andra organisationer. Det uppges även att skolkuratorerna får information och 

kunskap om allt nytt och relevant som händer i kommunen på 
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skolkuratorsgruppens möten. De kan utbyta funderingar med andra 

skolkuratorer kring yrkesrollen.  En skolkurator uttrycker sig på följande viss: 

 

Men det är ju, vi blir ju starkare som grupp så där och kan stötta varandra ibland så 

där när det behövs. Det har ju inte en del andra men då har vi ju andra sidan 

nätverksträffarna och så har vi handledning så det är. Men det är just det här med hur 

man satsar. En eloge för just den här skolan att man satsar på det (Skolkurator Frida i 

kommun Nordvind s. 9) 

 

7.2.3 Förväntningar på sin yrkesroll 
 

 I intervjuerna framkommer det att alla skolkuratorerna anser att det vore 

välkommet att i den nya skollagen professionen lagstadgas. Anledningarna till 

detta är flera. I dag är skolkuratorerna beroende av vad respektive rektor på 

skolan tycker om skolkuratorernas arbete. Det avgörande blir för hur rektorn ser 

på socialt arbete på skolan. Skolkuratorerna betonade att de arbetar i skolans 

värld där det ibland är svårt att prioritera det sociala arbetet. Om 

skolkuratorernas yrke blir lagstadgat så skulle det vara till skolkuratorernas stöd 

tyckte de flesta skolkuratorerna. En skolkurator uttrycker sig på följande sätt: 

 

Det här med barns trygghet och att det är något som är grundläggande så jag tycker att 

den meningen är så sägande för att det ska finnas en kurator att det är en självklarhet 

men sen är det inte det.  Absolut inte i och med hur man ser också hur de väljer att 

prioriterar det på de olika skolorna det varierar något oerhört. Så det är inte alls något 

självklart vilket jag tycker är jättekonstigt för det borde det vara för det finns behov 

definitivt. Annars glömmer man bort saker då har man inte helhetsperspektiv man 

glömmer bort den sociala biten ofta gärna. Och det gör man då utifrån den 

professionen man då har. Om man då är skolsyster eller man då är specialpedagog 

eller lärare (Skolkurator Elsa i kommun Nordvind s. 7) 

 

 Skolkuratorerna berättar att i dag finns det skolor som inte har en 

skolkuratortjänst och det beror på hur de skolorna väljer att prioritera. I 
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intervjuerna framgår det att skolkuratorerna beskriver vikten av att eleverna har 

stöd av dem i skolan. 

 

 Skolkuratorerna beskriver arbetet i elevvårdsteam och elevvårdskonferenser 

där de medverkar med andra professioner i arbetet med elevvård och enskilda 

ärenden. Alla intervjuade skolkuratorer uppgav att lärare har inbokade samtal 

och möten hos dem. Lärarna har också konsultationer med skolkuratorerna som 

sker helt spontant och akut. Om den personliga relationen uppger de flesta 

intervjuade skolkuratorerna att den fungerade bra när de får uppdrag från 

lärarna.  En skolkurator underströk kritiskt att om hon ska göra någonting som 

hon tyckte verkade bra blir det svårt. Det har att göra med organisationen tyckte 

hon och beskrev vad hon tyckte var svårt i hennes yrkesroll: 

 

När jag vill genomföra någonting alltså jag måste ju ha med mig lärarna. Annars kan 

man ju inte göra så mycket. Jag kan ju inte stånga mig blodig själv alltså jag måste ju 

få ut mitt budskap lite grann. Så kan vi jobba tillsammans för det är ju det som ger 

någonting. Förebyggande arbete till exempel och det tycker jag är svårt i skolans värld 

(Skolkurator Agneta i kommun Nordvind s. 8) 

 

 En annan skolkurator beskriver sin syn på att lagstadga skolkuratorstjänsten i 

nya skollagen. Hon kunde se att det skulle stärka hennes yrkesroll och ge tyngd 

åt det sociala arbete hon utför i skolan. Men betonar hon om man lagstadgar 

tjänsten kan det medföra ett annat problem nämligen att de skulle bli för styrda i 

sitt arbete: 

 

Så nackdelen är ju den att om allt blir lagstiftat så är det också finns det något som 

faller utanför ramarna. Blir vi för styrda då också. Blir man för styrd liksom för det är 

ju det vi diskuterar i dom här grupperna för vi är ju eniga om och vi tycker det är 

jättestor vikt att vi har någon yrkesbeskrivning tillexempel den yrkesrollen. Men det är 

så svårt att säga som kurator eftersom du inte kan utbilda dig till kurator det finns inget 

program så här jobbar du som kurator. Det går ju inte vi jobbar olika, Och det handlar 
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om hur man arbetar, var gör man det bästa arbetet är det som du säger jobba i grupp. 

Man kan vara en jättebra kurator och jobba jätte mycket med gruppverksamheter på en 

skola, handleder lärare och någon är jättebra med enskilda samtal så att ja 

(Skolkurator Frida i kommun Nordvind s. 8) 

 

7.2.4 Teori och praktik 
 

 Samtliga skolkuratorer har uppgett att de har kännedom om teorier och att de 

använder sig av olika delar från olika teorier eller metoder. Några skolkuratorer 

använder olika teorier och utvecklar egna metoder utifrån det som de uppfattar 

som mest lämpligt. Som mest användbar metod räknades av skolkuratorerna det 

lösningsfokuserade samtalet. En skolkurator förklarade sin syn på hur man kan 

använda sig av teoretiska modeller för att främja barn och ungdomar i skolan: 

 

Det handlar om det, lite lösningsfokuserat att man har det tänket i sig att man inte 

uppehåller sig för mycket vid i att söka problem o problem o problem och gräva för 

mycket i det utan man måste också se, försöka vara positiv och försöka inge hopp och 

att hitta på lösningar och bygga på det som fungerar. Går inte det just nu men, Vad kan 

vi göra då? Att man försöker hitta på hela tiden (Skolkurator Dagny i kommun Sydvind 

s. 14) 

 

 Känslan av sammanhang anses av skolkuratorerna som en viktig teori som 

lärs ut inom ämnet livskunskap. Lärarna undervisar i det ämnet. Några av 

skolkuratorerna arbetar med handledning av lärare och stödjer lärarna som extra 

hjälp. En av skolkuratorerna betonar att hon anser teori som betydelsefull och 

bra att ha. Då kan hon ta fram ”den som passar att ha”. Den skolkuratorn vill 

inte arbeta med färdiga frågor efter en mall när hon arbetar med en elev: 

 

O annars är det hela tiden att vilket system ingår barnet i vilket sammanhang befinner 

sig barnet i. Det är viktigt att ha en bild så. Det är en arbetshypotes kan man säga som 

rullar på men som jag ibland inte tänker på för den bara finns där. Och då får man ju 

plocka fram det man har på något sätt. Men det märker man ganska snabbt. Jag vet inte 
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om det har med åldern att göra eller erfarenhet att göra, jag har ingen aning om när de 

har vart dom första mötes timmarna man haft så märker man ganska snabbt vad det är 

för åtgärd eller vad det är nu jag behöver fokusera på göra så, eller samtala om 

(Skolkurator Berit i kommun Nordvind s. 14) 

 

 De flesta skolkuratorerna framhävde att de fick ny kunskap genom kurser, 

föreläsningar och samtal med kollegor. En viktig del för skolkuratorerna i 

kommunen var att det organiserades nätverksträffar, handledning, gemensamma 

fortbildningar och möjligheter att utvecklas tillsammans. Skolkuratorerna 

uppfattar det som positivt i intervjuerna. Det framkommer att skolkuratorerna 

försöker gå på olika förläsningar och utbildningar som har med socialt arbetet att 

göra. 

 

7.2.5 Sammanfattning 
 

 Det centrala i skolkuratorernas upplevelser av sin yrkesroll och sin 

yrkesidentitet framgår att skolkuratorerna ska nå och stödja enskilda elever som 

är i särskilt behov av deras sociala stöd. Skolkuratorerna redovisar en rad 

faktorer som är av vikt i skolkuratorernas yrkesroll i skolan. Att arbeta 

professionellt med lagar som sekretess kan påverka samarbete med skolans 

andra yrkesgrupper. Skolkuratorerna gör oftast en avvägning för hur mycket 

som får delges om en elev. Tystnadsplikten och respekten för elevens integritet 

ingår i skolkuratorernas yrkesroll. Skolkuratorerna är eniga om vikten att behålla 

självkontrollen i olika situationer. Elevperspektivet och en helhetssyn ingår 

skolkuratorernas yrkesroll.   
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7.3 Det sociala arbetet 
 

 I detta avsnitt presenterar vi hur skolkuratorerna berättar om sitt arbete mer 

konkret, hur en arbetsdag kan se ut och hur de löser olika arbetsuppgifter som 

uppstår i det sociala arbetet i skolan. Skolkuratorerna i sin sociala roll gör sig 

synlig vid ankomsten till skolan. Arbetsrummet skattar skolkuratorerna som ett 

betydande redskap i det sociala mötet med eleverna. Skolkuratorerna skiljer 

mellan schema lagda arbetsuppgifter och icke schemalagda arbetsuppgifter. 

 

7.3.1 En dag i skolkuratorernas liv 
 

 I resultatet framgår det att flera skolkuratorer påbörjar sin dag på skolan med 

att göra sig synliga. På skolgården ska det hejas på små grupper eller enstaka 

elever. Intrycket man får av berättelserna är att alla ska observera skolkuratorn 

som är på väg in för att påbörja arbetspasset. Skolkuratorerna beskriver sina rum 

som viktiga platser, det framgår att kuratorsrummet står för något specifikt. 

Resultatet visar på att färg och tapeter är viktigt, för det skapar harmoni och 

motverkar det som är jobbigt för eleverna. Det som får dem att gå till 

skolkuratorerna. Skolkuratorn berättar även om kollegor som ibland får sitta i 

korridorerna och prata eller i en skrubb. I samma andetag berättar skolkuratorn 

att hon anser att man då inte respekterar skolkuratorns dagliga arbete: 

 

Det är ju det här rummet. Kuratorsrummet står ju får något. Vad gäller rummet så är ju 

valet färg och tapeter exempelvis viktigt så det att bygger i harmoni så det motverkar 

det här lite jobbiga som det kan vara att komma hit. Ungarna tycker det är mysigt så 

här. o det är jag ju väldigt glad att jag haft den möjligheten att göra det här när jag vet 

att det finns en del kuratorer som ibland får sitta i korridorerna o prata eller i en 

skrubb o så där. Då tycker inte ja man har respekt för vad man jobbar med. När man 

behandlar kuratorer på det sättet (Skolkurator Berit i kommun Nordvind s. 2) 
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 Arbetsdagen forsätter för skolkuratorerna och budskapet att ”nu är de här” 

ekar i korridorerna bland korridorvandrare och elever. Det framgår även i 

resultatet att skolkuratorerna rör sig under dagen i korridorer, matsal, klassrum 

och utanför skolan. Det framgår att skolkuratorerna under arbetsdagen kan få 

lämna sina tjänsterum med kort varsel för att det är turbulent under just den 

dagen i skolan: 

 

Därför att när det är kaotisk så kan det vara så att jag bara får rusa upp nånstans till 

ett klassrum eller nåt där de hänt en konflikt och då får ja kanske avboka visa saker för 

att den ena konflikten är värre än den andra. Då är det mer lite turbulent så va o det 

kan inträffa. Men om man tittar på det schemat så ser det ut ungefär som det jag 

beskrivit en vecka o då är det ju fasta mötestider o en del elever har fasta inbokade 

tider kommer en gång i veckan (Skolkurator Berit i kommun Nordvind s. 2) 

 

 Skolkuratorerna beskriver sina inte schemalagda arbetsuppgifter med att de 

mailar eller ringer samtal i de fria luckor som uppstår under arbetsdagen. De 

schemalagda arbetsuppgifterna beskriver de som att de har personliga besök, 

gruppsamtal, elevvårdskonferenser och externa besök på myndigheter. 

Skolkuratorerna beskriver sina arbetsdagar som intensiva med väl planerad tid. I 

mellan det planerade beskriver skolkuratorerna att lärare kan ringa och prata om 

korridorvandrande skolkare och elever som mobbas i klassen. Även spontana 

besök av elever och lärare som knackar på dörren med olika behov av råd och 

tips är ett sedvanligt inslag i skolkuratorernas arbetsdag: 

 

O det är också lite jobb som man måste hinna med mellan allt annat så har man då 

även under tiden mellan allt det här som jag sagt så ringer det. Det har ringt en lärare 

idag till exempel. Som också vart inne sen o stämt av lite. Hon har problem i en klass 

med mobbing en elev som inte vill komma till skolan. Ringer o rådgör hur, o vad hon 

ska göra nästa steg, vad blir bäst hur ska vi göra för att få tillbaka den här eleven. Jag 

ger henne lite råd lite tips. Hon kommer tillbaka o berättar nu har jag gjort så här o så 

här. Ja men det är jättebra. Nu kan vi vänta på att det här o det här händer. Mycket är 
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asså mycket samtal mycket möten som är inbokade men även mycket konsultationer till 

lärare så där spontant. Föräldrar kan ringa mitt i också i alla andra planerade saker. 

För att dom behöver råd o stöd som i sin föräldra roll då.  O det är väl Äm Sen har jag 

även nätverk med andra kuratorer som är visa dagar. Handledning har jag ju. Vet inte 

om jag har lyckats beskriva hur min dag är för den är så olika.” (Skolkurator Agneta i 

kommun Nordvind s. 3) 

 

 Även mitt uppe i arbetsdagen kan föräldrar ringa som behöver socialt stöd. 

Skolkuratorerna är oftast de som skriver anmälningarna till socialtjänsten utifrån 

skolans oro i olika ärenden. Det kan resultera i att de får göra en muntlig eller 

skriftlig anmälan till socialtjänsten. Skolkuratorerna beskriver att det är viktigt 

att ett gott samarbete med föräldrarna beaktas trots att en anmälan görs: 

 

Rektorn enbart ser att den eleven inte befinner sig i skolan. Jag gör en anmälan. Vi har 

haft sådana fall och där jag kanske säger att men visst det kanske man ska göra men de 

insatserna som finns att tillgå de är på gång. Men de tar tid de är redan i rullning vi 

har inte nåt i hamn ännu. I den frustrationen där tänker vi lite olika. Att jag kan se att 

nu är det på gång, Kan vi göra mer ska vi anmäla föräldrar i vilket syfte för att det gör 

inte att vårt samarbete med de föräldrarna blir bättre för det är redan i gång det som. 

Så kanske jag resonerar men så kanske rektorn resonerar att vi kan ju inte låta det här 

hålla på man måste ju vara i skolan. Så får man jämka lite, eller att rektorn gör en 

anmälan. För att eleven faktiskt inte är i skolan. Då kan jag ställa mig mer på kanske 

föräldrarna sida för. Självklart måste man göra en anmälan för det fungerar ju inte hur 

gör vi vidare och att man kan möta upp föräldrarna där då. Då kanske rektorn behöver 

vara lite mer fyrkantig (Skolkurator Dagny i kommun Sydvind s.9) 

 

 Skolkuratorerna redovisar också att de försöker hinna med att vidareutbilda 

sig, ta del av tidigare forskning och gå på föreläsningar i kommunerna de arbetar 

inom. Skolkuratorerna beskriver att de oftast i möten någonstans i bakhuvudet 

plockar upp teorier och metoder beroende på vilket behov situationen kräver. I 

enskilda samtal använder de sig ibland av motivationssamtal eller övningar ur 

ämnet livskunskap som ordkortspel eller färdigt utarbetade arbetsmetodsmallar i 
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det dagliga arbetet. Ett samarbete i skolan utifrån elevvårdsteam och 

elevhälsogruppen är av vikt för ett gott samarbete och samverkan runt eleverna i 

skolan. En skolkurator beskriver samarbetet på skolan med att de har en grupp 

som stödjer lärarna i livskunskap. I den gruppen ingår skolsköterskan och 

skolkuratorn tillsammans med två lärare. Där planerar de lektionerna innan med 

lärarna utifrån deras olika professioner: 

 

Men jag tar ju alla tillfällen i akt att prata om det goda i livet o bra värderingar o 

motvikten till mobbing o kränkningar som jag då är inne o jobbar med. Så det är ju. 

Där tar jag ju tillfället till akt att prata om mycket som handlar om kärlek o vänskap o 

nära relationer allt det som betyder någonting som är gott. För Om barnen befinner sig 

det här med en period när det handlar väldigt mycket om att skapa konflikter o vara 

taskig mot kompisar o så där. Då gäller det ju att få in den andra sidan. Vad som är 

värt någonting (Skolkurator Berit i kommun Sydvind s. 9) 

 

 En skolkurator beskriver en situation i sitt dagliga arbete med att många 

elever bloggar nu för tiden. De får adresser av eleverna för att få en inblick i 

elevens liv, vad de gör och vilka fester de varit på i helgen. Skolkuratorn 

sammanfattar det med att på något sätt vill eleverna ju dela med sig av vad de 

gör till vuxenvärlden. 

 

7.3.2 Olika problem kräver olika metoder 
 

 I beskrivningarna av skolkuratorerna framgår det att de möter olika barn i 

situationerna. I mötena beskriver skolkuratorerna att de använder sig själva som 

främsta verktyg och resurs: 

 

Jag använder mig själv kan man väl säga så. Det är ju det första intrycket som säger 

rätt så mycket sen beror det ju på av vilken orsak eleven kommer på. Har den sökt upp 

mig själv eller kommer den via en EVK. En elevvårdskonferens. Är det någon lärare 

som kommit eller är det någon förälder. Så då börjar jag alltid och presentera varför . 
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Att vi är överens om varför eleven är här och på vems, vad ska vi säga order är här lite 

så. Viktigt att veta (Skolkurator Frida i kommun Nordvind s. 1) 

 

  Skolkuratorerna beskriver att de använder sig av olika hjälpmedel i mötena 

beroende på vad mötet handlar om. En skolkurator beskriver att hon har 

kramdjur som eleverna får låna vid besök. Skolkuratorn använder även 

kramdjuren vid möten hos andra myndigheter. Det ska ge eleverna en trygghet i 

mötet. En skolkurator beskriver en trollstav som hon trollar bort mobbning med 

på sitt tjänsterum: 

 

Så har jag ju trollstaven som jag brukar ha att leka lite med att man kan trolla bort lite 

mobbing och sånt med. Och så har ja lite kramdjur och när barnen är så där en sex sju 

år när de är lite ledsna o så har jag dom för besök hos myndigheter (Skolkurator Berit i 

kommun Nordvind s. 1) 

 

 Intrycket man får av den just beskrivna trollstaven är att det är en passande 

metafor för den professionella människans förmåga. Vem som helst kan hålla i 

staven men vem som helst kan inte trolla. Det vill säga att skolkuratorn arbetar 

brett med sin förmåga och sina kunskaper för att ta sig in i barnens värld. 

Skolkuratorerna beskriver att mötena med barn sker på flera olika nivåer. Det 

kan vara möten med enbart skolkuratorn och eleven. Vidare är möten med barn i 

grupper och klasser en annan typ av möte. Ibland träffas man också tillsammans 

med barn i möten med föräldrar, lärare, rektor, skolsköterskan och kurator i en 

elevvårdskonferens. Skolkuratorerna beskriver att mötena med elever kan 

handla om att det är struligt hemma och att de ofta hamnar i bråk med föräldrar 

eller tvärtom. Även barn med diagnoser har extra behov av socialt stöd berättar 

skolkuratorerna. Det kan handla om att lektionerna inte fungerar och att ett 

skolbyte från högstadiet till gymnasiet kan skapa en oro: 
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Sen har jag en elev som jag träffar regelbundet som också går här han går i nian och 

har Aspberger. Det har varit jättejobbigt för eleven nu i samband med att eleven ska 

välja gymnasium. Eleven vill inte gå, det riskerade att eleven inte fick något matte betyg 

och då är man ju inte behörig att söka linje då får man gå på IV och det ville inte 

eleven. Eleven är jätte Djurintresserad och jätteduktig med specialintressen på det. 

Eleven ville väl heller inte riktigt gå på sådan här aspberger klass. Så det har varit 

ganska så jobbigt för eleven. Eleven har precis upptäckt eleven är väldigt ensam, att 

eleven inte har några kamrater och funderar mycket på hur, kommer man i kontakt med 

sina klasskamrater och hur kommer det bli för mig när jag börjar gymnasiet. Kommer 

det finnas någon som är liksom jag, kommer jag få några vänner.  Jag har testat att 

jobbat med sociala berättelser. Jag tror inte på sånt där säger eleven. Så får man lirka 

så några har jag fått igenom men inte alla som jag vill. Så det är fram och tillbaka och 

eleven är ganska bestämd (Skolkurator Dagny i kommun Sydvind s. 12) 

 

 Mötena kan också handla om skoltrötthet och att eleverna inte riktigt kommer 

igen i skolan.  De eleverna har det jobbigt att få betygen att räcka till. 

Skolkuratorerna möter även elevernas tankar om föräldrarnas alkoholvanor och 

om när föräldrarna ska skiljas. Ett framträdande resultat utifrån skolkuratorernas 

reflektioner angående mötena med elever är att många elever idag lever med 

prestationskrav. Att arbeta förebyggande med eleverna är en del av att stärka 

självkänslan och självförtroendet hos eleverna. En skolkurator beskriver i 

studien det positiva i när mötet fungerat bra och att en del elever kan komma 

tillbaka trots att det är flera år sedan de slutat. Sådan återkoppling kan vara att 

”det var tur att du gjorde någonting” eller att jag hade möjligheten att få 

”samtala” med dig under den perioden då ett behov av socialt stöd fanns: 

 

Men här har man ju möjlighet då på en skola att följa ett barn om man kommer in tidigt 

tillexempel på mellanstadiet då. Som jag gjorde med den eleven o kunna följa hela 

tiden. Nu är det här barnet tjugo år och har fortfarande kontakt med några gånger per 

år. För att berätta hur han/hon liv ser ut ute i samhället idag. Det är kul tycker jag 

väldigt roligt. Men det är ett exempel på en utvecklingsprocess som man kan om man 

får följa den fem sex år (skolkurator Berit i kommun Nordvind s. 10) 



  

52 
 

7.3.3 Individen i kollektivet – den enskilda eleven 
 

 Det framgår av intervjuerna att alla skolkuratorerna prioriterar arbetet med 

enskilda elever främst. Arbetsområdena är i stora drag lika för de intervjuade 

skolkuratorerna, skillnaderna ligger i hur arbetet utförs. De faktorer som ligger 

på en personlig nivå är kunskaper, flexibilitet, engagemang, professionalitet, 

förhållningssätt och flera andra personliga egenskaper. Den viktigaste och mest 

omfattande delen i det dagliga arbetet som skolkuratorerna beskriver, är det 

enskilda samtalet med eleven. En skolkurator beskriver det med följande: 

 

Alltså där känner man ju att man kan göra så väldigt mycket. Och så just det där när 

man har kämpat med någon och dom kommer flera år efter och säger att det vi gjorde 

här var räddningen för mig. Då känner man ju att det är jättekul. När man får tillbaks 

att det har gått bra. När man känner att man kan göra någonting och hjälpa till 

(Skolkurator Carin i kommun Nordvind s. 2) 

 

 Skolkuratorerna beskriver samtalen som stödjande eller motiverande. 

Ibland kommer eleven spontant till skolkuratorn för samtal. Vid behov 

fortsätter eleven komma på inbokade tider. Oftast är det en lärare som vänder 

sig till skolkuratorn när en elev behöver stöd, och då är det redan förankrat 

hos föräldrarna. Några skolkuratorer redovisar sina fem senaste elever de 

arbetat med. Skolkuratorerna beskriver kontakterna med att det handlade om 

att skapa förtroende, öppenhet och trygghet: 

 

Det är ju att vi det blir väldigt mycket trygghetsprat. Saker som de känner sig säkra i, ä 

trygga i ä det tycker om o så att dom ser att jag bemöter så dom kan känna tillit. Utan 

tilliten så öppnar sig inte barnet. Så det är första (Vad ska man säga) tre fyra gångerna 

jag möter barnet så består det av trygghetssamtal. När barnet sen känner sig trygg så 

öppnar, vågar barnet öppna sig o de vet att jag har tystnadsplikt o att man kan berätta 

vad som helst här inne. Så öppenheten bygger på tryggheten. O sen att man får skapa 

tillit tillsammans (Skolkurator Berit i kommun Nordvind s. 2f) 
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 Samtidigt uppger skolkuratorerna att de arbetar med den sociala situationen 

utifrån eleven. Skolkuratorerna beskriver att vid personliga möten uppkommer 

svårigheter med att få eleven att öppna sig. En del skolkuratorer resonerar i den 

situationen som en av de intervjuade framförde med följande: 

 

Men där träffar jag då de här eleverna och den här eleven då har periodvis varit borta 

en del från skolan för det har varit jobbigt.  Sen vet inte jag om det dessutom finns saker 

i hennes familj som också är jobbigt. Men det är i alla fall inget som kommit upp. För 

då har vi även träff med rektor och förälder då på olika sätt. Det är inget i alla fall som 

de talar om. Så det är inget jag vet så då får man jobba med det som finns och jobba 

med (Skolkurator Dagny i kommun Södervind s. 13) 

 

7.3.4 Sammanfattning 
 

 Av det sociala arbetet för skolkuratorerna framgår att skolkuratorerna 

arbetar med helhetsperspektivet utifrån elevernas sociala situation. Den 

sociala stöttningen varierar utifrån elevernas behov. De sociala situationerna 

kräver olika metoder och teorier vilket skolkuratorerna tillämpar. Även 

internet, samtalet och en trollstav är ett socialt verktyg i det sociala arbetet 

med elever i skolan. 

 

 

7.4 I samarbete med omgivande aktörer 
 

 I detta avsnitt ska vi belysa skolkuratorernas av arbetet i olika grupper internt 

och externt. Det framgår vilka samarbeten är bra och vilka är mindre bra enligt 

skolkuratorerna. Det berättas om förväntningar att skolkuratorerna ska bistå med 

sin sociala kompetens, avlasta och hjälpa annan personal i skolan. Makten som 

utövas i skolans miljö beskrivs av flera skolkuratorer.  Skolkuratorerna beskriver 

sin osäkra position genom att yrkesrollen inte lagstadgad, vilket påverkar makt 

fältet de arbetar inom. 
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7.4.1Sammansatta arbetsgrupper 
 

 Skolkuratorerna beskriver sitt arbete i elevhälsogrupper där de träffas cirka en 

gång i veckan. I de sammansatta arbetsgrupperna träffas och diskuterar de olika 

ämnen om elever och hur de som elevhälsoteam kan hjälpa dem. De 

skolkuratorer vi intervjuat beskriver att de har tillgång till en nätverksgrupp i 

respektive kommun de arbetar. 

Det interna samarbetet uttryckte skolkuratorerna på lite olika sätt i intervjuerna. 

Nedan citeras skolkuratorernas uppfattning om hur samarbetet sker internt i den 

sammansatta arbetsgruppen: 

 

Vi försöker ju göra så att vi har skolsköterskan samma dag vi har försökt att lägga det 

så. Skolsköterskan här är tredagar här och jag två. Mina tvådagar är hon här och sen 

har hon en till. Vi kan gå in mycket till varandra. Likaså på de andra skolorna är 

skolsköterskan där samma dag (Kurator Dagny i kommun Sydvind s. 4) 

 

 En annan skolkurator beskriver internt samarbete utifrån en sammansatt 

arbetsgrupp med följande: 

 

Just på den här skolan just nu om man tänker just så vi har ett stort elevstöd med två 

sjuksköterskor och tre kuratorer och så har vi tre studievägledare och vi jobbar ju i 

team blir det ju. Som är med de biträdande rektorer beroende på vilka program man 

har ansvar för då. Det fungerar jättebra och vi tycker så alla verkar det som just nu då. 

Att det är ett starkt gäng så där att vi drar åt samma håll och att vi tycker ungefär 

samma värderingar om vad skolan ska jobba med och vem som ska det ansvaret och lite 

såna saker så det är (Kurator Frida kommun Nordvind s. 4) 

 

 De redovisade citaten beskriver internt samarbete i skolan. Skolkuratorerna 

beskriver internt samarbete och i vilka sammansatta arbetsgrupper de verkar 

inom. Intervjupersonerna beskriver begreppet samarbete och sammansatta 

arbetsgrupper på lite olika sätt. En av skolkuratorerna uttrycker sig på ett lite 
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annorlunda sätt angående arbetsgruppen och internt samarbete, skolkuratorn 

säger att det måste hon hinna med mellan allt annat. En annan skolkurator 

uttrycker att de borde vara två kuratorer på skolan för att hinna med det 

förbyggande arbete som behövs. En skolkurator nämner att i skolan hon jobbar 

på fungerar det bra, men har lite andra tankar på hur extern samverkan fungerar: 

 

samverkan inom skolan så tycker jag är jättebra sen är samverkan om man går utanför 

skolan så socialtjänst, BUP och en annan extern organisation som kanske jag använder 

mig mest av det kan ju bli bättre det kan det ju. Och jag tror inte det är att de inte vill 

utan det är ju det här med tidsbristen också. Att man inte kanske tar sig den tiden men 

att hade man tagit den tiden två, tre tillfällen så hade man haft så mycket mer bonus då 

framöver (Kurator Frida i kommun Nordvind s. 4) 

 

 Skolkuratorerna beskriver extern samverkan på olika sätt utifrån hur den 

fungerar eller inte fungerar. Externt sammansatta grupper är viktiga för 

skolkuratorerna i arbetet med elever, trots det visar resultatet i intervjuerna på att 

samverkan med externa organisationer fungerar relativt dåligt. Skolkuratorerna 

beskriver att det är brist på tid och resurser som gör att det inte fungerar fullt så 

bra som det borde. En skolkurator beskriver att i den kommunen hon arbetar i 

har de, genom samverkan, fått igång en bra sammansatt extern arbetsgrupp. 

Detta genom att personalstyrkan hos socialtjänsten och hos skolkuratorerna har 

varit intakt, samt att de har förutbestämt att ha samverkansmöten några gånger 

per termin: 

 

Och det har inte alltid fungerat kan jag känna så bra men nu kan jag känna att nu har 

de varit intakta i sin personal och vi har varit det så nu tycker jag det fungerar. Senast 

förra veckan så ringde jag nog till samma socialsekreterare tre dagar i rad. Du nu är 

det här och nu är det här och hur ska vi göra nu och så vidare (Skolkurator Dagny i 

kommun Sydvind s. 8) 
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7.4.2 Omgivningens förväntningar 
 

 Skolkuratorerna uppger att personalen i skolan har olika förväntningar på vad 

en skolkurator ska göra. Det uppges att lärare och mentorer behöver omfattande 

stöd och rådgivning i arbetet med sociala frågor samt insatser som berör elever. 

Kunskap i lagstiftningen som handlar om elever och skolan anger alla 

intervjuade som en given arbetsuppgift i skolans värld. Det framgår i 

intervjuerna att andra professioner till exempel elevvårdsteamet räknar 

skolkuratorerna som kollegor med speciell kompetens. De samarbetar i teamet 

för att på så sätt kunna stödja eleverna. Alla skolkuratorerna berättar att de 

skriver anmälningar vid oro för en elev. Det framgår i intervjuerna att rektorerna 

skriver under skolkuratorns anmälan till socialtjänsten. En skolkurator beskrev 

sitt resonemang när hon tillämpar lagstiftningen: 

 

Jag måste ju hålla mig till lagstiftningen måste jag ju göra naturligtvis. Får jag 

information om att barn exempelvis blir utsatta för misshandel eller sexuella övergrepp 

eller hedersrelaterade ärenden så är det ju min skyldighet att kontakta socialtjänsten 

(Skolkurator Berit i kommun Nordvind s. 3) 

 

 Skolkuratorerna berättar att ibland kan en skolkurator ta på sig en roll att 

agera vid en konflikt eller speciell situation. En av de intervjuade 

skolkuratorerna redogör för sina tankar om en situation när hon agerar rektor 

utan att vara rektor: 

 

När det händer saker i en klass det vara mellan elev och personal eller mellan personal 

och förälder och då får man ju ibland gå in och den balansen kan ibland vara svår. 

Speciellt under perioder som rektorerna kanske inte är närvarande om det är, just nu är 

det mycket budget och så. Då kanske dom inte är här på plats och då blir det att man 

får gå in och ta såna saker som man som kurator inte borde gå och ta. För det blir 

konflikt också mellan att vara personal och att vara kollega (Skolkurator Elsa i kommun 

Nordvind s. 2) 
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 I intervjuerna framgår det att personalen på skolan förväntar sig att 

skolkuratorerna ska bistå, avlasta samt hjälpa skolans personal. Det handlar om 

löpande problem med enstaka elever, grupper eller klasser. En skolkurator 

uttryckte sig på följande viss: 

 

Alla har säkert en egen förväntning på en skolkurator. Det är inget uttalat, finns inte 

nerskrivet någonstans. Det är bara jag som vet hur jag vill jobba. Jag får sätta de 

gränserna själv. Och markera. Helt enkelt. Givetvis tillsammans med min chef. Vi 

pratar jättemycket. Jag måste ha en bra dialog med honom. Han måste godkänna vad 

jag gör egentligen (Skolkurator Agneta i kommun Nordvind s. 13) 

 

 En annan skolkurator berättade att det ibland händer att rektorn inte är på 

skolan och att hon får ta hand om de arbetsuppgifterna då. Skolkuratorn ser sig 

själv som behövande på fler arbetsområden än de som ingår i hennes 

arbetsuppgifter. 

 

7.4.3 Maktens sociala fält 
 

 Temana visar på hur och skolkuratorerna berättar om att de berörs av 

makthandlingar och hur de själva utövar makten. De använde sig inte av 

begreppet makt i skolan utan beskrev i stället skolans värld. Under intervjuerna 

beskrev skolkuratorerna att det finns vissa svårigheter som de tar upp. En 

skolkurator beskriver sin osäkra position på följande sätt: 

 

På nåt sätt får man slåss för sig själv på sin lilla skola om du förstår vad jag menar. Så 

det finns inte riktigt alltså det är väldigt godtyckligt när hur viktigt rektorn tycker att 

mitt jobb är. Och hur viktigt det här sociala arbetet på skolan är (Skolkurator Agneta i 

kommun Nordvind s. 5) 

 

 En skolkurator beskriver att om hon skulle få sin yrkesroll lagstadgad så 

skulle det främja och ge mer stöd till skolkuratorns arbete i skolan: 
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Tittar man på alla andra yrken tillexempel lärare finns de ju dom som styr utifrån den 

lusten och utifrån dom behoven som man själv väljer att titta på. Så att där tänker jag 

att har man ett uppdrag utifrån en lag så kan man ju också forma den, tolka den utifrån 

där man själv tror är viktigt. Så tror jag det skulle bli i alla fall att man prioriterar 

(Skolkurator Elsa i kommun Nordvind s. 8) 

 

 En skolkurator beskriver sitt arbetssätt i några möten med elever, föräldrar 

och lärare. Skolkuratorn berättar att hon vill förmedla till föräldrarna, att eleven 

inte mår bra. Hon vill gå fram varsamt och vill förmedla sig försiktigt och i rätt 

sammanhang. Lärarna vill berätta allt de vet på en gång utan att veta det som 

skolkuratorn vet, och pågrund av sekretessen avväger skolkuratorn vad som bör 

berättas för läraren: 
 

jag upplever det att dom tycker det är skönt när jag är öppen, och när jag är rakt på 

sak, och när jag är tydlig, för det blir som en liten push för dom att våga spinna på det 

är ganska tydligt det där att man har en. På något sätt jag har en högre profession än 

om man nu får säga så än vad lärarna har. Dom vet inte, dom är osäkra i sin roll vad 

kan jag på med. Jag vet att det finns massa saker som inte rör skolan men som påverkar 

eleven.  För det är ju oftast så det är. Det är så mycket olika faktorer runt om som 

händer” (Skolkurator Frida i kommun Nordvind s. 10) 

 

 En skolkurator beskriver hur hon klarar av balansgången vid ett möte med 

flera parter. Skolkuratorn uttrycker yrkesstolthet i sin yrkesroll. Skolkuratorn 

visar sin yrkesmässiga integritet samt förmåga att utvärdera samtalsparters 

positioner i mötena när en förälder är missnöjd med skolan och läraren: 

 

Så gäller det ha koll på hur mycket kan jag stötta föräldern utan att läraren går igång. 

Ibland får man faktiskt säga innan att idag kommer jag vara på förälderns sida så att 

du vet. Och ibland får man göra tvärtom för att läraren faktiskt behöver stöttning 

(Skolkurator Elsa i kommun Nordvind s. 5) 
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7.4.4 Sammanfattning 

 

 Skolkuratorerna samarbetar med andra aktörer inom så väl som utanför 

skolmiljön, samt beskriver träffar i elevhälsoteamet. Internt samarbete som 

sammansatta arbetsgrupper beskrevs som något positiv. Externa arbetsgrupper 

samverkar inte lika bra. Skolkuratorerna uppskattas som kollegor med en 

speciell kompetens. En skolkurator menar att det sociala arbetet på skolan 

främjas om skolkuratorernas yrkesroll lagstadgas. En annan skolkurator 

reflekterar över att om yrkesrollen lagstiftas så kan skolkuratorerna tolka fritt 

den lagstiftningen och prioritera det som är viktigt i arbetet. 
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8. DISKUSSION 

 

8.1 Inledning 
 

 I resultatdiskussionen diskuterar vi resultatet utifrån tidigare forskning och de 

teoretiska referensramar vi har som utgångspunkt. Vi har valt att inte dela upp 

skolkuratorernas åsikter utan resultatdiskussionen refereras som en helhet av 

resultatet. 

 

8.2 Resultatdiskussion 
 

 Skolkuratorerna arbetar i skolan utan att ha en definierad lagstadgad yrkesroll 

och yrkesbeskrivning. Det påpekades av alla intervjuade skolkuratorer att en 

definierad lagstadgad yrkesroll och yrkesbeskrivning stärker yrkesrollen. Att 

forma sin yrkesroll är något som skolkuratorerna dagligen gör i sitt arbete. 

Skolkuratorer arbetar med krav på sin professionalitet för att kunna uppnå sina 

egna mål, bekräfta sin självuppfattning och själviakttagelse. Då är ansvarskänsla 

och självkontroll i arbetet en förutsättning som är viktig för att inte ta på sig 

uppgifter som en skolkurator inte ska arbeta med. Det kan kännas besvärligt att 

agera i en konflikt då ett akut ingrepp fodras då skolkuratorerna inte kan 

förbereda sig eller planera för vad som ska hända, (Ekstrand 2001). 

 

 En skolkurator beskriver i intervjun hur hon sprang från sitt tjänsterum till ett 

klassrum när det blev bråk i en klass. Ansvarskänslan hos skolkuratorn är då 

riktad till att ge stöd till eleven eller läraren som hamnade i konflikt. 

Skolkuratorernas yrkesroll stärks även genom att det blir en tydlighet i hur 

skolkuratorn kan göra för att stödja elever eller personal i en viktig situation. 

Här kan vi se Foucaults resonemang om makten. Forskaren beskriver att makten 

finns i alla sociala relationer på vardaglig nivå. Skolkuratorn går in i situationen 
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och utövar en makt av relationell karaktär. Det vill säga maktsituationen mellan 

eleven och läraren finns inneboende i den sociala situationen och 

sammanhanget. Skolkuratorns mål är att verka för stöd och påverka situationen 

utifrån sin inneboende makt till något gott för eleven och läraren, (Lindgren 

2007). Här har vi tänkt utifrån Foucaults begrepp subjekt och objekt. Läraren 

och eleven besitter inte samma kunskap som skolkuratorn. 

 

 I intervjuerna beskriver skolkuratorerna självkontroll i arbetet. En skolkurator 

berättar att hon skulle kunna stänga dörren utan att någon märkte att hon inte 

gjorde någonting, samtidigt reflekterar skolkuratorn över vad hon egentligen 

arbetar med.  Här kan vi se Foucaults subjekt i bemärkelsen att subjektet är 

”någon som underordnades en given ordning” (Lindgren 2007, s. 349). Det vill 

säga skolkuratorn som subjekt formas genom självregleringstekniker där 

skolkuratorn frivilligt och aktivt omvandlar sig till en aktör som tar ansvar. En 

annan skolkurator beskriver sitt arbete med att det känns som hon arbetar 

hemligt. Här kan vi koppla det vi just redovisat att skolkuratorerna som subjekt 

arbetar med en självkontroll i arbetet och formas enligt Foucault av sociala 

kontakter och relationer i arbetet och interaktion med andra subjekt i tillvaron, 

(a.a. s. 350). 

 

 Några skolkuratorer berättar i intervjuerna om de fem senaste elever som de 

har arbetat med. Det handlade för skolkuratorerna om att skapa förtroende, 

öppenhet och trygghet. Samtidigt uppger skolkuratorerna att de till exempel 

arbetade med den sociala situationen. Vid de tre-fyra första mötena upplever 

skolkuratorerna att det kan vara svårt att få eleven att öppna sig. Skolkuratorerna 

beskriver (SekrL) i olika positioner med lärare, föräldrar, myndigheter och 

elever. Foucault beskriver hur administrativa tekniker ibland kan utövas för att 

definiera vad som är normalt vilket bekräftar kontrollen som personen i fråga 

utövar i situationen. En skolkurator beskriver svårigheten med att hålla en balans 
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mellan vad som får sägas och vad som inte får sägas utifrån (SekrL). Det går 

inte att bortse från att skolkuratorerna regleras av (SekrL) 7 kap. 9§ 1 stycket. Vi 

ser att det är en trygghet för eleverna att kunna gå till skolkuratorerna och vara 

skyddade av (SekrL). Dock är det inte bara en trygghet utan det skapar en 

tolkning om känslig information till den övriga personalen i skolan som är 

reglerade av den svagare sekretessen. 

 

  I resultatet framkom det tydligt att skolkuratorerna hade ett bra internt 

samarbete i sammansatta arbetsgrupper i form av elevvårdsteam. Det kunde vara 

delar av elevhälsogruppen som samarbetade genom att ordna med olika 

grupparbeten i klasserna. Skolkuratorerna beskriver att om det till exempel var 

rörigt i en klass så hade skolsköterskan och skolkuratorn möjligheter att 

gemensamt arbeta med klassen för att på så sätt finna lösningar på ett problem 

utifrån att de har olika synsätt i sina professioner. Något som också forskaren 

Ekstrand beskriver i sin forskning med att skolkuratorn inte kan ersättas med 

någon annan profession. Forskaren skriver att alla professioner i elevhälsan är 

specialiserade på sin sak och så måste det vara för att eleven ska hamna i 

centrum, (Ekstrand 2001). Ibland träffas hela elevvårdsteamet för att planera hur 

arbetet med klasser och elever ska organiseras. Den självstyrande arbetsgruppen 

är enligt forskarna Bakka, Fivelsdal och Lindkvist när flera professioner 

samarbetar för att nå ett mål enligt det sociotekniska systemperspektivet, 

(Bakka, Fivelsdal och Lindkvist 2006). Skolkuratorerna beskriver att genom ett 

bra samarbete går det snabbare att fånga upp elever. Det är något som forskaren 

Backlund beskriver med att samarbete mellan professionerna fungerar som ett 

nav i det organiserade elevhälsoarbetet på skolan. Rektor, skolsköterska och 

skolkurator är de som huvudsakligen planerar och utformar mål, policy och 

ärenden av enskilda elever samt det förebyggande trygghetsarbetet i den 

sammansatta arbetsgruppen, (Backlund 2007). Resultatet av skolkuratorernas 

samverkan med externa grupper visar på att sammansatta arbetsgrupper inte 
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fungerar på ett tillfredsställande sätt. Flera skolkuratorer beskriver att det har 

med tid och resurser att göra. Forskaren Ekstrand beskriver i sin forskning att 

den externa samverkan har försämrats då Socialtjänst och Barn och 

ungdomspsykiatriska (BUP) fått mindre resurser, (Ekstrand 2001). En 

skolkurator beskriver att det fungerar på ett bra sätt då deras personalgrupp har 

varit intakt, vilket även socialtjänstens personalgrupp har varit. En lägre 

personalomsättning är något forskarna beskriver som fördelar med självstyrande 

arbetsgrupper. Ytterligare fördelar som forskarna beskriver är en positivare syn 

till samverkan. En nackdel med en väl fungerande grupp skriver forskarna kan 

vara svårigheten att släppa in nya i arbetsgruppen, (Bakka, Fivelsdal och 

Lindkvist 2006). 

 

 Det är viktigt att ha kunskap om samhällets stödåtgärder för att kunna ge 

socialt stöd till föräldrar och elever i samverkan med till exempel BUP, 

Socialtjänsten och Flyktingmedicinskt centrum (FMC). Skolkuratorernas 

främsta uppgift är att ge eleven och föräldrar socialt stöd så de accepterar 

rådgivning och själva kontaktar de olika myndigheter som de behöver stöd och 

rådgivning från. 

 

 Skolkuratorerna i studien beskriver flera olika teorier och metoder de arbetar 

efter. Det finns ingen metod eller teori som är mer rätt än någon annan då elever 

är så olika som individer och svarar olika på de olika metoderna enligt 

skolkuratorerna. Forskaren Tatar redovisar i sin forskning att det går att dela in 

ungdomar i fem kategorier. Det gör att det är viktigt att skolkuratorerna har en 

bred kunskap om olika teorier och metoder att tillämpa, oavsett vilken metod 

eller teori som fungerade väl vid tidigare samtal, (Tatar 2001). I intervjuerna 

med skolkuratorerna framkom det att i skolan så finns det i läroplanen krav på 

att arbeta med ämnet livskunskap. Skolkuratorerna svarade att det var mest 

lärarna som arbetade med det i varierande grad. Flera skolkuratorer beskriver i 
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intervjuerna att om de arbetar med livskunskap så gör de det oftast på 

mellanstadiet, i mindre grupper och med handledning till lärare. 

 

 En viktig teori som togs upp i samband med ämnet livskunskap i intervjuerna 

är teorin KASAM. Den teorin är viktig då det gäller att ge ungdomar känslan av 

sammanhang i skolan då skolgången ibland kan kännas kravfylld enligt några 

skolkuratorers beskrivningar. Forskaren Ryan redovisar i sin forskning att 

kuratorerna ansåg att det är viktigt att stödja och hjälpa elever att stanna i skolan 

och uppnå mål, något som även skolkuratorerna i intervjuerna påpekar, (Ryan 

2007). 

 

 Skolkuratorerna i intervjuerna fick ny kunskap om metoder och teorier genom 

fortlöpande nätverksträffar, handledning och fortbildning. Ny kunskap beskrevs 

av skolkuratorerna som att deras känsla av sammanhang ökade vilket ger en 

tillfredsställande motivation i arbetet. 

Forskaren Aaron Antonovsky beskriver tre centrala delar om vad som skapar 

känslan av sammanhang. De grundläggande delarna är begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet, (Antonovsky 2005). Skolkuratorerna i 

intervjuerna beskriver olika hjälpmedel som de använder som hjälp i sitt arbete. 

En skolkurator beskriver att hon använder en trollstav som hon trollade bort 

mobbning med i mötet med elever. Utifrån det, beskriver många skolkuratorer i 

intervjuerna känslan av begriplighet utifrån de hjälpmedel som används i 

arbetet. Att skolkuratorn kunde trolla bort mobbning gjorde att hon använde 

teori samt en egen utarbetad metod. På det sättet ger skolkuratorn socialt stöd 

samtidigt som hon skapar begriplighet för eleven och sig själv. Har inte 

skolkuratorn känslan av begriplighet så kan han/hon inte få eleven att känna det. 

 

 Utifrån det som beskrivs av skolkuratorerna i intervjuerna så handlar 

begreppet hanterbarhet om de resurser skolkuratorerna har till förfogande över i 
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sitt arbete. Om vi ser på det skolkuratorn beskriver om sitt användande av just 

trollstaven i arbetet, så är det en avgörande faktor för att just förfoga över 

hjälpmedel och ha tillgång till kollegor, vilket då ger alla skolkuratorerna 

hanterbarhet och känslan av att jag kan.  

 

 Begreppet meningsfullhet kan vi se som motivationskomponent i den just 

beskrivna trollstavssituationen. Skolkuratorn beskriver att hon använder 

trollstaven till att trolla bort mobbning med. Det gör att det sker en händelse i 

hennes arbete som ger en erfarenhet och utmaning att lägga ned engagemang 

och känslor i. På det sättet är Antonovskys teori KASAM fullbordad genom att 

skolkuratorn får en hög meningsfullhet och engagemang för att klara av sitt 

arbete. 

 

 Skolkuratorerna beskriver i intervjuerna att prioriteringen av det sociala 

arbetet i skolorna skiftar. En del skolkuratorer arbetar på flera skolor och har 

flera rektorer som chefer i sitt arbete. Därav kan förväntningarna på 

skolkuratorernas yrkesroll se olika ut. Relationen till rektorerna ses som viktig 

och skolkuratorerna förväntar sig ännu bättre samarbete med rektorerna. En 

skolkurator beskriver utifrån sin erfarenhet i skolan att alla rektorer vill ha en 

skolkurator på sin skola. Om skolkuratorernas yrkesroll lagstadgas så stärks 

arbetet i skolan och på det sättet blir det lättare att arbeta med 

helhetsperspektivet och det ger skolkuratorerna en känsla av sammanhang 

utifrån yrkesrollen. 

 

 Det framgår i intervjuerna att skolkuratorerna oftast får ta hand om 

anmälningarna av oro runt eleverna från lärarna, föräldrar och ibland eleverna 

själva, vilket ofta också förväntas vara skolkuratorns arbetsuppgift av 

skolledning och arbetskollegor. På en del skolor skriver enbart skolkuratorerna 

anmälningarna enligt (SoL). En del skolkuratorer uppger att lärarna ibland också 
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själva gör anmälningarna till Socialtjänsten. Något som också beskrivs i 

intervjuerna är att det finns ett behov av stöd och rådgivning till lärarna. Det kan 

ske spontant eller på så sätt att det bokas en tid till skolkuratorn för stöd och 

rådgivning. En skolkurator beskriver att lärarna själva ibland också behöver stöd 

och rådgivning. Skolkuratorn beskriver att så länge det har med skolan att göra 

så bokar hon in tid och stöttar lärarna. Här kan man se att skolkuratorerna 

arbetar med KASAM utan att reflektera över det. Skolkuratorerna arbetar utifrån 

KASAM för att ge lärarna större möjligheter att hantera påfrestningar och svåra 

situationer i skolan, (Antonovsky 2005). 

 

 Maktens verkan finns närvarande i skolans värld. Rektorn på skolan är den 

som har ansvar för elevvårdsverksamheten enligt (Lpo 94) och har makt över 

skolans personal i kraft av sin tjänst. I en intervju framgick en skolkurators 

osäkerhetskänsla i förhållandet till sin rektor. Alla uppger att de har en bra 

arbetsrelation till sin rektor. Men hela tiden finns det en tanke i bakgrunden om 

skolkuratorernas arbete är beroende av rektorns godtycklighet. Enligt Foucault 

är makten en kraft inneboende ”i alla förekommande sociala situationer” 

(Lindgren 2007, s. 360). Vår reflektion är att makten förekommer och utövas 

genom praktika och tekniker i vardagliga relationer mellan två subjekt. Där är 

det möjligt att utöva godtycklig makt genom att rektorn i en viss situation inte 

längre tycker att det sociala arbetet på skolan är viktigt. Då drabbas 

skolkuratorer men också eleverna genom att få mindre stöd på det sociala 

området eller eleverna får stöd av en annan yrkesgrupp som inte är 

skolkuratorer. 

 

 I intervjuerna beskriver skolkuratorerna sina möten och samarbeten med 

lärarna. Mötena handlar om skapande av helhetsbilden av eleven, skapande av 

föräldrarnas förtroende och skapande av en realistisk bild när skolkuratorn bildar 

sig en uppfattning om situationen. Efter att skolkuratorn har skapat sig en bild 
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väljer hon ett arbetssätt i vilket hon socialt stöttar föräldern eller läraren. 

Skolkuratorn har olika arbetssätt att välja på för att på sikt kunna nå fram till en 

lösning utifrån elevens behov. Skolkuratorn beskriver en situation där hon ser 

läraren som en tillgång i mötet med föräldrar och elev. Under mötets gång 

kommer man till en kritisk punkt där skolkuratorn ber läraren att avvika från 

mötet på grund av att läraren kan påverka den sociala relationen som 

skolkuratorn försöker bygga upp ifrån föräldrarna och elevens inre resurser i 

mötet. Skolkuratorn beskriver i intervjun att det kan vara svårt att få lärarna 

ibland att avvika från mötena med föräldrar och elev. Här skulle man kunna se 

Foucaults tankar om makten i just den beskrivna skolkurator situationen: ”[…] 

existerar endast i relationer och när den uttrycks i handling” (Alvesson och 

Sköldberg 1994, s. 303). Om vi tänker oss in i den just beskrivna skolkurator 

situation så blir skolkuratorn tvungen att utöva makt i relationen till läraren och 

styra handlingen i en bestämd riktning. Skolkuratorns mål och framtoning är då 

att skapa en positiv bild i den just beskrivna situationen hos föräldrarna och 

eleven. 

 

8.3 Slutdiskussion 
 

 Syftet med studien är att förstå hur skolkuratorerna skapar sin yrkesroll 

utifrån sina erfarenheter. 

 

 Det framgår att skolkuratorerna värdesätter det enskilda samtalet med eleven 

högt. Även det förebyggande arbetet framgår som viktigt för skolkuratorerna i 

det sociala arbetet. Betydelsen av att speciellt arbeta med elever i tjej- och 

pojkgrupper är viktigt för skolkuratorerna. De dominerande teorierna som 

skolkuratorerna arbetar med är motivationssamtal, livskunskap och 

kognitivbeteendeträning i arbetet med eleverna. En nära samverkan med externa 

myndigheter som till exempel Socialtjänsten och BUP betonar skolkuratorerna 
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som viktiga samarbetspartner. Samarbete internt beskriver skolkuratorerna som 

en viktig faktor för arbetet med eleverna i skolan.  Även arbetet på olika nivåer i 

samhället och kunskapen om hur samhället fungerar beskriver skolkuratorerna 

som viktiga i arbetet med elever och föräldrar. 

 

 De förväntningar skolkuratorerna beskriver är att de vill ha en tydligare 

definierad lagstadgad skolkurator tjänst, vilket skulle tydliggöra förväntningarna 

på yrkesrollen. Det framgår att vidareutbildning och möjligheten av att ta del av 

vidare forskning är en förväntning från skolkuratorerna som värderas högt. På 

det sättet tror vi att lönen och statusen kan höjas för skolkuratorerna i det sociala 

arbetet.  Det framgår att skolkuratorerna ibland saknar någon att reflektera med 

trots att ett nätverk i kommunerna finns runt dem. 

 

 Under samtalen med skolkuratorerna framgår det en entusiasm och 

professionalismen i hur de beskriver sin yrkesroll men att de har olika syn och 

arbetssätt. Att ha kunskap om lagarna är också en viktig faktor för att känna sig 

trygg i sin egen yrkesroll som skolkurator. Det är inte klart uttalat att det är svar 

på frågeställningar och resultatet av hela studien. Vi hoppas att läsaren trots det 

fått en kunskap och förståelse för faktorer som formar en skolkurators yrkesroll 

och arbete. 

 

8.4 Förslag till vidare forskning 
 

 Skolkuratorernas sociala arbete i skolan har många intressanta och utmanande 

arbetsuppgifter. Vi har i vår studie lyft det utifrån en skolkurators syn. Det 

skulle vara intressant att titta på hur skolkuratorernas yrkesroll uppfattas av 

övrig personal i skolorganisationen. Vi ser att det behövs ytterligare forskning 

för att titta på skillnader i synsätt mellan manliga och kvinnliga skolkuratorer. 

Förhoppningen är att den frågeställningen öppnar upp för diskussioner och 
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vidare problematiseringar kring sökorden: Skolkurator, barn och ungdom, 

elevhälsa, elevvård, elevhälsans kompetens, samverkan och samarbete. 
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Bilaga 1: Missivbrev 
 

Hej! 
 

Vi heter Benny Nilsson och Christian Svensson vi läser näst sista terminen på 

Socionomprogrammet 210 poäng i Norrköping. Just nu skriver vi en C-uppsats 

vars syfte är att belysa hur skolkuratorer skapar yrkesroll utifrån erfarenheter. Vi 

ska som en del av uppsatsen intervjua sex stycken skolkuratorer. Vi skulle 

därför vilja komma till er skola och intervjua dig som skolkurator. 

Avsikt är att spela in intervjuerna med dig som skolkurator på en 

kassettbandspelare, eftersom vi behöver transkribera dem (skriva ut dem) i 

efterhand då det är svårt att hinna skriva ner allt som sägs i intervjusituationen. 

För att säkra din anonymitet kommer banden att förstöras efter transkriberingen. 

Deltagandet är frivilligt och du kan närsomhelst avbryta intervjun.  

Skolkuratorerna och skolorna kommer att vara anonyma och ingen mer än vi 

själva kommer att kunna koppla det som sägs till en viss person eller skola. 

Materialet kommer enbart att användas i forskning som tillhör oss och inte 

spridas utanför forskningsområdet. Vi beräknar att intervjun kommer att ta cirka 

60 minuter. 

Om ni har frågor eller funderingar kring studien, ring eller maila oss gärna: 

TELEFON:  

MAIL:  

Det går även bra att kontakta handledare Caroline Tovatt på: 

TELEFON:  

MAIL: 

Vi kommer att kontakta er under vecka 14 för besked, om vi inte hör från er 

innan dess. 

Vi ser fram emot att höra från Er! 

Med vänliga hälsningar 

Benny Nilsson och Christian Svensson 



  

 
 

Bilaga 2: Intervjuguide 
 
 
Bakgrund 
 

 Hur länge har ni arbetat i yrket? 

 Vilka utbildningar har du genomgått i egenskap av skolkurator? Vilka år? 

 Hur många barn finns det på din skola? 

 Hur mycket personal arbetar på din skola? 

 Vilka hjälpmedel använder du som skolkurator i arbetet? 

 Kan du beskriva vilka platser i skolan du befinner dig på under en 

arbetsdag som 

skolkurator? Vilka är de viktigaste platserna anser du i egenskap av 

skolkurator? 

 Kan du beskriva hur en arbetsdag kan se ut för dig som skolkurator? 

 Får du andra roller i skolan i egenskap av skolkurator? 

 

Tema 
 

 Kommer barn spontant till dig eller sker det på något annat sätt? 

 Vilka erfarenheter har du om hur öppet barn berättar om sina problem? 

 På vilket sätt har föräldrarna inflytande i skolans arbete? 

 Hur ser samverkan ut för dig i skolan utifrån din profession? Erfarenheter 

och kunskap? Berätta mer? 

 Hur resonerar du vid behov av mera omfattande insatser? Hur arbetar du 

då utifrån lagstiftningen och samverkan? 

 Tror du att skolkuratorns profession behöver lagstadgas i nya skollagen? 

 Finns det på skolan i läroplanen planerad eller schemalagt arbete med 

sociala livssituationen som skolämne? Arbetar du med utveckling av just 

normer och värderingar som en del i att rusta eleverna inför framtiden? 

 Vilka är dina erfarenheter från de fem senaste barnen som du arbetat med 

i egenskap av skolkurator? Kan du ge några exempel på det? Berätta mer? 

 Finns det några planer för utvärdering och uppföljning av förändrings- 

och utvecklingsplaner som skolan arbetar med utifrån barns sociala 

livsutveckling?  

 Arbetar du enligt några teorier utifrån just ditt beskrivna arbete som 

skolkurator? Kan du beskriv lite mer? 

 Hinner skolkuratorn utbilda sig och ta del av forskning? 

 Utifrån intervjun vad var det viktigaste för dig? 

 
 Är det något som du skulle vilja tillägga som vi har missat? 




