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Sammanfattning   
Syftet med föreliggande studie är att undersöka skolkuratorns roll och hur skolkuratorns 
professionella kompetens synliggörs i samverkan med andra yrkesgrupper inom skolor med 
endast en anställd kurator. Studien fokuserar särskilt på vad skolkuratorerna själva ser som 
utmärkande för sin kompetens och möjlighet till kom2petensutveckling, samt hur skolkuratorns 
roll uppfattas på skolan. En skolkurator är vanligen ensam om sin profession på en eller flera 
skolor och det finns inte någon omfattande forskning kring det sociala arbetet inom skolan. I 
studien genomförs fem semistrukturerade intervjuer med skolkuratorer inom svenska 
grundskolan. Intervjuerna analyseras utifrån professionsteori, rollteori och ett 
samverkansperspektiv. Studiens resultat visar att skolkuratorns kompetens utmärker sig genom 
deras kunskaper om det psykosociala perspektivet. I studien dras slutsatsen att skolkuratorerna 
inte får tillräcklig möjlighet till fortbildning i den omfattning som respondenterna själva skulle 
vilja ha. Resultatet visar också på att arbetsgivare inte har någon långsiktig planering för 
fortbildningen för skolkuratorn. Studien visar också på att samverkan med andra professioner 
på skolan fungerar bra men det framgår också att skolkuratorernas roll på skolorna upplevs 
otydlig och varierande. 

Nyckelord: skola, socialt arbete, kurator, skolkurator, socionom, school social work 
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Abstract 
The aim of the following study is to investigate the role of the school social worker and how 
their professional expertise become visible within schools which only employs one school 
social worker. The study especially looks into what the school social workers find exclusive to 
their professional expertise and what opportunities they have to further develop their skills. The 
study also aims to investigate how the role of the school social worker is perceived within the 
schools. A school social workers is usually the only one within their profession working in one 
or several schools and there is no broad base of research into school social work. This study is 
based on five semi-structured interviews with school social workers within the Swedish 
compulsory school. The interviews are recorded, transcribed and coded to later be analyzed in 
the context of theories on profession and collaboration and role theory. The result of this study 
shows that the school social workers find their professional expertise distinguished by their 
knowledge and usage of the psychosocial perspective. Furthermore, the result shows that the 
school social workers are not provided with appropriate opportunities to further develop their 
skills, which is something the interviewees point out that they need. The schools do not seem 
to have a lasting plan for the school social workers to develop their skills. The interviewees 
claim that the collaboration with other professions within the schools works well but the result 
also show that the role of the school social worker is vague and varying amongst schools. 

Key words: school, social work, welfare officer, school welfare officer, social worker, school 
social work 
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Förord 

Vi vill tacka de fem skolkuratorer som ställde upp på att medverka i vår studie. Ni har givit oss en lärorik 
inblick i skolkuratorns yrkesroll och givit oss en ökad förståelse för socionomens professionella 
kompetens och roll på skolan. Vi vill också tacka vår handledare Britt-Louise Toresson-Blohm för gott 
stöd under hela studien.         

Stort tack! 

Martina Backlund & Anna Väderklint                                                                                   
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Inledning 
“Pratar självmord varje dag med någon elev” hette en artikel som publicerades i Expressen i 
mars 2017 (Roos, 2017). Artikeln nämner BRIS årsrapport (rapport 2017:1) gällande den 
ökande förekomsten av psykisk ohälsa bland barn och unga. I artikeln nämns även en ny 
undersökning av Novus och Akademikerförbundet SSR som påvisar att skolkuratorerna inte 
hinner ta hand om de elever som mår dåligt. Undersökningen visar att sju av tio skolkuratorer 
upplever att deras arbetsbelastning har ökat samt att allt fler barn i skolorna behöver hjälp från 
elevhälsan (Akademikerförbundet SSR & Novus, 2017). 

Skolor i Sverige är enligt Skollagen (2010:800) 2 kap 25 § skyldiga att tillhandahålla sina elever 
en skolkurator. Skolkuratorn ingår i skolans elevhälsa tillsammans med skolsköterska, 
skolläkare, skolpsykolog och specialpedagog. Skolkurator är den profession i elevhälsan som 
utför de psykosociala insatserna och ska bidra med psykosocial kompetens som ett stöd till det 
pedagogiska arbetet. Arbetsuppgifter för att bistå med de psykosociala insatserna kan 
exempelvis vara att hålla olika former av stödsamtal med enskilda elever och på uppdrag av 
rektorn genomföra sociala utredningar (Socialstyrelsen, 2016). Statistik från SKL (Sveriges 
kommuner och landsting) visar att professionerna inom elevhälsan i Sverige har ökat i antal 
från år 2000 till 2016. Skolkuratorer har ökat med 106 procent och år 2016 var 2080 
skolkuratorer anställda vid Sveriges kommunala grund- och gymnasieskolor inklusive 
särskolan (Ernestam, 2017). Det sociala arbetet i skolan är samtidigt ett område som inte är 
brett utforskat. Det finns en del internationell forskning som presenteras i uppsatsen. Flera 
internationella studier fokuserar dock på rollen som ”school counselor” som beskrivs som en 
sammanslagning av det svenska skolsystemets skolkurator och studievägledare. Dessa studier 
används eller redovisas inte i föreliggande uppsats, men har ökat intresset för att undersöka 
skolkuratorns roll. Det finns ett fåtal svenska studier kring det skolsociala arbetet som fokuserar 
på elevhälsans organisering och resurser (se Backlund, 2007) eller skolkuratorns användande 
av olika teoretiska resonemang och metoder (se Isaksson & Sjöström, 2017) samt 
skolkuratorers handlingsutrymme (se Isaksson, 2014).  Den befintliga forskningen visar på att 
skolkuratorn kan ha en otydlig roll och att den arbetsmässiga relationen till lärare på skolorna 
varierar väldigt. Akademikerförbundet SSR och Novus (2017) rapporterar att 8 av 10 
skolkuratorer ibland eller ofta känner sig ensamma med ett stort ansvar i sitt arbete. Många 
skolkuratorer arbetar dessutom ensamma på en eller flera skolor. 

I SOU (2000:19) som syftade till att kartlägga elevvårdens verksamhet och funktion framgår 
att det inte finns någon specialistutbildning eller inriktad fortbildning för socionomer som ska 
jobba inom skolan. Behoven av kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte är dock stora och 
det vore ett svar på det behovet att erbjuda socionomer inom skolan vidare- och 
specialistutbildning. Även Socialstyrelsen (2016) belyser att skollagens bestämmelser om 
beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund gäller dem som är verksamma inom skolan, men 
också dem som utformar styrdokumenten. Det innebär att huvudmän och rektorer har ansvar 
för att skolornas personal ska få möjligheten att fortbilda sig och därigenom möjliggöra 
utveckling av sina ämnes- och metodkunskaper. För att vidare utforska skolkuratorns roll och 
arbete ämnar vi i föreliggande studie undersöka hur skolkuratorer själva ser på sin roll, 
kompetens och möjlighet till kompetensutveckling. Eftersom skolkuratorer ofta är ensamma 
om sin profession på sin skola, har vi också ett intresse av att undersöka hur skolkuratorerna 
upplever samverkan med annan personal på skolorna.                            
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Syfte och frågeställningar  
Syfte 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka skolkuratorns roll och hur skolkuratorns 
professionella kompetens synliggörs i samverkan med andra yrkesgrupper inom skolor med 
endast en anställd kurator. 

Frågeställningar 
- Vad utmärker skolkuratorns professionella kompetens? 
- Vilka möjligheter har skolkuratorn att utveckla sin professionella kompetens? 
- Hur uppfattas skolkuratorns roll på skolan? 

Bakgrund 

Lagstiftningen och dess bakgrund  
I skollagen (2010:800) kap 2, §25 framgår skolans skyldighet att tillhandahålla eleverna en kurator.  
 
Där står följande: 

25 § För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta 
medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst 
vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. 
För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, 
skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan 
kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses (Skollag 2010:800, 
kap 2, § 25). 

  
Det finns flera arbeten som ligger till grund för gällande lagstiftning, exempelvis SOU 1997:116, SOU 
2000:19, prop 2001/02:14 och prop 2009/10:165) . I SOU 1997:116 riktas kritik mot att skolorna inte 
gjorde sitt yttersta för elevernas hälsa, då vardagliga resurser såsom skolpsykologer och skolkuratorerna 
inte alltid fanns tillgängliga. Att skolkuratorer och skolpsykologer inte alltid finns tillgängliga anses gå 
emot barnkonventionens stadgar att staten ska använda de yttersta resurserna som finns tillgängliga för 
att bland annat tillförsäkra barn en social trygghet. Barnkonventionens hälsobegrepp handlar om såväl 
fysisk, psykisk och socialt välbefinnande och därför behöver skolorna komplettera sin medicinska 
hälsovård med kompetenser som skolkuratorer och skolpsykologer besitter. Det kan exempelvis röra sig 
om kunskaper kring gruppdynamik och barns behov. I SOU 2000:19 framgår att lärarnas arbetslag inte 
förväntas klara av alla fysiska, psykiska och emotionella svårigheter eller komplicerade sociala 
situationer som eleverna kan tänkas ha eller befinna sig i. Elevhälsans professionella aktörer ska därför 
finnas till hjälp. De professionella aktörerna inom elevhälsan ska ha en högskoleutbildning och ska ha 
kunskap om elevernas mående, skolans psykosociala1 miljö, förbättringsmöjligheter samt hur eleverna 
upplever sin skoldag och vad de har för villkor för lärande och utveckling (SOU 2000:19). Elevvården 
i skolan eftersträvar förebyggandet av skolsvårigheter och andra personliga problem som kan drabba 
elever. Elevvården omfattar också de specifika åtgärder som vidtas för att bemöta och motverka 
svårigheterna om de uppstår (prop 2001/02:14). 
  
I Regeringens proposition 2009/10:165 framgår att den uppdaterade skollagen bland annat ämnade 
specificera vilka yrkeskategorier som ska ingå i elevhälsa. I den tidigare lagtexten specificerades 
                                                 
1 Ett psykosocialt perspektiv innebär att ta hänsyn till människors inre och yttre verklighet samt 
samspelet dem emellan (se Bernler & Johansson, 1999) 
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yrkeskategorierna skolläkare och skolsköterska. I den nya formuleringen tillkommer psykolog och 
kurator. Det konstateras att tillgången till både skolkuratorer och skolpsykologer har ökat under de 
senaste tio åren hos både offentliga och andra huvudmän (prop 2009/10:165). Specificeringen av kraven 
på yrkeskategorier inom elevhälsan görs i syfte att säkerställa att elevhälsan har tillräcklig kompetens 
för att tillgodose elevernas behov. Den påverkar inte de olika huvudmännens möjlighet att organisera 
elevhälsan anpassat efter lokala behov. De nya kraven innebär inte att varje skola måste ha en anställd 
psykolog eller kurator, men att huvudmannen är skyldig att tillgodose kravet på tillgängliga 
yrkeskategorier på det sätt som stämmer bäst överens med de lokala förutsättningarna och behoven (prop 
2009/10:165).  

Skolkuratorns uppgift 
Skolkuratorn ingår i skolans elevhälsa tillsammans med skolläkare, skolsköterska, psykolog 
och kurator, ibland även specialpedagoger (Socialstyrelsen & Skolverket, 
2017).  Elevhälsoteamet som helhet arbetar på olika sätt med direkt hälsofrämjande insatser 
samt generella insatser med syfte att skapa en bra miljö för lärande. Det gemensamma målet 
för skolkuratorer, övriga i elevhälsoteamet och lärare är att eleverna ska kunna nå målen som 
finns inom ramen för utbildningen (SOU 2000:19). Elevhälsan har också individuellt inriktat 
arbete som bland annat ska utreda orsaker till ohälsa och bidra med anpassning och åtgärder för 
enskilda elever som är i behov av särskilt stöd. Skolkuratorn står för elevhälsans psykosociala 
insats och arbetar utifrån det övergripande uppdrag som finns angivet för skolans verksamhet i 
skolans styrdokument (Socialstyrelsen & Skolverket, 2017). Enligt SOU 2000:19 vore det 
fördelaktigt om de erfarenheter och kunskaper elevhälsoteamet har skulle delges lärargrupper 
och skolledning på ett systematiskt sätt. Det är dock vanligare att kuratorer och andra delar av 
elevhälsoteamet kallas in i enskilda ärenden eller att lärare lämnar över enskilda ärenden dem. 
Därmed påverkar ett befintligt elevhälsoteam sällan skolan som system trots att det sedan länge 
poängterats i skolförfattningar att elevhälsans verksamhet ska integreras med skolans övriga 
arbete (SOU 2000:19). 

Skolkurator är den vanliga benämningen för en socialarbetare2 inom skolan. Skolkuratorns 
arbete omfattar främst elevvårdande insatser som vanligen sker i samarbete 3med skolsköterska 
och/eller skolpsykolog och ibland även tillsammans med lärare, elevassistenter och elevers 
föräldrar. Syftet med skolkuratorns insatser är att hjälpa elever med personliga och sociala 
svårigheter och problem, samt att förebygga sådana svårigheter (Morén, 2010). Skolkuratorns 
uppgift på skolan är att utifrån en helhetssyn, skapa möjligheter till förändring och utveckling 
för den enskilda eleven. Skolkuratorn har även till uppgift att på en mer generell nivå arbeta 
förebyggande bland eleverna. Skolkuratorn ska arbeta på ett sådant sätt att skolans miljö präglas 
av utveckling och lärande. I sitt arbete samverkar skolkuratorn med andra verksamheter såsom 
barn- och ungdomspsykiatrin, polis, habilitering och socialtjänst (D-Wester, 2005). Enligt 
Socialtjänstlagen (2001:453) 14 kap 1§ har skolkuratorn skyldighet att anmäla till 
socialnämnden om det finns oro för att ett barn kan fara illa. 

Skolkuratorn har kompetensen för att arbeta med social problematik på individnivå, gruppnivå 
och organisationsnivå (D-Wester, 2005). Skolkuratorn arbetar förutom med enskilda elever och 

                                                 
2 Socialt arbete omfattar olika former av socialt inriktade stöd- och/eller hjälpinsatser, utförda av ideella, 
statliga eller kommunala organisationer, riktade mot individer och grupper. Socialt arbete finns i olika 
former i alla samhällen. Det sociala arbetet formas av behov och förväntningar som finns i tiden och 
sammanhanget (se Payne, 2005 och Pincus & Minahan, 1973). 

3 I föreliggande uppsats används begreppen samverkan och samarbete i princip synonymt på grund av 
deras snarlika innebörd i sammanhanget. 
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grupper också med att konsultera enskilda lärare och arbetslag och utveckling på 
organisationsnivå på sin skola (SOU 2000:19). Att konsultera lärarna innebär bland annat att 
skolkuratorn delger lärarna kunskap kring exempelvis elevers identitetsutveckling och mognad, 
för att på så sätt hjälpa lärarna att uppmärksamma elevers särskilda behov och därmed kunna 
möta eleven på elevens egen nivå (D-Wester, 2005). På individnivå är skolkuratorn ofta 
ansvarig för arbetet med konflikter bland elever eller elevgrupper och arbetar med att utreda 
och hjälpa elever med sociala och känslomässiga problem (SOU 2000:19). En del av det arbetet 
innebär att kartlägga enskilda elevers särskilda behov, hålla i samtal där flera olika parter 
medverkar såsom föräldrar och lärare. Skolkuratorn har också samtal med enskilda elever. På 
gruppnivå arbetar skolkuratorn med grupper inom klasserna och håller i gruppsamtal av olika 
slag. Det är också vanligt att skolkuratorn arbetar på en organisationsnivå med krishantering, 
upprättandet och genomförandet av skolans värdegrund och handlingsplaner mot mobbning (D-
Wester, 2005). Ett formellt forum som skolkurator deltar i är elevvårdskonferenser. Där samlas 
skolledningen och en eller flera representanter från elevvårdsteamet för att diskutera elevvården 
på skolan. När mötena rör en särskild elev bjuds elevens föräldrar in till mötet, elevens 
klasslärare och även eleven om den uppnått mogen ålder. Vid elevkonferenserna kan rektor 
fatta beslut i olika frågor gällande enskilda elever eller andra frågor som rör elevvården. 
Representanterna från elevvårdsteamet närvarar vid mötet för att komplettera lärarnas 
pedagogiska kompetens (D-Wester, 2005). 

Skolkurator yrkesroll påverkas av flertalet faktorer (D-Wester, 2005). En faktor är antalet 
timmar som skolkuratorn har till förfogande i sitt arbete. En annan faktor är sammansättning av 
professioner som elevhälsoteamet består av. Elevhälsan utgör en av de resurser som finns att 
tillgå för skolkuratorn i sitt arbete eftersom de kan samverka gällande elever med behov av 
särskilt stöd. Andra faktorer som skolkuratorns arbete påverkas av är exempelvis vilken typ av 
skola, vilket åldersspann det är på eleverna, om skolan har en speciell inriktning och vilket typ 
av bostadsområde skolan ligger i. Även socioekonomiska faktorer såsom ekonomi, kön och 
etnicitet påverkar hur skolkuratorns arbete ska se ut, eftersom sådana faktorer påverkar vilka 
behov elever har. Då skolkuratorn har flertalet olika faktorer att förhålla sig till är det av vikt 
att denne lär sig att avgöra vilka arbetsuppgifter och insatser som ska prioriteras och vad som 
bör anses som akut. Ett sätt att göra detta på är att skolkuratorn årligen utarbetar en arbetsplan 
som sedan diskuteras igenom tillsammans med skolans rektor. Reflektion kring det gångna året 
utifrån den utarbetade arbetsplanen kan sedan ligga till grund för nästa års utformning (D-
Wester, 2005). 

Som nyanställd på skolan behöver skolkuratorn skaffa sig kännedom kring hur skolan är 
organiserad, vilka arbetssätt som finns, vilka resurser som finns att tillgå samt vilka typer av 
problem som finns och hur dessa problem brukar lösas. För att skolkuratorns arbete ska kunna 
utföras behöver denna göra sig själv och sin roll känd i olika sammanhang i skolmiljön. 
Skolkuratorn behöver också bygga relationer till exempelvis socialtjänst, polis och fritidsledare 
eftersom dessa är viktiga samverkanspartners för skolkuratorn (D-Wester, 2005). Det är vanligt 
förekommande att elevhälsoteamets professionella aktörer omfattas av den fortbildning som 
förekommer vid skolan där de är verksamma. De deltar vanligen i konferenser och studiedagar 
som anordnas för skolans övriga personal. Övrig fortbildning, med inriktning på den egna 
professionen, behöver de vanligen ta initiativ till själva. Det är ovanligt att skolor har en tydlig 
plan för fortbildning eller en strategi för att utveckla elevhälsan och de enskilda professionellas 
kompetens (SOU 2000:19). 

Skolkuratorns arbetsmiljö  
Det finns många sätt att beskriva skolkuratorns arbete och yrkesroll på, ett av dem är följande: 



10  

Ett självständigt arbete, där man är ensam i sin profession på en stor arbetsplats, på 
pedagogernas arena. Så ser förutsättningarna ut för socionomen i skolan. Det innebär att man 
verkar i ett system som till stor del har ett annat synsätt, förhållningssätt och arbetssätt än 
socionomens ursprungliga (D-Wester, 2005, s. 11–12) 

Det är vanligt att lärarna på skolan gör en beställning på vad skolkuratorn ska göra för insats 
för en enskild elev (D-Wester, 2005). Det kan handla om att läraren uttrycker att en elev behöver 
stödjande samtal eller att en grupp elever i en klass behöver ha gruppsamtal med skolkuratorn 
om exempelvis mobbning eller känslor. Skolkuratorns uppgift innebär dock mer än att enbart 
ta emot dessa beställningar och utföra dem. För att skolkuratorn ska kunna utföra sitt arbete 
behöver denne i ett inledande stadium ställa frågor såsom “vad är problemet”, “vilken eller 
vilka äger problemet” och “vet föräldrarna om problemet” för att på så sätt ringa in problemet 
och därefter kunna ge förslag till lösning. Skolkuratorns uppgift är att se till eleven som helhet. 
Det omfattar exempelvis social och känslomässig utveckling och pedagogiska insatser. Det är 
skolkuratorns uppgift att ta hänsyn till alla inblandade parters perspektiv, föräldrarnas, 
elevernas och lärarnas perspektiv ska belysas (D-Wester, 2005). 

Enligt SOU 2000:19 upplever flera skolkuratorer att de har en isolerad tillvaro i sitt arbete och 
att det i sig är ett problem. Det saknas kollegor att diskutera yrkesmässiga problem med och 
möjlighet att samarbeta med kollegor i ärenden för att kunna hjälpa och stödja varandra, 
exempelvis med svåra beslut eller insatser. Det framgår att samtliga aktörer inom 
elevhälsoteamet har en känsla av isolering som till stor del hänger samman med i vilken grad 
deras arbete integreras i skolan som verksamhet och därmed hur samarbetet med skolans lärare 
ser ut. Professionerna inom elevhälsan upplever mindre isolering och större tillfredsställelse 
över arbetssituationen i de fall där de olika aktörerna har en aktiv del i skolans verksamhet och 
exempelvis ingår i lärarlaget eller arbetar med direkt lärarhandledning. I de fallen tenderar dock 
arbetsbelastningen att bli större. Det framgår också att kuratorer som ingår i lärarlaget och har 
en förankring i skolans sociala gemenskap kan ha svårt att hävda och hålla fast vid synpunkter 
och värderingar som inte stämmer överens med lärargruppens (SOU 2000:19). Det faktum att 
skolkuratorn vanligtvis är ensam inom sin profession på arbetsplatsen innebär att skolkuratorn 
är en minoritet med ett eget synsätt kring eleven som en helhet, jämfört med andra professioner, 
exempelvis lärarna vars synsätt har en pedagogisk utgångspunkt. För att skolan ska ha nytta av 
skolkuratorn behöver denne våga vara annorlunda och låta sin kompetens ta plats bland 
elevvårdsteamet, bland lärarna och eleverna (D-Wester, 2005) Även Ahrenfelt (2013) belyser i 
sammanhanget av förändringsarbete och utveckling inom en organisation att öppenhet i 
diskussioner som tillåter flera olika åsikter skapar större “mentalt svängrum” för medarbetarna 
än ett sammanhang med polariserade åsikter där en åsikt anses gällande och rätt. Att tillåta olika 
åsikter och ta in fler perspektiv på ett problem är ett sätt att kunna beskåda en större del av 
verkligheten och det medför att en grupp kan fatta beslut med större träffsäkerhet (Ahrenfelt, 
2013). 

Tidigare forskning 
I följande kapitel presenteras relevant forskning på området. Forskningen om socialt arbete 
inom skolan i Sverige består av ett fåtal studier där den mest omfattande är Backlunds (2007) 
avhandling, Elevvård i grundskolan -  Resurser, organisering och praktik, vilken fokuserar på 
elevvården som helhet och till viss del på skolkuratorn specifikt. I övrigt kan det anses finnas 
brister i forskningen kring skolsocialt arbete i Sverige. Det finns dock en del internationell 
forskning kring socialt arbete inom skolan, främst från USA (Isaksson & Sjöström, 2017). Av 
yrkesgrupperna som ingår i elevhälsan, det vill säga skolkurator, skolpsykolog, skolsköterska 
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och skolläkare, utgör skolkuratorer den grupp som det finns minst forskning kring i Sverige 
(Isaksson, 2014). 

Skolkuratorns sammanhang 
Isaksson och Sjöström (2017) har genomfört en kvalitativ intervjustudie med 12 skolkuratorer 
inom svenska skolan för att undersöka skolkuratorers arbete och förhållningssätt. De 
presenterar att skolkuratorn ingår i en yrkesgrupp som har en sekundär roll i skolan, vilken 
domineras av en pedagogisk inriktning och logik. Enligt Akademikerförbundet SSR och Novus 
(2017) har 83 % av de yrkesverksamma skolkuratorerna en socionomutbildning i grunden. 
Varannan skolkurator har ansvar för två eller fler skolor och sju av tio skolkuratorer ansvarar 
för mellan 300 och 800 elever (Akademikerförbundet SSR & Novus, 2017). Jämfört med den 
information som finns tillgänglig internationellt framstår Sverige ha en relativt stor andel 
professionella socialarbetare inom skolan (Backlund, 2007). Det är vanligt att specificerade 
högstadieskolor har större lokala resurser för elevvård än skolor som också har mellanstadium 
och/eller lågstadium på skolan. Skolkuratorers tjänstgöringstid varierar stort mellan olika 
skolor och det är vagt definierat vad som avgränsar skolkuratorns arbete och funktion i relation 
till övriga professionella inom elevhälsan. Till stor del är skolkuratorn omgiven av professioner 
som är fler till antalet och/eller har en legitimation och tydligare egna teknologier och 
kompetenser. Det kan medföra att skolkuratorn upplever sig ha en lägre professionell status än 
övriga elevhälsoteamet (Backlund, 2007). 

Isaksson (2014) beskriver två olika sätt som skolkuratorer positionerar sig i relation till skolan 
och andra professioner i sitt arbete. Det ena spåret är inkluderande och integrerat, vilket innebär 
att det skolkurativa arbetet tar sin utgångspunkt i skolans organisation och verksamhet och 
sedan anpassas efter skolans verksamhet, lärare och elever. Det andra spåret är mer segregerat 
och exkluderande, där skolkuratorns uppdrag ses som särskilt från skolans organisation och har 
ett tydligt fokus på eleverna. Liljegren (2008) presenterar en liknande analys i vilken två typer 
av gränsarbete definieras. Gränsarbete avser samarbete över professionella gränser. Författaren 
identifierar särskiljande gränsarbete och sammanhållande gränsarbete. De två olika formerna 
av gränsarbete utgör ett sätt att se på interprofessionellt arbete och hur samverkan sker över 
yrkesprofessionella gränser (Liljegren, 2008). 

Socialarbetaren i skolan finns i en organisation där de representerar en minoritet till antal och 
dessutom utgör det skolsociala arbetet inte en del av organisationens huvudsakliga syfte. Den 
pedagogiskt inriktade kontexten avgör vilka uppgifter skolkuratorn får och vilka delar av socialt 
arbete och skolkuratorns kompetens som anses relevant (Isaksson & Sjöström, 2017). 
Skolkuratorn förväntas arbeta med elever utifrån en helhetssyn, vilket kan medföra 
ifrågasättandet av olika situationer eller relationer, exempelvis hur situationen ser ut i 
klassrummet och hur lärare möter enskilda elevers behov. Skolkuratorn har arbetssätt och 
kunskap som innebär i sammanhanget unika bidrag till arbetet inom elevhälsan (Isaksson & 
Sjöström, 2017).  Isaksson (2014) har genomfört en kvalitativ studie av 12 skolkuratorers 
handlingsutrymme där hon presenterar att det faktum att skolkuratorn är ensam om sin 
profession på sin arbetsplats kan ha konsekvenser för arbetet som denne genomför, liksom för 
handlingsutrymmet skolkuratorn kan nyttja eller tilldelas. Det står i kontrast till socionomer 
inom socialtjänsten som i mycket liten utsträckning måste ta hänsyn till andra yrkesgrupper på 
sin arbetsplats och i sitt yrkesutövande, samtidigt som arbetsuppgifterna för socionomer inom 
socialtjänsten framstår som mer tydligt preciserade (Isaksson, 2014). 



12  

Skolkuratorns kompetens och legitimitet 
När Isaksson och Sjöström (2017) redogör för vad skolkuratorer själva säger om sin kompetens 
framgår att skolkuratorer inte lyfter fram teoretisk kunskap eller kunskapen om praktiska teorier 
för socialt arbete. Skolkuratorernas förklaring till varför deras kompetens särskiljer dem från 
andra professionella på skolan tenderade att fokusera på skolkuratorns arbetsuppgifter, inte 
kunskapsbas. Personlig och professionell erfarenhet samt kunskap om relevant lagstiftning 
anses viktig. Isaksson och Sjöström (2017) betonar dock att det faktum att skolkuratorerna inte 
själva lyfter fram sin teoretiska kunskap som en del av sin kompetens inte motsäger att de i sitt 
arbete utgår från en teoretisk grund.  

Enligt Isaksson och Sjöström (2017) är det inte ovanligt att skolkuratorer tar del av olika former 
av vidareutbildning och kurser i specifika metoder, exempelvis MI eller DISA. Användandet 
av konkreta metoder framgår vara en faktor som ger skolkuratorerna legitimitet i förhållande 
till andra professionella på skolan (Isaksson & Sjöström, 2017).  Skolkuratorerna själva 
framstår dock lägga relativt lite vikt vid konkreta, evidensbaserade metoder. I sitt arbete hamnar 
skolkuratorn i en motsägelsefull situation då de förväntas, uttryckt i exempelvis nationella 
policyers och befintlig forskning, använda evidensbaserade metoder samtidigt som de upplever 
sig sakna metoder som är relevanta och tillgängliga för det sammanhang de arbetar i (Isaksson 
& Sjöström, 2017). Det finns ett behov av att vidareutveckla de generella kunskaper som 
skolkuratorn har. Skolkuratorerna efterfrågar vidareutbildningar och specifika kunskaper kring 
metoder på både individnivå och gruppnivå. Den specificerade vidareutbildningen tycks 
nödvändig för att ge skolkuratorn tillräckligt handlingsutrymme, och ge skolkuratorns arbete 
legitimitet eftersom de professionsegna kunskaperna är nödvändiga för att kunna hävda sin 
arbetsmässiga legitimitet (Isaksson, 2014).   

Skolkuratorns arbete får också legitimitet på skolan av lagar och regleringar. Formella 
regleringar och arbetsbeskrivningar spelar stor roll för legitimitet och skolkuratorns upplevelse 
av kontroll över sitt arbete. Lagar och regleringar utgör på så vis en nödvändighet för att 
skolkuratorn ska kunna hävda sin rätt att utföra sitt arbete (Isaksson, 2014). I sin studie 
undersöker Davids, Milosevic, Baldry och Walsh (2004), en annan grupp socionomer som 
arbetar på en arena präglad av en annan profession, nämligen sjukhuskuratorer. Även inom 
vården beskrivs kuratorns arbetsbeskrivning vara något vag och arbetet mycket brett. Det 
medför att flera sjukhuskuratorer får en otydlig roll och studien belyser också att det finns en 
skillnad i sjukhuskuratorns inställning till patienterna jämfört med den medicinska personalens 
(Davids m.fl., 2004). Det finns också en studie genomförd kring skolsköterskors arbete, vilka 
också är ensam representant för sin yrkesgrupp inom skolan och som ingår i elevhälsan. 
Morberg, Dellve, Karlsson och Lagerström (2006) rapporterar att politiskt ledarskap, 
ekonomiska förutsättningar och organisatoriska faktorer har en stor påverkan på 
skolsköterskors arbete. Det framgår att skolans organisation och pedagoger vanligen har relativt 
liten förståelse för skolsköterskans omsorgsarbete samt att kombinationen av bristande resurser, 
organisatoriska regler och bristande intresse från andra yrkesgrupper begränsar skolsköterskans 
arbete. I studiens slutsatser framgår att skolsköterskans möjlighet att tillhandahålla kvalitativ 
vård och utveckling av vårdarbetet i skolan reduceras på grund av att skolsköterskan är ensam 
om sin professionella roll på skolan som är pedagogiskt inriktad och därtill har en, enligt övriga 
professionella på skolan, otydlig professionell roll (Morberg m.fl., 2006). Det liknar vad 
Isaksson (2014) och Backlund (2007) rapporterar kring vad skolornas övriga personal har för 
kännedom och förhållningssätt till skolkuratorn.  

Enligt Isaksson och Sjöström (2017) skulle ett mer omfattande preventivt arbete på sikt medföra 
att skolkuratorers arbetsbelastning kan minska på sikt. Det är dock vanligt att skolkuratorn inte 



13  

kan verkställa sådant arbete på grund av den rådande organisationen på skolan vilken kuratorn 
inte kan påverka (Isaksson & Sjöström, 2017). Förebyggande arbete får också mindre utrymme 
på grund av bristande resurser. Det leder i sin tur till att skolkuratorns arbete blir mer inriktat 
mot “akuta” insatser (Isaksson, 2014). Leyba (2009) redovisar slutsatserna att skolkuratorns 
arbete genomförs mest effektivt och långsiktigt hållbart när det är välplanerat och väl 
prioriterat. Det är därför en viktig del i främjandet av skolsocialt arbete att reducera en för stor 
arbetsbelastning och kontinuerligt omforma arbetet och rollen som skolkurator. Utformandet 
av skolkuratorns roll görs fördelaktigt gemensamt av skolkuratorn och administratörer med 
input från elever, annan personal på skolan och föräldrar (Leyba, 2009).   

Relation till andra professionella på skolan 
Det förefaller vara vanligt förekommande att det finns en spänning mellan skolkuratorns och 
lärares förväntningar på en insats. Där skolkuratorn arbetar för att eftersträva och uppnå mindre 
mål och förändringar finns vanligen en förväntning från lärare att skolkuratorn ska hantera en 
situation med en snabb lösning eller stora förändringar (Isaksson och Sjöström, 2017) Det kan 
också uppstå spänningar inom den arbetsmässiga relationen mellan skolkurator och lärare i de 
situationer där det finns konkurrerande uppfattningar om elevers behov, vilka insatser som är 
lämpliga och vad de bör ha för resultat. Det är vanligt att både lärare och skolkuratorer har 
åsikter om hur den andra yrkesgruppens arbete ska utföras (Isaksson, 2014). Backlund (2007) 
rapporterar att lärare i grundskolans övre år tenderar att vilja “lämna över” olika problem hos 
elever till olika delar av elevhälsan, snarare än att samverka med elevhälsan kring elevens 
problem. Isaksson (2014) redogör för att det förekommer olikheter i hur skolkuratorn och lärare 
ser på skolkuratorns funktion. Skolkuratorn ser sin uppgift främst som att vara en resurs för 
eleverna, medan lärare ser skolkuratorn främst som en resurs för lärarna. Det framkommer 
också att det finns olika inställningar till utredningar och diagnoser. Det beskrivs de fall där 
lärare eller rektorer är snabba med att föreslå att elever ska utredas och skolkuratorn ärmen 
inriktad på sammanhangen runt en elev. Lärare och rektorer beskrivs ibland har en stor tilltro 
till att diagnoser kan förklara eller löser specifika problem och att problematiken är kopplad till 
individens personliga egenskaper, samtidigt som skolkuratorn intresserar sig för sociala 
faktorer och sammanhang utifrån en helhetssyn (Isaksson, 2014). Enligt Backlund (2007) 
föreligger en otydlighet kring var skolkuratorernas ansvar tar vid, samt var lärares ansvar slutar. 
Det skolsociala arbetet blir därför allas och ingens ensak. För att skolkuratorns arbete ska kunna 
genomföras gynnsamt och vidare integreras krävs ökad tydlighet i skolkuratorns 
arbetsbeskrivning, ett tydligt mandat för skolkuratorns roll och stöd från skolans rektor 
(Backlund, 2007). 

Det finns ett ökande behov av samverkan mellan skolkuratorer, elevhälsan och andra 
professionella på skolan. Möjligheten till samverkan försvåras av nedskärningar av skolans 
olika yrkesgrupper (Isaksson, 2014). Samverkan påverkas i stor utsträckning också av rektorns 
eller chefens agerande och inställning till det skolsociala arbetet och dess legitimitet (Isaksson, 
2014). Samarbetet mellan de olika professionerna inom elevhälsan är en positiv faktor för 
skolkuratorns arbete och inom elevhälsan finns vanligen tillit och respekt för de olika 
professionella kompetenserna (Isaksson, 2014). Av Agresta’s (2004) studie framgår att 
skolkuratorers arbete i många fall sker parallellt med skolpsykologens och studie- och 
yrkesvägledarens arbete utan att de skulle inkräkta på varandras territorium. Studien indikerar 
att de tre yrkesgruppernas arbete inte konkurrerar med varandra, utan snarare samspelar 
(Agresta, 2004). Skolkurator, skolsköterska och skolpsykolog skulle kunna angripa olika 
former av problematik var för sig, men i en studie genomförd i USA rapporterar Jean, McNab 
och Coker (2005) att många former av problematik, exempelvis drogmissbruk, ätstörningar 
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eller våldsutövande, motverkas mest effektivt om de olika professionerna inom elevhälsan 
samarbetar. Agresta (2006) redovisar i sin kvantitativa enkätstudie med 183 respondenter att 
skolkuratorn trivs bättre i sin yrkesroll om den professionella rollen har specifika egenskaper 
och uppgifter som skiljer rollen från andra professioner på skolan och när det finns 
interprofessionella samarbeten och relationer inom elevhälsan liksom övriga skolan (Agresta, 
2006). I sitt arbete är det vanligt att skolkuratorer ser sig som utomstående och distanserade 
från andra professionella i skolorganisationen, bland annat för att de i sitt arbete för eleverna 
kan motsätta sig annan personal och därmed uppleva att andra professionella ser på 
skolkuratorerna som “svåra” (Isaksson & Sjöström, 2017). Skolkuratorn upplever sällan 
problem i den arbetsmässiga relationen till övriga professioner inom elevhälsan, men det är mer 
vanligt med en problematisk arbetsmässig relation till lärare. Det påvisar att lärare på en skola 
utgör en viktig del i och för skolkuratorns arbete (Isaksson, 2014). 

Förutsättningar för samverkan 
I sin avhandling sammanställer Blomqvist (2012) en forskningsöversikt med fokus på 
samverkan mellan BUP, socialtjänst (individ- och familjeomsorgen) och skola. Där beskrivs att 
samverkan utgår från tre grundläggande delar; interaktion mellan inblandade parter, ett 
gemensamt problem att arbeta med och ett tydligt syfte med samverkan. Det finns studier som 
visar att positivt samarbete inom en organisation också medför att de professionella känner sig 
tryggare, upplever att de sparar tid och får ett mer meningsfullt arbete. Samverkan inom en 
organisation kan också medföra att de professionella upplever sig inpressade i arbetslag och 
tidsödande, onödiga konferenser som medför att arbetet känns mindre meningsfullt (Blomqvist, 
2012).  

Vagt formulerade mål i samverkan är vanligt och medför att enskilda verksamheter eller 
professionella då inte kan bryta ner det gemensamma målet för att sätta upp egna konkreta mål. 
Utan ett tydligt, gemensamt mål finns risken att inblandade parter upplever att samarbetet inte 
får de konsekvenser som förväntats eller att det utvecklas ouppnåeliga mål (Blomqvist, 2012). 
Enskilda professionellas arbetsbelastning utgör också en faktor som kan få negativa 
konsekvenser för samverkan. När professionella inom människobehandlande organisationer 
upplever en hög och omfattande arbetsbelastning medför det en prioritering av arbetsuppgifter 
och det är då vanligt att samverkan prioriteras bort eller inte hinns med. I samverkan där parter 
har snarlika arbetsuppgifter och fokuserar på samma målgrupp är det viktigt att specificera 
respektive parts roll och befogenheter gentemot de andra och att göra en tydlig arbetsfördelning 
(Blomqvist, 2012). I fungerande samverkan är begrepp som styrning och tydlighet kring olika 
parters uppdrag och ansvar centrala. Samverkan kan också underlättas om de medverkande 
verksamheterna finns i samma lokaler. Samverkan fungerar bäst när det finns en gemensam 
bild av problemet och arbetet och en samsyn kring parternas medverkan. För att samsyn ska 
råda inom samverkan behöver inblandade parter diskutera, fördela uppgifter och ansvar och 
med tiden utveckla mer gemensamma arbetsmetoder, värderingar, normer och attityder 
(Blomqvist, 2012). För fungerande samverkan behöver inblandade parter också tydliggöra sina 
bidrag till arbetet och vart gränsen för deras specifika arbete går. I samverkan mellan 
verksamheter eller professionella som har snarlika målgrupper blir det extra viktigt att 
tolkningsföreträde och befogenheter tydliggörs på en organisationsnivå och för samtlig 
inblandad personal (Blomqvist, 2012). 
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Teoretiska utgångspunkter 
I följande avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkterna som är valda för studien. Dessa 
är professionsteori och kompetens, samverkan samt rollteori. I samband med att respektive 
teori presenteras förs också ett resonemang kring vad den är tänkte att tillföra uppsatsen. 

Professionsteori och kompetens 
Professionsteori omfattar resonemang kring professioners uppbyggnad och särskiljning samt 
dess koppling till utbildning, kunskap och kompetens. I föreliggande uppsats anser vi att det 
innehållet ger ett användbart analysverktyg i vårt arbete eftersom det möjliggör för oss att 
fokusera på skolkuratorernas profession och kunskap i förhållande till socionomutbildningen.  

Begreppet profession innehåller både sociala och kognitiva aspekter. Inom en profession 
tillämpas vanligen vetenskaplig kunskap och vetenskapliga teorier integreras tätt med ett 
praktiskt utövande. Professionella kan anses vara bärare av och representera en form av högre 
teoretiska principer (Brante, Johansson, Olofsson & Svensson, 2015). Professioner organiseras 
vanligen i förbund som kan samla och ta till vara de professionellas intressen. Förbundet 
möjliggör också en kontroll av vad som är professionellt och icke-professionellt beteende. De 
har också etiska riktlinjer inskrivna i sina stadgar. En professions exklusiva kunskaper medför 
att den professionella yrkesutövaren vanligen själv bestämmer vad som är rätt sätt att handla 
eller vilken åtgärd som är bäst lämpad i en situation (Brante m.fl., 2015). Definitionen av 
professioner är vanligen tätt knuten till kompetens och kunskap. Kunskap innebär i 
sammanhanget att en individ håller något för sant på goda grunder. Kunskap kan vidare delas 
in i två underkategorier; explicit kunskap och implicit kunskap. Explicit kunskap innebär “att 
veta vad” och omfattar teoretisk kunskap, fakta och egenskaper samt kunskap om procedurer 
uttryckta i regler och normer. Den explicita kunskapen baseras på utbildning eller fortbildning. 
Implicit kunskap innebär “att veta hur”, och omfattar kunskap knuten till färdigheter och 
praktisk kunskap och förmågan att känna igen fenomen och se och bedöma mönster. Implicit 
kunskap kan också kallas erfarenhetskunskap, den utvecklas med erfarenheten, och den kan till 
viss del övergå i att bli explicit kunskap om den verbaliseras och teoretiskt förklaras. I den 
professionella praktiken används den explicita och den implicita kunskapen i kombination för 
att skapa professionell kompetens vilket är vad som huvudsakligen utgör professionalism 
(Brante m.fl., 2015). 

Socionomer är yrkesverksamma inom många olika områden och organisatoriska arenor. 
Socionomutbildningen är en akademisk utbildning som i flera meningar också är 
yrkesförberedande, och den leder till professionstiteln socionom, som mer precist förknippas 
med varierande yrkestitlar beroende på inom vilket område socionomen är yrkesverksam 
(Morén, 2010). Inom flera fält syns en tendens bland socionomer där de agerar som tillfälliga 
akademiker som efter examen går ut i yrkesutövning där de i hög grad anpassas efter 
regelsystem och olika krav varvid professionsidentiteten glöms bort. Det är därför viktigt att 
som yrkesverksam socionom inom alla olika professionella arenor fortsätta markera och leva 
upp till sin professionsidentitet och tillhörighet som socionom (Morén, 2010). Det yttersta 
professionella uppdraget är att företräda och bistå utsatta människor. För att kunna utföra det 
uppdraget i praktiken krävs både kunskap och kompetens. Akademikerförbundet SSR (2017) 
beskriver att socionomen har “kunskaper om hur både människan, dess omgivande miljöer och 
samhället fungerar”. I presentationen av socionomprogrammet säger Örebro Universitet (2017) 
att socionomer “har kompetens att utföra socialt utrednings- och förändringsarbete med 
individer och grupper samt förebyggande socialt arbete. Det som utmärker en socionom är att 
se till samspelet mellan människan och det omgivande samhället”. 
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I en mer generell mening innebär kompetens en individs eller organisations förmåga eller 
skicklighet att utföra en specifik aktivitet eller bedriva en viss verksamhet (Stevrin, 1986). 
Individuell kompetens definieras vanligen som “Individens förmåga att klara av de krav som 
ställs i en given situation” (Fränkel, 200311). Vad som anses vara kompetens för en situation 
gäller inte nödvändigtvis för en annan, inte heller nödvändigtvis för en liknande situation längre 
fram i tiden (Fränkel, 2003). Kompetens ska inte ses som en isolerad företeelse eller fenomen. 
Kompetensen hos en individ eller organisation märks mest i förhållande till omvärlden. Med 
det menas att ju bättre en individ eller organisation på olika vis är anpassad till omvärldens 
förhållanden, ju mer kompetens anses den ha. Det finns också en koppling mellan kompetens 
och bland annat problemlösningsförmåga, anpassning och förmåga att samarbeta med andra 
(Stevrin, 1986). Inom olika områden är det olika faktorer som avgör en individs kompetens. 
Inom socialt arbete anses vanligen en socionomexamen innebära lämplig kompetens (Fränkel, 
2003). Kompetens inom socialt arbete innebär att bejaka en helhetssyn på individen och dennes 
svårigheter för att kunna förstå och arbeta med sociala bland annat problem och processer på 
individnivå, gruppnivå och organisationsnivå. Kompetensen omfattar kunskap kring 
samhällsvetenskap, beteendevetenskap och juridik. Det sociala arbetet som sådant tar sin 
utgångspunkt i individen som subjekt och ser till dennes behov av att agera och styra sitt eget 
liv varför relationen mellan socionomen och klienten är av stor vikt. Skolkuratorn ska använda 
den kompetensen för att arbeta med stödsamtal, rådgivning och psykosociala insatser med 
elever och deras föräldrar och med rådgivning för lärare (SOU 2000:19). En förutsättning för 
att den specifika kompetensen ska bibehållas är ett professionellt nätverk (D-Wester, 2005). 

En organisation behöver, för sin egen utvecklings skull, investera i sin egen 
kompetensutveckling. Den organisatoriska kompetensen grundar sig i den individuella 
kompetensen hos organisationens medlemmar eller anställda. Därmed innebär 
kompetensutveckling på organisatorisk nivå vanligen investeringar i mänskliga resurser. Den 
organisatoriska kompetensutvecklingen behöver också följa med när omvärlden förändras, 
eftersom kompetensen annars föråldras. Det finns alltså i alla organisationer ett ständigt behov 
av kompetensförnyelse (Stevrin, 1986). 

Samverkan 
Innehållet under följande rubrik liknar i stor utsträckning det som presenteras om samverkan i 
avsnittet tidigare forskning. Teori och tidigare forskning om samverkan innehåller liknande 
resonemang men vi ansåg det är relevant att i uppsatsen presentera dem i separata avsnitt. 
Eftersom skolkuratorn arbetar tillsammans med interprofessionella kollegor inom skolan anser 
vi att samverkan som teori utgöt ett lämpligt analysverktyg. 

Samverkan är en form av samarbete mellan professionella individer eller organisationer. Det 
innebär ett samarbete med ett specifikt syfte (Danermark, 2004). Utfallet av samverkan kan 
påverkas av flera olika faktorer. Bland annat kan samverkan försvåras om den från början har 
ett vagt formulerat mål eller om det föreligger en oklar ansvarsfördelning mellan inblandade 
parter. Vidare kan samverkan försvåras om inblandade parter har en hög arbetsbelastning, då 
tenderar samverkan att prioriteras lägre. Även hög personalomsättning inom organisationer kan 
försvåra samverkan, inom och mellan organisationer (Danermark & Kullberg, 1999). 
Samverkans utfall kan istället gynnas av konkreta riktlinjer, en tydligt avgränsad målgrupp och 
klarhet i regler, målsättning och ansvarsfördelning. För lyckad samverkan är det viktigt med en 
gemensam utgångspunkt, gemensamma referensramar och en gemensam arbetsmetod gentemot 
målgruppen. Vidare behöver mål, etiska förhållningssätt och övriga principer diskuteras och 
fastställas innan arbetets start. Det finns också faktorer inom samverkansgruppen som kan 
påverka samarbetets utfall, exempelvis de professionellas motivation, yrkesidentitet, och 
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respekt för och erkännande av varandra. Samverkan gynnas också av att huvudmännen är 
överens om målsättningen. Det är också gynnsamt att samtlig personal får del av gemensam 
fortbildning. Lyckad samverkan beror vanligen inte på frånvaro av hämmande faktorer utan 
snarare på närvaron av motkrafter och gynnande faktorer. Goda relationer mellan den 
verksamma personalen inom samverkan kan i stor utsträckning motverka problem inom 
samverkan. Även samlokalisering och goda lokalmässiga förhållanden kan ha sådan effekt 
(Danermark & Kullberg, 1999). Det är gynnsamt att inblandade professionella utgår från att en 
av de inblandade professionerna och dennes förklaringsmodeller inte i sig själv kan lösa 
problemet i fråga utan att professionerna inom gruppen ses som viktiga komplement till 
varandra. För lyckad samverkan är det också viktigt att professionella utöver kompetens i 
sakfrågan också har samverkanskompetens. Med det menas att inblandade parter behöver ha 
kunskap om faktorer som underlättar eller försvårar samverkan. De behöver också ha kunskap 
om hur de försvårande faktorerna ska motverkas och hur de underlättande faktorerna kan 
förstärkas och hur samverkan bör organiseras därefter (Danermark & Germundsson, 2007) 

Olika former av samverkan kan placeras på en skala med en ytterlighet i varje ände. I ena änden 
finns samverkan i form av koordination och samordning.  I den andra änden av skalan finns 
samverkan i form av integration och sammanflätning av olika parter. I mitten finns samverkan 
i form av kollaboration (Danermark & Kullberg, 1999). I ytterligheten där samverkan sker i 
form av koordination antas ett arbetssätt där olika parter bibehåller sina gränser och ärenden 
kan fördelas mellan parterna. En part lämnar vidare ärendet till nästa part när den förste fullgjort 
sitt fastställda ansvar. Den andra ytterligheten, där samverkan innebär integration och 
sammanflätning, eftersträvar istället att alla parter ska lära sig allas uppgifter och gruppen blir 
generalister i viss mån. Inom sådan samverkan eftersträvas att minimera olikheter mellan 
inblandade parter och samarbetets innehåll blir därmed gränsöverskridande och 
behovsorienterat. Även samverkan i form av kollaboration kan karaktäriseras som 
behovsorienterat och till viss del gränsöverskridande. Där innebär samverkan att specialister 
möts kring ett specifikt problem eller problemområde och i samarbetet bevarar respekt för 
varandras olikheter och skilda kompetenser. Denna kategoriska uppdelning av samverkan är 
något förenklad och det förekommer sällan tydligt avgränsade kategorier inom ett specifikt 
samverkansprojekt (Danermark & Kullberg, 1999). 

Samverkan kan vara svårt att få till stånd mellan olika yrkesgrupper. Interprofessionell 
samverkan kräver nämligen att inblandade parter kan hitta en gemensam grundsyn på 
problemens art och orsak samt lämpliga lösningar. I praktiken kan det vara svåruppnått 
eftersom olika yrkesgrupper kommer med olika skolning och professionell kompetens. För att 
finna en väl integrerad grundsyn är det av stor vikt att inblandade parter delar just denna 
förutsättning. I interprofessionell samverkan blir därför organisatorisk inlärning viktig, det vill 
säga att inblandade parter utvecklar gemensam kunskap. Problemen inom interprofessionell 
samverkan framstår som mindre hämmande inom den kollaborativa formen av samverkan 
(Danermark & Kullberg, 1999). Inom samverkan mellan olika yrkesgrupper finns också olika 
synsätt och kunskapsmodeller. Parter inom samverkan kan ha olika starka eller tydliga 
kunskapsmodeller. Det kan finnas modellsvaga parter och modellstarka parter och risken finns 
att i den modellsvage inom samverkan övertar den modellstarkes bild av det aktuella problemet. 
Därmed kan en missvisande konsensus uppstå inom samverkan där det vore mer fördelaktigt 
om de olika kunskapsmodellerna fick mötas och brytas mot varandra (Danermark & Kullberg, 
1999). 
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Rollteori 
I föreliggande avsnitt beskrivs olika former av interaktionistisk och strukturfunktionalistisk 
rollteori. De båda formerna är med för att vi ska kunna ta hänsyn till såväl strukturer och system 
som förväntningar och dess påverkan på en individuell roll. Kombinationen av de olika 
formerna av rollteori anser vi relevant i analysen av hur skolkuratorns roll formas och uppfattas 
för att i analysen kunna ta hänsyn till både skolan som system och de övriga professionella på 
skolan. 

 Goffmann (1959) analyserar människors sociala samspel genom att likna det med en 
teaterföreställning där skådespelaren ska inta en viss roll, integrera med andra skådespelare 
samt framföra skådespelet inför individer som agerar publik. Författaren beskriver bland annat 
begreppet roll utifrån resonemanget att individen som spelar en roll behöver leva upp till de 
egenskaper som denne presenterar inför de observatörer som betraktar rollen. Rollen måste vara 
trovärdig och uppfylla observatörernas förväntningar, på exempelvis de uppgifter som 
identifierar rollen (Goffmann, 1959). Vissa roller är mer eller mindre tydliga gällande de 
förväntningar som finns på rollen. Rollen som student kan exempelvis innebära tydliga 
förväntningar i form av att delta på lektioner och få godkända resultat på tentamen. Rollen som 
samhällsmedborgare kan i högre utsträckning vara mer oklar när det handlar om 
rollförväntningar (Angelöw & Jonsson, 2000). Inom rollteori talas det om tre förhållanden som 
hänger samman med varandra: positionen, rollen samt rollbeteendet. Position innebär att rollen 
består av att en individ positioneras som exempelvis kvinna, man eller direktör. Rollen omfattar 
de förväntningar som finns på positionen individen har. Hur individen uppför sig i sin roll kallas 
för rollbeteende. Om rollbeteendet stämmer överens med de förväntningar som finns på rollen 
tenderar individen i fråga värderas mer positiv av människorna runt omkring. Detta är ett skäl 
till att rollförväntningarna har en stor betydelse för individen (Angelöw & Jonsson, 2000). 

Rollerna på en arbetsplats bygger på bland annat positioner i det sociala systemet och de 
förväntningar som finns på de olika yrkesrollerna (Dahlgren, 1981). På arbetsplatsen utgör 
arbetsbeskrivningar och instruktioner direkta förväntningar. Indirekta förväntningar utgörs av 
arbetskollegors olika uttryck av belåtenhet, åsikter och missnöjdhet kring hur rollinnehavaren 
agerar i rollen. Dessa indirekta förväntningar kan ibland ge upphov till en roll som inte stämmer 
överens med hur rollen förmedlas i arbetsbeskrivningen, det kan alltså finnas skillnader mellan 
indirekta och direkta förväntningar på en yrkesroll. Chefer och kollegor sänder iväg 
förväntningar på en yrkesroll, de är så kallade rollsändare. Verksamheten i sig med 
arbetsbeskrivningar och instruktioner är även de rollsändare. En individs subjektiva upplevelse 
av förväntningarna från kollegor och chef påverkar hur individen agerar i yrkesrollen. De 
förväntningar som rollinnehavaren upplever från andra är de förväntningarna som individen i 
stor mån försöker leva upp till. Rollen som individen innehar i en verksamhet kan bestå av 
antingen en eller flera arbetsuppgifter. Består rollen enbart av en aktivitet anses verksamheten 
vara “enkel”, finns flera olika arbetsuppgifter som tillhör rollen anses verksamheten istället 
“komplex”. Individen kan i sin roll ha flera funktioner vilket även innebär flera slags roller som 
i sin tur består av olika arbetsuppgifter (Dahlgren, 1981). 

Om det finns flera olika slags förväntningar på individens roll kan det uppstå en så kallad 
rollkonflikt. Rollen kan då upplevas oklar och otydlig. Rollkonflikter kan uppstå på flera vis. 
Exempelvis kan kollegor ha olika förväntningar som inte stämmer överens med varandra. 
Rollkonflikt kan också uppstå om individen har olika roller inom en och samma verksamhet 
där rollerna kan försvåra den ena rollens uppfyllelse. Upplever rollinnehavaren sig överbelastad 
på grund av exempelvis tidsbrist kan även detta ge upphov till rollkonflikt då individen behöver 
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prioritera bland arbetsuppgifter (Dahlgren, 1981). Rollkonflikter kan få negativa konsekvenser 
på individens hälsa och välbefinnande (Angelöw & Jonsson, 2000). 

Metodbeskrivning  
I följande avsnitt kommer den metod som använts i studien presenteras. En grundlig förklaring 
kring studiens tillvägagångssätt samt dess koppling till validitet, reliabilitet och 
generaliseringsbarhet kommer att behandlas. Slutningen förs en diskussion kring etiska 
övervägande som gjort i studien. 

Val av metod 
Föreliggande studie utgår ifrån en kvalitativ forskningsstrategi. En kvalitativ undersökning 
eftersträvar förståelse för fenomen och respondenternas perspektiv (Bryman, 2011). Inom 
kvalitativ metod värdesätts intervjupersonens egen upplevelse av sin sociala verklighet. Det är 
i sammanhanget viktigt att beakta att intervjupersonen kan förändra sin uppfattning av sin 
verklighet eller upplevelse och att en intervju endast möjliggör tolkning av den nuvarande 
uppfattningen. Den kvalitativa forskarens uppgift är att inta ett tolkande förhållningssätt till 
insamlad empiri (Bryman, 2011). Den kvalitativa forskningsstrategin valdes för att möjliggöra 
en djupare inblick i skolkuratorernas egen upplevelse av hur skolkuratorers professionella 
kompetens tar sig i uttryck i arbetet på de skolor där en kurator är ensam om sin profession.  

I föreliggande studie består datainsamlingsmetoden av semistrukturerade intervjuer . Därmed 
har en intervjuguide med tematiserade frågor utformats och använts (se bilaga 1). I en 
semistrukturerad intervju ställs främst mer öppna frågor till respondenten. Intervjun utformas 
vanligtvis utifrån specifika teman. Intervjumetoden ger intervjupersonen möjlighet att prata 
förhållandevis fritt utifrån frågorna. Den semistrukturerade intervjun syftar till att få fram 
detaljerade beskrivningar från intervjupersonen (Bryman, 2011). Intervjuformen liknar till 
formen ett vardagligt samtal, indelat i vissa teman (se Kvale & Brinkman, 2014). 
Semistrukturerade intervjuer användes i föreliggande studie för att möjliggöra djup och 
detaljerade beskrivningar av intervjuerna. Samma intervjuguide användes i samtliga intervjuer 
men det uppkommer olika följdfrågor vid olika intervjutillfällen. 

Eftersom föreliggande studie syftar till att skapa förståelse för skolkuratorernas upplevelse 
ligger den på flera sätt nära hermeneutikens värderingar och målsättning. Inom hermeneutiken 
anses att förståelse för individens egen upplevelse skapas genom tolkning (Ödman, 2007). 
Enligt hermeneutiken har människor en förförståelse av verkligheten. Förförståelse utgör det 
filter genom vilket en individ kan förstå nya intryck och erfarenheter. Nya upplevelser filtreras 
genom tidigare erfarenheter, vilket innebär att nya upplevelser och kunskap förstås med hjälp 
av och i relation till erfarenheter och kunskaper som individen redan har (Thurén, 2007). I 
studien kan det ta sig uttryck genom att förutbestämda uppfattningar kring vad yrkesrollen som 
skolkurator innebär har påverkat studien i allt från syftesformulering, frågeställningar, 
litteratursökning och intervjuguide. Det är i sammanhanget också relevant att påpeka att 
studiens intervjupersoner redogör för sina upplevelser och tolkningar, vilka vi sedan ska tolka 
utifrån studiens teoretiska utgångspunkter. Det innebär att vi gör en tolkning av deras tolkning 
och därmed kan vi inte påstå oss göra en rättvis tolkning av verkligheten, men möjligen en 
rättvis tolkning av hur den upplevts av skolkuratorerna. 
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Litteratur   
Litteratursökningen har gjorts utifrån studiens nyckelord i databasen Primo. Litteraturen 
begränsades till den som fanns tillgänglig vid Örebro Universitetsbibliotek. Sökningen av 
tidigare forskning avgränsades till vetenskapliga artiklar som fanns tillgängliga på nätet eller 
vid Örebro Universitetsbibliotek. Sökningen avgränsades också till vetenskapliga artiklar på 
svenska och engelska. Nyckelord som användes vid sökning är, skola, socialt arbete 
skolkurator, socionom, school social work. Sökningen genomfördes i databaserna Primo och 
Google Scholar med olika kombinationer, och svenska eller engelska översättningar av studiens 
nyckelord. I flera fall användes arbetenas referenslistor som redskap att få fram nya artiklar.  

Urval och tillvägagångsätt 
Studiens empiriska material utgörs av data från fem semistrukturerade intervjuer med 
skolkuratorer som arbetar i en mellanstor stad i Sverige. Via kommunens hemsida kunde vi 
hitta de grundskolor som omfattande årskurs 0–9 som hade endast en anställd skolkurator. 
Utifrån kommunens information valdes sedan fem skolkuratorer ut med ett målstyrt urval. Ett 
målstyrt urval innebär att intervjupersoner väljs ut baserat på nödvändiga kriterier för studien i 
fråga (Bryman, 2011).  I föreliggande studie valdes fem skolkuratorer för att utforma en 
varierad grupp som omfattar skolkuratorer som arbetar på skolor med olika mängd elever samt 
på både kommunala grundskolor och friskolor. Gemensamt för samtliga intervjupersoner är att 
de arbetar som den enda skolkuratorn på sin skola. De utvalda intervjupersonerna kontaktades 
via telefon. Försök till kontakt togs med åtta skolkuratorer men de fem första som svarade på 
telefonsamtalet valdes ut som deltagare för studien efter att de tacka ja till att medverka. Ingen 
av skolkuratorerna avbröt sitt deltagande under studiens gång. 

När en intervjuguide ska utformas behöver intervjuaren ha kunskap kring det ämne intervjun 
ska handla om (Brinkmann & Kvale, 2014). Intervjuguiden bör utformas i nära relation till 
studiens syfte och frågeställningar och samtidigt rymma viss flexibilitet i intervjun (Bryman, 
2011). I föreliggande studie föregås utformandet av intervjuguiden av litteratursökning samt 
utformandet av studiens bakgrund, parallellt med att syfte och frågeställningar revideras. 
Intervjuguiden utformades baserat på studiens frågeställningar. Den innehåll två huvudsakliga 
teman, skolkuratorers arbete samt skolkuratorns kompetens och kompetensutveckling. Varje 
tema innehåll flertalet frågor som syftade till att få detaljerade beskrivningar från 
intervjupersonerna, för att i förlängning kunna besvara studiens frågeställningar. 

En vecka innan intervjuerna genomfördes skickades ett dokument, via e-post, till var och en av 
skolkuratorerna. Dokumentet innehåll information kring studiens syfte och frågeställningar, 
den intervjuguide som kommer användas, information kring intervjupersonernas rättigheter 
samt kontaktuppgifter till studiens författare och handledaren. Dokumentet skickades ut i 
förväg, dels för att kunna delge skolkuratorerna mer information kring syftet med studien och 
dels för att ge skolkuratorerna en möjlighet att förbereda sig inför intervjuerna. Samma 
information lämnades även muntligt vid intervjuerna. Bryman (2011) redogör för att om en 
forskare har möjlighet att bekanta sig med intervjupersonens arbetsmiljö är det en fördel för en 
forskningsprocess. För att underlätta för intervjupersonerna genomfördes intervjuerna på 
respektives skolkurators egen arbetsplats. Intresse finns också från oss att bekanta sig med den 
miljön som skolkuratorerna befinner sig i. 

Med intervjupersonernas godkännande spelades samtliga intervjuer in och transkriberades. Att 
spela in och transkribera materialet är ett bra sätt för forskaren att komma ihåg vad som sägs 
samt att underlätta genomförandet av en analys (Bryman, 2011). Att transkribera innebär att 
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datamaterial omformas från en form till en annan - att gå från talet till det skrivna ordet. I 
transkriberingen försvinner faktorer såsom tonfall och kroppsspråk vilka inte framgår i den 
skrivna texten (Brinkmann & Kvale, 2009). Båda författarna till studien närvarande vid 
samtliga intervjuer, men med olika funktion. En av författarna höll i intervjun baserat på 
intervjuguiden, medan den andra intog en åhörarroll samt gavs möjlighet att ställa 
kompletterande frågor vid intervjuns slut. Rollerna skiftade mellan de fem intervjuerna. 
Intervjuerna varade mellan 30–40 minuter. Det inspelade intervjumaterialet transkriberade ord 
för ord. Språkliga detaljer såsom upprepningar, pauser, “mm”-ljud samt stakningar 
utelämnades för att göra det enklare att använda det transkriberade materialet. Dessa ändringar 
i transkriberingen har inte gjort någon påverkan på innebörden av det som skolkuratorerna 
uppgett. I transkribering, resultat och analys tillskrevs intervjupersonerna fingerade namn. 

Analys av empiri  
I föreliggande studie användes en kvalitativ analysmetod. Analysmetoden innebär att det 
empiriska materialet genomarbetas med en kvalitativ analysprocess. Den kvalitativa analysen 
innebär tre steg: kodning, tematisering och summering (Lindgren, 2014). Det transkriberade 
materialet ska läsas igenom noga för att sedan brytas ner till mindre bitar för att på så sätt hitta 
mönster i texten (kodning). Då utgångspunkten i analysarbetet är kodningen behöver detta steg 
göras noggrant. Utifrån identifierade koder skapar forskaren sedan olika kategorier och teman 
(tematisering). I föreliggande studie utgick kodning och tematisering utifrån studiens syfte och 
frågeställningar. Vi sorterade intervjuernas innehåll baserat dess relevans för och koppling till 
olika delar av syftet samt de tre frågeställningarna. Enligt Lindgren (2014) är syftet med 
tematiseringen att finna mönster i texten som kan analyseras utifrån studiens teoretiska 
utgångspunkter och i sin tur svara på studiens syfte och frågeställningar. Sista steget i 
analysprocessen är summeringen, då forskaren ska kunna dra slutsatser utifrån sammanställd 
tematisering och teoretiska utgångspunkter för studien. I föreliggande studie har det 
tematiserade materialet summerats och analyserats med de teoretiska utgångspunkter som 
ansetts relevanta för respektive frågeställning och summeringen finns presenterad i avsnitten 
Resultat och analys samt Slutsatser och diskussion. 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  
Validitet är ett mått på hur väl en studie mäter det som den avser att mäta, att hela studien hålls 
samman av syftet och att studiens frågeställningar besvaras i resultatdelen (Bryman, 2011) En 
studie kan ha både intern och extern validitet. Intern validitet innebär att studiens resultat på ett 
rimligt sätt kan tolkas med hjälp av teorier och begrepp. Extern validitet innebär att studiens 
resultat kan överföras till en annan liknande social miljö eller kontext (Bryman, 2011). 
Resultaten i föreliggande studie kan inte anses generellt överförbara men tänkas ha viss relevans 
för annan kontext där socionomer finns inom verksamheter som domineras av andra 
yrkesgrupper. Validitet beror också på huruvida studiens begrepp operationaliseras korrekt. 
Operationalisering av begrepp innebär att göra begreppen mätbara och bryta ner dem i mätbara 
delar (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014). Validiteten i en studie beror således på huruvida de 
använda teoretiska begreppen operationaliseras adekvat eller inte, det vill säga om teorierna 
kring exempelvis kompetens blir mätbara i intervjuguiden. I föreliggande studie gjordes en 
operationalisering av de begrepp som vi villa fokusera på i intervjuerna genom att bryta ner 
dem i mer vardagliga frågor och ställa flera frågor som kretsar kring samma begrepp. Vi anser 
också att validiteten ökar något på grund av att de begrepp vi använder också ingått i den 
utbildning skolkuratorerna har. Därmed kan vi anta att vi till viss del förstår de teoretiska 
begreppen på liknande vis. För att eftersträva intern validitet användes studiens teoretiska 
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utgångspunkter för att analysera resultaten. De teoretiska utgångspunkterna är också valda 
utifrån studiens frågeställningar. Därför anser vi att de resultat som presenteras rimligen kan 
analyseras med hjälp av de teorier och begrepp som valts, eftersom både resultat och teori har 
en tydlig koppling till studiens syfte och frågeställningar. 

Kritiker menar på att resultatet från kvalitativa studier är svåra att generalisera (se Bryman, 
2011) Ett målinriktat urval innebär även ett icke-sannolikhetsurval. Ett icke-sannolikhetsurval 
kan inte generaliseras till en större population (Bryman, 2011). På grund av studiens kvalitativa 
ansats och icke-sannolikhetsurval kan dess resultat anses svåra att generalisera till en större 
grupp med skolkuratorer som arbetar på grundskolor. Vi anser dock att studiens slutsatser kan 
ha viss relevans för skolkuratorer på andra skolor i liknande positioner, även om de inte kan 
påstås representera dem. 

Reliabilitet betyder tillförlitlighet och är ett mått på huruvida studien skulle resultera i samma 
resultat om den genomfördes på nytt eller om slumpmässiga faktorer påverkat utfallet i för stor 
omfattning (Bryman, 2011). Inom kvalitativ forskning anses det svårt att uppnå hög reliabilitet 
eftersom det är omöjligt att upprepa samma sociala miljö där intervjupersonerna har samma 
betingelse som vid det första tillfället då studien genomfördes (Bryman, 2011). Samma 
svårighet finns i föreliggande studie. Det empiriska materialet, och därmed också analysen, 
beror i stor utsträckning på respondenternas nuvarande arbetssituation. Reliabilitet omfattas 
även av studiens pålitlighet, som avgörs av hur väl forskningsprocessens alla faser och steg är 
redogjorda för i studien och därmed kan upprepas (Bryman, 2011). I föreliggande studie finns 
tillvägagångssätt och intervjuguide tydligt presenteradt. Därmed kan metoden upprepas i stor 
utsträckning, dock kommer resultatet sannolikt inte att upprepas.                                     
                                            

Etiska överväganden 
Datainsamlingsmetoden i föreliggande studie utgörs av fem intervjuer som spelades in och 
sedan transkriberades. Eftersom det är intervjupersoner inblandade blir det särskilt viktigt att 
behandla datamaterialet på ett korrekt sätt. Bryman (2011) menar att det är viktigt att forskaren 
är medveten om, och arbetar utifrån, de etiska principer som finns inom samhällsvetenskapen 
för att kunna göra välgrundade beslut under forskningsprocessen. De grundläggande 
principerna är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 
nyttjandekravet (Bryman, 2011). Nedan följer en redogörelse över vad de etiska principerna 
innebär samt på vilket sätt de tagits hänsyn till i föreliggande studie. Informationskravet innebär 
att forskaren ska delge intervjupersonerna information kring syftet med studien, att deltagande 
är frivilligt samt att deltagandet går att avbryta när som helst under studiens gång (Bryman, 
2011). I enlighet med informationskravet fick skolkuratorerna både innan och vid 
intervjutillfället ta del av ovanstående information. Samtyckeskravet handlar om att 
intervjupersonerna ska lämna sitt samtycke till att medverka i studien (Bryman, 2011). Muntligt 
och skriftligt samtycke har inhämtats från samtliga intervjupersoner vid intervjutillfället. För 
att säkerställa att intervjupersonerna lämnar sitt samtycke har en blankett utformats som 
undertecknades vid intervjutillfället (se bilaga 1). 

Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter om intervjupersonerna som medverkar i 
studien inte får röjas för några utomstående (Bryman, 2011). För att intervjupersonernas 
personuppgifter inte ska röjas för utomstående har information kring skolkuratorernas namn, 
skolans namn samt antalet elever på respektive skola utelämnats ur redovisningen av studien. 
Inspelningar och transkriberingar raderades efter det att studien färdigställts. Nyttjandekravet 
innebär att det insamlade material enbart får användas till den studie som intervjupersonerna 
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tacka ja till (Bryman, 2011). I enlighet med nyttjandekravet har intervjupersonerna blivit 
försäkrade om att datamaterialet enbart kommer användas i föreliggande studie. När en 
intervjustudie ska genomföras uppstår etiska problem främst när intervjupersonernas 
privatperson ska undersökas, för att sedan redovisas offentligt (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 
78). Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur intervjupersonerna upplever sin 
yrkesroll med utgångspunkt i deras roll som skolkurator. Därmed är inte sagt att 
intervjupersonerna inte är personligt involverade och engagerade i sin yrkesroll och därmed 
kan uppleva intervjuerna som personliga. Detta för att i så lång utsträckning som möjligt 
eftersträva saklighet riktas intervjufrågorna därför mot yrkesrollen som sådan och dess 
sammanhang. 

Resultat och analys  
I följande avsnitt kommer empiriska resultat och analys utifrån studiens teoretiska ramverk 
presenteras. Utöver rollteori, professionsteori och samverkansperspektivet kommer resultatet 
också kopplas till presenterad bakgrund och tidigare forskning. Valet har gjorts att benämna 
intervjupersonerna med kvinnliga fingerade namn: Stina, Kajsa, Jenny, Lisa och Ida. Resultat 
och analys är uppdelade efter studiens tre frågeställningar. För att inkludera 
samverkansperspektivet som finns i studiens syfte kommer det lyftas återkommande i analysen 
av frågeställningarna. 

Skolkuratorns professionella kompetens 
I intervjuerna framgår att samtliga skolkuratorer är socionomer och ser sin kompetens som till 
stor del bestående av ett helhetsperspektiv på människan. De lyfter fram att skolkuratorns 
kompetens omfattar att “se allting runt en elev”, vad som påverkar eleven på olika sätt. Lisa 
och Kajsa beskriver de ser till omständigheter runt en elev på följande vis: 

Det här sociala, hur det kan se ut för en människa, att en människa är i ett sammanhang och hur 
det sammanhanget, hur miljön och allt runt omkring påverkar personen. Allt kring samspel och 
relationer, att se att en människa inte bara är en ö, utan att det finns så mycket runt omkring. (Lisa) 

De (lärare) är ju pedagoger och har en pedagogisk utbildning och jag har ju en socionoms socialrätt 
och den här kuratorsdelen… Det är samma med skolsköterska som också har med sig en del 
samtalsmetodik, och sen specialpedagogen, vi tänker på väldigt olika sätt. Det märker vi inte minst 
när vi har elevsamverkan, vi ställer väldigt olika frågor kring eleven då. Då utmärker det sig att jag 
tänker mer på det här psykosociala, och hur man har det socialt. (Kajsa) 

Samtliga skolkuratorer beskriver på olika vis att deras kompetens ligger i att se helheten runt 
eleven och det sociala samspelet elever emellan. De lyfter också, upprepade gånger, fram det 
psykosociala perspektivet som en stor del av sin kompetens och som något de fått med sig från 
sin utbildning. Skolkuratorernas kunskap om det psykosociala perspektivet är den del av deras 
kompetens som tydligast framstår som teoretiskt grundad. Brante m.fl. (2015) beskriver, 
förenklat, att kunskap som omfattar teoretiska resonemang och fakta är explicit kunskap. Den 
explicita kunskapen bildar, tillsammans med implicit, erfarenhetsbaserad, kunskap den 
professionella kompetensen. Skolkuratorernas kunskap om det psykosociala perspektivet kan 
därför förstås som explicit kunskap, och som en del av deras professionella kompetens. Den 
professionella kompetensen är vidare kopplad till en profession. Eftersom kunskapen om 
psykosociala perspektivet framstår som gemensam hos flera skolkuratorer kan den också ses 
som en del av skolkuratorns professionella kompetens och därmed även som kopplad till en 
profession med gemensamma teoretiskt förankrade resonemang (se Brante, 2015). 
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Vidare betonar skolkuratorerna att helhetssynen och det psykosociala perspektivet står i 
kontrast till andra synsätt som andra professionella på skolan har, eftersom de flesta andra har 
ett pedagogiskt synsätt. Skolkuratorn blir i många fall den profession som ser till helheten och 
olika delar som finns runt eleven, till skillnad från övriga professioner som har ett tydligt fokus 
på en del, exempelvis pedagogik eller medicin. Ett exempel på det framgår när Kajsa beskriver 
professionernas olika synsätt (jfr det andra citatet ovan). I förhållande till andra professioner 
beskriver skolkuratorerna återkommande att det psykosociala perspektivet samt helhetssynen 
är karaktäristiskt för deras kompetens och betydelse på skolan. Flera skolkuratorer beskriver 
också att de har en bred kunskapsbas, men liten specifik kunskap. De kan se till helheten men 
har mindre kunskap om specifika former av problematik, exempelvis självskadebeteende, våld 
i hemmet eller alkohol och droger. Stina beskriver att hon “Kan lite om mycket, istället för 
mycket om lite…”  och samma upplevelse beskrivs av Lisa “Jag kan ju bara pyttelite om precis 
allting”. Skolkuratorerna belyser att det finns en kontrast mellan de olika professionerna 
eftersom skolkuratorerna har en bred kunskap medan flera andra professioner inom skolan har 
en smalare, mer specifik kompetens. Skolkuratorerna beskriver att de saknar specifika 
kunskaper kring olika ämnen. Det kan förstås som att de saknar viss typ av explicit kunskap, 
som den beskrivs av Brante m.fl. (2015, s 247–265). Den explicita kunskapen kan exempelvis 
förstås omfatta kunskap om självskadebeteenden eller våld i hemmet. En möjlig tolkning av 
Stinas och Lisas svar är att skolkuratorerna upplever att de har mindre explicit kunskap inom 
särskilda områden än övriga professioner inom skolan.  

Samtliga kuratorer poängterar samma utmärkande delar i sin kompetens, med tydligt fokus på 
det psykosociala perspektivet och helhetssyn. Till exempel säger Jenny och Ida såhär: 

Det som är utmärkande är väl att jag tittar på helheten. Jag tittar på allt som rör eleven, det 
psykosociala helt enkelt. (Jenny) 

Det psykosociala är ju socionomens område (Ida) 

Flera skolkuratorer lyfter även kunskap om sociala sammanhang och samspel som utmärkande 
för deras kompetens. Eftersom samtliga intervjupersoner var socionomer kan deras beskrivning 
av vad som utmärker deras kompetens också förstås som utmärkande för socialt arbete och 
socionomkompetensen inom skolan. Kompetens inom socialt arbete är enligt SOU 2000:19  att 
bejaka en helhetssyn på individen och att med den kunna arbeta med psykosociala insatser. 
Akademikerförbundet SSR (2017) beskriver att socionomens kunskaper omfattar människan 
och hennes omgivande miljöer, vilket kan anses likna skolkuratorernas beskrivning av 
helhetssyn och sociala sammanhang. Skolkuratorernas beskrivning av sin egen kompetens 
förefaller ligga i linje med det som SOU 2000:19 och Akademikerförbundet SSR (2017) säger 
om socialt arbete och socionomer. Socionomerna fortsätter därmed att i sitt arbete som 
skolkuratorer utmärka sig på sin arbetsplats genom den kunskap som fås genom en akademisk 
examen som socionom. Det kan förstås som att skolkuratorerna i någon mån fortsätter markera 
och leva upp till sin professionsidentitet och socionomtillhörighet, vilket Morén (2010) 
beskriver som eftersträvansvärt för yrkesverksamma socionomer. 

Skolkuratorerna beskriver att de tillsammans med lärare och övriga professioner inom 
elevhälsan ofta samarbetar kring elever för att gemensamt se till att eleven får hjälp av lämplig/a 
profession/er. I samverkan kring individuella elever beskrivs de inblandade ha ett liknande 
fokus. Stina beskriver samverkan såhär: 

Allt ska ju handla om att så många barn som möjligt ska nå målen i skolan, helst alla, i den bästa 
av världar. Det är ju klart att allt arbete vi gör ska ha det i åtanke, att det här ska hjälpa eleven nå 
målen. 
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Jenny uttrycker samma målsättning för sitt arbete. Flera skolkuratorer uttrycker att deras arbete, 
och samverkan med elevhälsan och lärare, syftar till att så många elever som möjligt ska må så 
bra som möjligt, för att kunna uppnå målen i skolan. Även i skollagen (2010:800) kap 2 §25 
framgår det att elevhälsans syfte är att stödja eleverna mot utbildningens mål. En möjlig 
tolkning av det gemensamma målets betydelse för samvärkan är att det är en gynnande faktor 
för samverkan inom elevhälsan och mellan elevhälsan och lärare. Även Danermark och 
Kullberg (1999) drar slutsatser kring att gemensamma mål är gynnsamt för samverkan. 

Skolkuratorerna beskriver att de olika professionerna kan tillföra olika saker i samverkan kring 
enskilda elever, och att de kan lära av varandra. Skolkuratorerna beskriver att samarbetet 
fungerar mycket bra och att de olika professionerna kan bidra med olika synsätt. Kajsa säger 
följande om att samarbeta med andra professioner: 

Ju fler sidor man får, ju lättare är det att jobba med eleven, för då kan man dra i olika trådar för 
att komma fram till vad som egentligen är det som är jobbigt. 

Liknande resonemang förs av samtliga kuratorer och samtliga anser att samarbetet mellan de 
olika professionella i elevhälsan fungerar bra. En möjlig tolkning av samarbetet mellan de olika 
professionerna är att elevhälsan kan beskrivas som en kollaborativ samverkansform som 
fungerar bra. Att skolkuratorerna beskriver att de olika professionerna kan bidra med olika delar 
och att de samarbetar bra kring olika elever kan anses stämma överens med Danermark och 
Kullbergss (1999) beskrivning av kollaborativ samverkan där professionella i samarbete kring 
ett specifikt problem behåller sina specialistkunskaper. De betonar också att olika typer av 
samverkan vanligen inte är helt tydligt åtskilda i praktiken. I intervjuerna märks detta bland 
annat i hur Jenny beskriver samverkan: 

Det blir ju ett samarbete här, om eleven önskar det. Det kan ju vara så att man kan förmedla olika 
saker och om man ser att det är inte någonting som jag kan hjälpa till med så tar jag det till 
elevhälsa. Då kan vi se om det är specialpedagogen, skolsköterskan, skolläkaren eller psykologen 
som ska kliva in istället. 

Jennys beskrivning av hur samverkan kring ärenden kan gå till i elevhälsan visar på en tendens 
som kan tolkas som koordinerad samverkan (se Danermark & Kullberg, 1999) där ärenden 
lämnas över mellan de olika professionella. Skolkuratorerna berättar också att de lär sig mycket 
av varandra i samverkan och flera betonar att det påverkar den egna kompetensen. Jenny 
poängterar att hon har lättare att koppla sina perspektiv till pedagogiska resonemang som hon 
tagit till sig och att det är positivt i hennes arbete. Samtidigt beskriver Stina att hon snarare 
upplever att hennes kompetens blandas upp med andras eftersom hon tar efter andras 
professionella kunskaper och att hon idag kan ha mer pedagogiska än sociala resonemang (jfr 
citatet nedan). Dessa beskrivningar kan tolkas som en form av integrerad samverkan, vilken 
kan tolkas som en form av gränsöverskridande samverkan (se Danermark & Kullberg, 1999) 
där de professionella, i det här fallet skolkuratorn, blir mer generalister och kan ta efter de andra 
specialisternas kompetens. Det kan tolkas som att även om elevhälsans samverkan främst 
framstår som kollaborativ, finns tendenser av både koordinerad och integrerad samverkan i 
praktiken. Det överensstämmer också med Danermark och Kullbergs (1999) konstaterandet att 
olika former av samverkan inte förekommer renodlat i praktiken. 

Stina beskriver att hennes kompetens blir mer otydlig i relation till sina professionella kollegor. 
Hon förklarar att hon skulle behöva “fylla på mer i sin egen kompetens” eftersom hon i nuläget 
tar in och fyller på mycket med andra professionellas resonemang, exempelvis pedagogiska. Så 
här säger Stina om sin professionella kompetens: 
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Jag kan ju tänka att jag blandas upp mer. Man är ju med i väldigt många pedagogiska diskussioner 
så det är klart att man har lärt sig av det också. Ibland känner jag att jag kanske ha mer pedagogiska 
resonemang än sociala resonemang…. Jag kan väl känna ibland att det är lite svårt att bedöma sig 
själv. Jag kan ju känna att min egen kompetens blir lite urvattnad. 

Stinas resonemang kring sitt arbete på en pedagogisk arena som socionom tycks likna D-
Westers (2009) resonemang kring att socionomen i skolan verkar i ett system där pedagogiska 
synsätt, förhållningssätt och arbetssätt har tolkningsföreträde. Flera skolkuratorer betonar att de 
upplever sig sakna specifika kunskaper i förhållande till andra professioner på skolan. 
Skolkuratorerna upplever att exempelvis skolpsykologen och pedagoger har tillgång till mer 
specifika metoder och verktyg. En möjlig tolkning Stinas svar och skolkuratorernas upplevelse 
av att de kan sakna specifika kunskaper är att skolkuratorerna kan märka av att deras yrkesroll 
framstår som modellsvag i samverkan med andra professioner på skolan som kan framstå som 
modellstarka. Danermark & Kullberg (1999) beskriver att modellsvaga och modellstarka 
yrkesgrupper definieras av hur starka eller tydliga kunskapsmodeller som används. 
Skolkuratorernas tankar kring sin breda kunskap och behovet av mer specifika kunskaper kan 
därmed antas bero på upplevelsen av sin yrkesgrupp som modellsvag i elevhälsan. En 
ytterligare möjlig tolkning av att skolkuratorernas formas och lär sig av varandra i samverkan 
är att det är en del av att skapa samsyn kring de olika parternas medverkan i samverkan. Att 
skapa samsyn kring sin medverkan menar Blomqvist (2012) är en del av att samverkansgruppen 
kan utveckla gemensamma värderingar och arbetsmetoder, vilket gynnar samarbetet. Det skulle 
också kunna utgöra en möjlig förklaring till skolkuratorernas varierande upplevelse av 
samverkans konsekvenser. En skolkurator beskriver upplevelsen av att hennes kompetens 
blandas upp samtidigt som andra skolkuratorer beskriver att deras kompetens utvecklas och att 
de får nya kunskaper. Båda sistnämnda tolkningar skulle till viss del kunna bero på att 
elevhälsoteamet och lärare i samverkan eftersträvar att skapa gemensamma arbetsmetoder, 
värderingar, normer och attityder. 

Skolkuratorns möjlighet att utveckla sin professionella kompetens 
Skolkuratorerna berättar att de under sin yrkesverksamma tid på skolan, och främst det första 
året, lärt sig mycket om hur skolan är uppbyggd. Stina uppger följande: 

Man har ju överlag fått mycket kunskap om skolan och hur den styrs och vad som gäller. 

Samtliga skolkuratorer berättar att de fått lära sig mycket om skolans värld och de betonar att 
det är viktiga kunskaper för dem i sitt arbete. De berättar också att de fått ny kunskap kring 
olika stödprogram och insatser som finns att tillgå inom skolan samt hur elevhälsan fungerar. 
De beskriver att de fått nya praktiska erfarenheter och kunskaper i arbetet som skolkurator. 
Detta stämmer överens med D-Westers (2005) beskrivning av skolkuratorers tid som 
nyanställda, där vikten av att lära sig om skolans organisation, arbetssätt och resurser betonas. 

Samtliga skolkuratorer deltar i regelbundna handledningsträffar vilka de beskriver som 
berikande och kompetenshöjande. Det framgår att några av skolkuratorerna också ingår i en 
grupp för skolkuratorer inom grundskolan som  träffas för handledning en gång i månaden. Ett 
exempel är Kajsa som beskriver handledningen: 

Jag har ju handledning med andra skolkuratorer en gång i månaden och där kan man ju prata om 
och ta upp olika ärenden och sådär. Det kan man ju känna att det blir en kompetensförhöjning för 
att man hjälper varandra till nya planeringar och nya tankar och så. 

Samtliga skolkuratorer beskriver handledningsträffarna och kuratorsgrupperna som användbara 
och positiva för det egna arbetet. De beskriver att de får ta del av den fortbildning som 
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organiseras för skolan som helhet, vilken har en pedagogisk inriktning. I följande exempel 
beskriver Jenny och Lisa den fortbildning skolan anordnar för dem och annan personal: 

Vi har ju lite studiedagar och så här, men just kuratorns roll kommer väl inte riktigt… det är ju inte 
riktigt prioriterat. (Jenny) 

Jag får ta del av skolans fortbildningsdagar, men då är de ju såklart riktade till lärarna. Då sitter 
jag med och kanske kan ta åt mig litegrann. Det är en väldigt märklig känsla att sitta med på 
upptaktsdagar eller fortbildningsdagar där hela personalen samlas och endast en bråkdel av dagen 
rör mig och mitt jobb. (Lisa) 

Samtliga skolkuratorer berättar om att de får ta del av den fortbildning som anordnas för 
skolornas personal, och att den fortbildningen till största del är riktad till lärare.  Det framgår 
även i SOU 2000:19 att det är vanligt förekommande att elevhälsoteamet får del av den 
fortbildning som främst riktar sig till pedagoger samt att skolor sällan har en långsiktig plan för 
fortbildning för elevhälsans kompetenser. Avsaknaden av fortbildning riktad mot skolkuratorn 
medför lätt att skolkuratorn anpassas efter sin arbetsplats, snarare än vidareutveckla sin 
specialkompetens. Enligt Morén (2010) anpassas vanligtvis yrkesverksamma socionomer efter 
arbetsplatsens förutsättningar och regler mer än till sina akademiska kompetenser och han 
betonar vikten av att yrkesverksamma socionomer fortsätter markera och betona sin 
professionsidentitet som socionom, vilket kräver specifika kunskaper och kompetenser. En 
möjlig tolkning är att för att skolkuratorn ska kunna bibehålla sin professionsidentitet som 
socionom behövs fortbildning riktad mot skolkuratorns egen kompetens. Även Isaksson (2014) 
betonar vikten av specificerade vidareutbildningar och presenterar att det är nödvändiga för att 
ge skolkuratorer den professionsegna kunskap som ger deras arbete legitimitet. 

Av resultaten framgår att skolkuratorernas kompetensutveckling och fortbildning inte är en 
prioritet på skolan. Det framgår också att skolkuratorerna själva hittar olika sätt att utveckla sin 
kompetens, exempelvis genom att gå på enstaka föreläsningar och och läsa litteratur. Lisa och 
Ida betonar särskilt att om de vill ha fortbildningen riktad mot sin egen kompetens behöver de 
ta initiativ till det själva. De beskriver följande: 

Jag känner att jag måste driva den frågan själv om jag vill kompetensutveckla mig. (Lisa) 

Förra läsåret läste jag barn och ungdomspsykiatri på ett universitet, vilket var mitt eget initiativ. 
Då fick jag delvis göra detta på arbetstid men också på egen tid. (Ida) 

Samtliga skolkuratorer berättar liknande berättelser, den kompetensutveckling de vill ha får de 
ta initiativ till själva. I övrigt belyser skolkuratorerna att en del av deras egen 
kompetensutveckling kommer av ny erfarenhet. De beskriver på olika vis att de genom arbetet 
utvecklat sin samtalsmetodik, dokumentation, och har blivit mer lugna i hur de ska genomföra 
olika arbetsuppgifter. Det framgår att skolkuratorerna under arbetets gång fått många praktiska 
kunskaper, men att planerad fortbildning för skolkuratorerna inte prioriteras. En möjlig tolkning 
av vilka kunskaper som skolkuratorerna utvecklat under arbetet, exempelvis samtalsmetodik 
och dokumentation, utgörs av s.k implicit kunskap. Brante et al. (2015) redogör för att implicit 
kunskap omfattar praktisk erfarenhetskunskap och att explicit kunskap omfattar teoretisk 
kunskap och fakta. Skolkuratorerna beskriver att de saknar specifik kunskap inom flera 
områden, exempelvis psykisk ohälsa och självskadebeteenden, vilket skulle kunna tolkas som 
att de saknar viss explicit kunskap (Brante et al, 2015) Därmed kan en möjlig tolkning vara att 
skolkuratorerna behöver utveckla både implicit och explicit kunskap för att utveckla sin 
professionella kompetens. I sitt arbete tycks skolkuratorerna få ny implicit kunskap men genom 
det praktiska utövandet av yrket saknar planerad utveckling av explicit kunskap. En möjlig 



28  

tolkning är därför att skolkuratorerna inte utvecklar hela sin professionella kompetens om den 
explicita kunskapen inte utvecklas. 

Uppfattningen av skolkuratorns roll på skolan 
Skolkuratorerna berättar att det är deras roll att tillföra det psykosociala perspektivet och 
helhetssynen i olika sammanhang, exempelvis inom elevhälsoteamet och i skolans 
trygghetsteam. Skolkuratorernas roll varierar mellan de olika skolorna eftersom den formas av 
deras arbetsuppgifter. Samtliga beskriver att de ofta få inta rollen som bollplank för lärare, 
andra professioner inom elevhälsan och för elever. De får rådgöra med kollegor i olika 
situationer kring enskilda elever, eller med enskilda elever. Skolkuratorerna berättar att de 
uppfattar sin roll som att arbeta förebyggande på skolorna, men att de inte hinner med det 
eftersom deras tid går åt till mer akuta insatser. Stina och Kajsa säger följande om möjligheten 
att arbeta förebyggande: 

Egentligen så är ju det huvudsakliga uppdraget att jobba främjande och förebyggande för att vi ska 
göra mindre åtgärdande saker förhoppningsvis. (Stina) 

Det är ju egentligen en av våra huvuduppgifter som skolkuratorer, att arbeta främjande och 
förebyggande. Jag vet ju att både jag själv och många av mina kollegor på de andra skolorna har 
svårt att hinna det. (Kajsa) 

Skolkuratorerna berättar att de ser det som en viktig del av sin roll att bygga relationer till 
eleverna, vilka några av dem också ser som en del av sitt förebyggande arbete. Enligt skollagen 
(2010:800) kap 2 §25 ska elevhälsans arbete främst vara att arbeta förebyggande och 
hälsofrämjande. En möjlig tolkning av hur skolkuratorerna beskriver sin roll är att de upplever 
en rollkonflikt då förväntningarna om att arbeta förebyggande och främjande på skolan krockar 
med den befintliga tidsbristen. Skolkuratorernas möjligheter att arbeta förebyggande är 
begränsad eftersom arbetstiden mestadels går åt till att prioritera de akuta insatserna, vilket kan 
tolkas som en rollkonflikt eftersom skolkuratorerna därigenom tvingas prioritera bland sina 
arbetsuppgifter på ett sätt som inte stämmer överens med den egna synen på sin yrkesroll (se 
Dahlgren, 1981).  

Av intervjuerna framgår att skolkuratorerna ser något olika på sin funktion. Lisa berättar att 
hon bland annat är rast- och lunchvärd för att eleverna ska lära känna henne och veta vem hon 
är. Även Ida betonar tydligt vikten av att lära känna eleverna tidigt för att eleverna ska känna 
sig bekväma med att prata med henne när de behöver det. Några kuratorer beskriver istället att 
de lägger mycket tid och fokus på att arbeta fram olika former av handlingsplaner och 
dokument. Det framgår också att skolkuratorernas arbete till viss del påverkas av övriga 
professionella på skolan, vilken ansvarsfördelning som finns och i vilka ärenden som andra 
professionella vill blanda in skolkuratorn. En möjlig tolkning av det Lisa och Ida beskriver 
kring att lära känna elever är att skolkuratorn behöver finnas ute i verksamhetens olika delar 
för att kunna utföra sitt uppdrag. Morén (2010) säger att socionomens yttersta professionella 
uppdrag är att företräda och bistå utsatta människor. I skolkuratorernas sammanhang kan detta 
förstås som att det är nödvändigt att skapa relationer till eleverna för att kunna utföra det 
professionella uppdraget. Därmed anpassar de sitt arbete för att skapa relationer till elever och 
kunna uppmärksamma och bistå barn och unga i skolans sammanhang. 

Skolkuratorerna berättar att de har ett fungerande samarbete med övriga professioner inom 
elevhälsan och att det medför att de inte upplever sig ensamma med sina arbetsuppgifter. 
Skolkuratorerna beskriver också att de upplever en samhörighet med elevhälsoteamet och att 
de upplever att de får gehör för sina idéer och sin kompetens, både inom elevhälsoteamet och 
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vanligtvis också bland lärare. Ida berättar att hon upplever att en del av hennes roll är att avlasta 
lärarna när elever mår dåligt och att det är något som uppskattas på skolan. Merparten av 
skolkuratorerna beskriver att de är vana att arbeta självständigt men att de i vissa fall saknar att 
ha en kollega med samma kompetens. De beskriver att de saknar att ha någon att “bolla med” i 
olika ärenden. Lisa ger exempel på sin upplevelse av att inte ha en kollega med samma 
kompetens som sig själv: 

Jag bli jättetrött för jag bollar i mitt huvud hela tiden…jag blir psykisk trött av att inte ha kollegor 
att kunna bolla med på det sättet. 

Flera skolkuratorer beskriver att de i olika situationer upplevt ett behov av en kollega med 
samma kompetens som de själva. Samtidigt beskriver flera skolkuratorer att de upplever att det 
ibland finns felaktiga eller “för höga” förväntningar på skolkuratorn. Såhär beskriver Ida sin 
upplevelse av att det finns en övertro på skolkuratorns möjligheter att lösa problem för elever: 

Det känns som om dem tror att vi (skolkuratorer) sitter med trollspön och så tar man in en elev och 
så ska vi fixa till den, hokuspokus och sen få tillbaka den ut i klassrummet som en fungerande elev 
liksom. Så hårt är det ju inte, men man kan känna det ibland att ‘Kan du bara ta den här och fixa 
till den här eleven så den funkar. 

Den övertro som skolkuratorerna beskriver finns på dem är ett exempel på olika förväntningar 
som finns på yrkesrollen som skolkurator. Andra förväntningar som framkommer är 
exempelvis att skolkuratorn ska ta hand om konflikthantering i klasser. Många lärare tycks ha 
förväntningar på att skolkuratorn ska hantera konflikter inom en klass, även i de fall 
skolkuratorn upplever att läraren kunde gjort det minst lika bra själv på grund av sin relation 
till eleverna. Flera av kuratorerna berättar också att de upplever att det finns en förväntan från 
lärare att kuratorns samtal med en elev ska få snabba och tydliga effekter, samtidigt som 
skolkuratorn själv snarare eftersträvar små förändringar över tid. Dessa kuratorer betonar också 
liknande upplevelser och betonar att de ibland förväntas ha behandlande samtal, trots att de inte 
anser att det ingår i deras kompetens. Det framgår på olika sätt att det finns olika förväntningar 
på rollen som skolkurator, från olika professionella på skolorna. Fler skolkuratorer beskriver 
att förväntningarna som beskrivs ovan inte stämmer överens med den bilden de har av sin egen 
roll och att det skapar en otydlighet kring vad skolkuratorns roll faktiskt innebär. 
Skolkuratorernas resonemang kring de olika förväntningarna på rollen som skolkurator tycks 
också överensstämma med D-Westers (2009) beskrivning kring lärarnas och skolkuratorernas 
åtskilda förväntningar på rollen som skolkurator. De olika förväntningarna på rollen indikerar 
också att olika professionella på skolan tänker olika om vad skolkuratorns uppgift är. En möjlig 
tolkning av vilka konsekvenser de olika förväntningarna på skolkuratorns roll medför är att 
skolkuratorn upplever en rollkonflikt i sin yrkesroll (jmf rollkonflikt kopplad till förväntningar 
på förebyggande arbete och tidsbrist). Enligt Dahlgren (1981) kan en rollkonflikt uppstå när det 
finns flera olika förväntningar på en och samma roll. Exemplen som studiens intervjupersoner 
ger på andras förväntningar och övertro på skolkuratorns roll kan liknas vid Isaksson och 
Sjöströms (2017) rapporter om olika professionellas förväntningar på skolkuratorns roll och 
arbete. Det kan också anses ligga i linje med det Backlund (2007) rapporterar kring olika 
uppfattningar kring skolkuratorns ansvar och arbete. Flera av skolkuratorerna uppger att deras 
roll är något otydlig. Stina beskriver sin roll såhär: 

Mitt jobb är ju lite mer såhär ”jo men å ena sidan, och å andra sidan så skulle man kunna se det” 
lite så. Det är ju lite luddigt i kanterna ibland. Ibland skulle jag väl känna att jag skulle vilja kunna 
vara sådär rak att ”såhär är det, därför att” men det är mycket att väga in. 
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Otydligheten kring skolkuratorernas formella yrkesroll kan, utöver resonemanget kring 
rollkonflikt också förstås utifrån de olika sorters informella och indirekta förväntningar som 
finns på yrkesroller på en arbetsplats. Skolkuratorns kollegor kan tillskrivas Dahlgrens (1981) 
beskrivning av rollsändare, det vill säga att de skickar signaler om vad de förväntar sig av 
skolkuratorns roll. Deras förväntningar på skolkuratorns roll och agerande utgör indirekta 
förväntningar. Det kan exempelvis vara förväntningar om att skolkuratorn ska medverka i 
konflikthantering och ha behandlande samtal. De direkta förväntningar som finns på 
skolkuratorn kommer från dennes formella arbetsbeskrivning och gällande regelverk, dessa 
utgör också rollsändare. Exempel på direkta förväntningar kan vara att skolkuratorn ska arbeta 
förebyggande. Skolkuratorns agerande i yrkesrollen kommer påverkas i hög grad av dennes 
subjektiva upplevelser av de olika rollsändarna. En möjlig tolkning av direkta och indirekta 
förväntningar är att även om de direkta förväntningarna, i arbetsbeskrivning och regler, är 
tydliga kan yrkesrollen som skolkurator även påverkas av de indirekta förväntningarna i stor 
utsträckning och därför upplevas otydlig om de indirekta förväntningarna varierar. Det kan 
jämföras med vad Morberg m.fl. (2006) beskriver kring hur skolsköterskans roll påverkas av 
andra professionellas förväntningar, vilket kan indikera på att rollen som ensam representant 
för sin profession kan vara svår. 

Det framgår också att skolkuratorerna själva har olika förväntningar på sin roll, exempelvis 
förväntningen att de ska kunna jobba förebyggande på skolan, vilket de tycks ha svårt att hinna 
med. Inom rollteori används roll och rollbeteende för att beskriva en individ i ett sammanhang. 
Rollbeteendet omfattar individens uppförande, som exempelvis kan styras av regler och 
arbetsbeskrivningar i en yrkesroll (Angelöw & Jonsson, 2000). Skolkuratorernas roll kan 
formas av förväntningar, men den kan också påverkas av de förväntningar som finns på en 
skolkurator på en specifik skola. Skolkuratorernas rollbeteende utgörs sedan av deras sätt att 
agera, vilket till viss del formas av skolkuratorns arbetsbeskrivning och skolans formella regler. 
En ytterligare tolkning av förväntningarnas påverkan på skolkuratorns roll kan vara att 
skolkuratorn och andra professionella på skolan gemensamt utformar skolkuratorns roll, 
eftersom samtliga har förväntningar på rollen. Anledningen till att rollen kan upplevas otydlig 
av båda rollinnehavaren och andra på skolan kan bero på att de olika professionella har olika 
förväntningar på yrkesrollen. En otydlig roll kan också få konsekvenser för samverkan. 
Danermark och Kullberg (1999) beskriver att tydliga roller och ansvarsfördelningar inom en 
samverkande grupp är en gynnande faktor för samverkan. Det bekräftas även av Blomqvist 
(2015). Eftersom skolkuratorerna under intervjuerna beskrivit samverkan inom elevhälsan är 
välfungerande kan dock antas att den otydliga rollen inte har så stor påverkan just på samverkan 
inom elevhälsan eller att skolkuratorn i det sammanhanget har en tydligare roll. 

Slutsatser och diskussion 
I följande avsnitt kommer studiens slutsatser presenteras och diskuteras. Studiens slutsatser 
kommer presenteras i form av svar på studiens frågeställningar. Studiens syfte löd: Syftet med 
föreliggande studie är att undersöka skolkuratorns roll och hur skolkuratorns professionella 
kompetens synliggörs i samverkan med andra yrkesgrupper inom skolor med endast en anställd 
kurator. 

Slutsatser 
Vad utmärker skolkuratorns professionella kompetens? 
Studien visar att utmärkande för den professionella kompetensen är att skolkuratorn har en 
helhetssyn kring elever och kunskaper om det psykosociala perspektivet. Det anses också 
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utmärkande i sammanhanget att skolkuratorns har en bred kunskap. Skolkuratorns kompetens 
synliggörs i samverkan med andra professioner på skolan som har annan kompetens. Det 
framgår också att skolkuratorerna utmärker sig genom de explicita kunskaper de har med sig 
från den akademiska examen som socionomer. 

Hur uppfattas skolkuratorns roll på skolan? 
Skolkuratorns roll på skolorna uppfattas som varierande och till viss del otydlig. Otydligheten 
kan bero på men också synliggöras av andra professioners förväntningar på skolkuratorn. De 
varierande förväntningarna leder ibland till en rollkonflikt i yrkesrollen som skolkurator. 

Vad har skolkuratorn för möjligheter att utveckla sin professionella kompetens? 
Skolkuratorns kompetensutveckling inte prioriteras på skolorna och att det ligger på 
skolkuratorerna att ta initiativ om de vill få del av fortbildning riktad till deras egen kompetens. 
Därmed utvecklas skolkuratorns kompetens främst genom att de får nya erfarenheter av arbetet. 

Diskussion 
I sammanhanget av vad som är utmärkande för skolkuratorns professionella kompetens nämner 
skolkuratorerna, utöver det psykosociala perspektivet, endast enstaka teorier eller metoder de 
använder i sitt arbete. De lyfter snarare fram hur deras arbetsuppgifter skiljer sig från andra 
professionella på skolan, exempelvis i form av individuella samtal med elever. Även Isaksson 
och Sjöström (2017) belyser att skolkuratorerna i deras studie inte lyfter fram sin teoretiska 
kunskap som en del av sin kompetens. I studien betonas dock att det faktum att skolkuratorerna 
inte själva lyfter fram sin teoretiska kunskap som en del av sin kompetens inte motsäger att de 
i sitt arbete utgår från en teoretisk grund. Även i vår studie är det relevant att göra en sådan 
poäng. Att skolkuratorerna inte själva uppmärksammar ytterligare teoretiska kunskaper som 
utmärkande för sin kompetens innebär inte att teoretiska kunskaper inte används i arbetet. 

Genom intervjuerna återkommer samverkan som ett kontinuerligt inslag. I samverkan beskriver 
skolkuratorerna att det blir tydligt vilka olika delar de professionella kan bidra med. 
Skolkuratorernas egen kompetens blir tydligare i kontrast till de andra professionella inom 
skolan. Det faktum att socionomen i yrkesrollen som skolkurator omges av andra professioner 
kan förstås som något som kan synliggöra socionomens professionella kompetens. 
Skolkuratorerna beskriver också att de regelbundna handledningsträffar de deltar i är positiva 
och användbara. De utgör sammanhang där skolkuratorerna upplever att de utvecklas och får 
utbyte inom sin egen professionella kompetens. De regelbundna träffarna med flera 
professionella med den egna kompetensen kan bidra till att skolkuratorn kan känna samhörighet 
med den egna professionen. Det kan leda till att skolkuratorn upplever att samverkan kan bidra 
med att dennes egna professionella uppdrag blir tydligare. Enligt Morén (2010) är det viktigt 
för yrkesverksamma socionomer att fortsätta markera och leva upp till sin professionsidentitet 
och tillhörighet som socionom, oavsett vilken arena socionomen är yrkesverksam inom. 
Skolkuratorernas handledningsträffar kan antas bidra med tydlighet kring vad den egna 
professionen innebär och innehåller. Den kan förstås som en påminnelse av den egna 
professionella kompetensen. Vidare bidrar då den interprofessionella samverkan inom skolan 
med ett sammanhang inom vilket skolkuratorn får hävda den egna professionella kompetensen 
och tillhörigheten som socionom. Ett sammanhang där skolkuratorn får utbyte med andra som 
har samma professionell kompetens och ett sammanhang i vilket den kompetensen kan hävdas 
i kontrast till andra professioner kan tänkas utgöra en gynnsam kombination. Skolkuratorn ges 
en känsla av tillhörighet med den egna professionen samtidigt som den egna professionen ställs 
i ett sammanhang av andra professioner inom skolan. Dessa två faktorer kan antas främjande 
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för skolkuratorns möjlighet att bibehålla den egna professionstillhörigheten och professionella 
kompetensen. 

I sammanhanget av skolkuratorernas möjlighet till kompetensutveckling är det relevant att ta 
hänsyn till Stevrins (1986) resonemang kring att organisatorisk kompetens grundar sig på den 
individuella kompetensen. Kompetensutveckling för en organisation innebär därför vanligen 
investeringar i individuell kompetens och mänskliga resurser. När omvärlden utvecklas 
behöver den organisatoriska kompetensutvecklingen följa med, för att kompetensen inte ska bli 
föråldrad (Stevrin, 1986). Skolan som organisation bör, i enlighet med ovanstående, ha ett 
egenintresse i kompetensutvecklingen hos skolkurator och övriga i elevhälsoteamet. I nuläget 
görs inte någon långsiktig planering för skolkuratorns fortbildning. En risk finns då att den 
kunskap som skolkuratorn besitter blir föråldrad. Ett exempel på hur omvärlden kan förändras 
framgår i Bris rapport (2017:1) om hur psykisk ohälsa bland barn och unga ökat sedan 1980-
talet. För att skolkuratorers kunskap om den allt vanligare psykiska ohälsan ska vara användbar 
och inte föråldrad bör skolor ta ansvar för att deras skolkuratorer ska få lämplig specifik 
fortbildning i ämnet. Stevrin (1986) belyser att individens eller organisationens kompetens 
uppfattas vara högre om den är väl anpassad till omvärlden. Eftersom skolkuratorerna inte får 
del av kontinuerlig fortbildning finns risken att kompetensen inte kontinuerligt anpassas till 
omvärldens förändring, exempelvis i förhållande till den ökande förekomsten av psykisk ohälsa 
bland barn och unga. 

Enligt Socialstyrelsen (2016) innebär bestämmelsen i skollagen att kravet på vetenskaplig 
grund och beprövad erfarenhet riktar sig både till dem som utformar styrdokument och till dem 
som är verksamma i skolan. Det i sin tur betyder att rektorer och huvudmän har ett ansvar för 
att skolpersonal får möjlighet att fortbilda sig och utveckla sina ämnes- och metodkunskaper. 
Skolan som organisation behöver kompetensutveckla skolkuratorerna för att hela skolan ska 
utvecklas som verksamhet. Det framstår alltså finnas många argument för att skolor, rektorer 
och huvudmän bör engagera sig i att tillgodose skolkuratorers behov av fortbildning riktad till 
den egna kompetensen. Samtidigt indikerar den här studiens resultat att skolor i dagsläget inte 
har en planering för specifik fortbildning för skolkuratorer, vilka i stället får ta del av 
fortbildning riktad till pedagoger, vilket även står i SOU 2000:19. Det är relevant att påpeka att 
skolkuratorns deltagande i fortbildning riktad till lärare kan ha positiva konsekvenser för bland 
annat samverkan, och att det deltagandet i sig inte betonas som ett problem. Det är dock 
problematiskt om den pedagogiskt inriktade fortbildningen är den enda skolkuratorn får del av, 
vilket kan förstärkas av ovan angivna argument. 

När det gäller hur skolkuratorns roll uppfattas kan antas att om skolkuratorns roll är otydlig får 
det konsekvenser för skolkuratorn, skolan som organisation och för andra professionella på 
skolan. Skolkuratorerna lyfter bland annat fram att de har frihet att prioritera och forma sitt eget 
arbete. Det framgår dock att de inte hinner med allt de skulle vilja prioritera. Bland annat 
beskriver flera skolkuratorer att de inte hinner med att arbeta förebyggande i den mån de skulle 
vilja. Utifrån resultatet framgår att samtliga skolkuratorer har en hög arbetsbelastning. En 
möjlig förklaring till den höga arbetsbelastningen kan finnas just i en otydlig roll. Om 
yrkesrollen är otydlig, kan antas att risken ökar för att skolkuratorn får fler uppgifter som inte 
omfattas av skolkuratorns professionella kompetens eller yrkesroll, vilket i resultatet syns i 
exempel kring konflikthantering och behandlande samtal. En förtydligad roll skulle kunna 
medföra tydlighet i vilket ansvar skolkuratorn har, vilket i sin tur skulle kunna minska 
skolkuratorns arbetsbelastning, och förhoppningsvis möjliggöra att mer tid läggs på 
förebyggande arbete. 
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Enligt skollagen (2010:800) kap 2 §25 ska elevhälsan arbeta förebyggande och hälsofrämjande. 
Samtliga av skolkuratorerna som intervjuats arbetar själva som skolkurator på sin/sina skolor. 
Samtliga betonar också önskan att hinna med att arbeta förebyggande men berättar att det inte 
hinns med på grund av tidsbrist. En konsekvens av att enbart ha en skolkurator anställd med 
den befintliga arbetsbelastningen kan därmed framgå vara att det förebyggande arbetet på 
skolan inte hinns med eller prioriteras. Det kan i sin tur föranleda att fysisk och psykisk ohälsa 
inte uppmärksammas i tillräckligt god tid, och att barn och unga därför behöver mer omfattande 
stöd och hjälp senare. Isaksson och Sjöström (2017) menar att mer omfattande preventivt arbete 
på sikt skulle minska skolkuratorernas arbetsbelastning men att det är vanligt att tiden inte 
räcker till för sådant arbete i dagsläget. Också Leyba (2009) betonar att skolkuratorns arbete 
genomförs mest effektivt när det är väl prioriterat och långsiktigt hållbart. Därmed framgå 
viktigt att planera skolkuratorns arbete väl. Enligt D-Wester (2005) är det ett bra redskap för 
skolkuratorn att årligen utarbeta en arbetsplan som diskuteras tillsammans med rektorn. Om en 
sådan arbetsplan inte finns i dagsläget för skolkuratorerna kan det anses relevant att föreslå att 
en sådan utformas till förmån för långsiktiga och förebyggande arbete. Det är också högst 
relevant att se över skolkuratorernas möjlighet arbeta förebyggande eftersom det ingår i 
skolkuratorns uppgift, enligt skollagen. Så länge skolkuratorn inte har resursmässigt eller 
tidsmässigt utrymme för förebyggande arbete uppfylls således inte kraven i skollagen. 

Sammanfattningsvis visar den här studien i stora drag liknande resultat som presenteras i 
tidigare svenska studier kring skolsocialt arbete, där skolkuratorns roll beskrivs som något 
otydlig och i behov av förtydligande. Skolkuratorerna framstå dock i stor utsträckning bibehålla 
sin professionella kompetens och tillhörighet som socionom i arbetet som skolkurator, trots att 
yrkesrollen kan upplevas otydlig. Det framkommer också saknas en långsiktig plan för 
fortbildning av skolkuratorer, vilket riskerar att medföra att skolkuratorns, och därmed skolans 
kompetens föråldras i förhållande till omvärlden. Studiens syfte ringar in skolkuratorer som 
arbetar ensamma i sin profession på sin skola. I studien framkommer dock att skolkuratorerna 
inte upplever att arbetet är ensamt, de beskriver snarare att de samverkar i allt de gör. Samtliga 
resultat som redovisas i den här studien har ensamarbete som en bakomliggande faktor och det 
är kan vara svårt att avgöra hur mycket ensamarbetet påverkar studiens resultat. För att vidare 
ringa in konsekvenserna av att skolkuratorerna är ensamma i sin profession på arbetsplatsen 
vore det lämpligt att göra en jämförande studie som inkluderar skolkuratorer som arbetar med 
kollegor inom samma profession på sin skola. Det kan också anses relevant att undersöka 
skolkuratorns roll i större utsträckning och möjliggöra generaliserbara slutsatser. Med hänsyn 
till BRIS rapport (2017) finns också anledning att vidare undersöka skolans ansvar när psykisk 
ohälsa bland barn och unga ökar. Därmed vore det relevant att vidare studera vad skolkuratorn 
skulle kunna bidra i förebyggande insatser i förhållande till exempelvis psykisk ohälsa. 

Metoddiskussion 
Studien omfattar fem intervjupersoner, vilket kan anses utgöra ett relativt lågt antal. De kan i 
sin tur anses minska studiens generaliserbarhet. Inför de fem intervjuerna genomfördes 
genomgångar av tidigare forskning och relevant material till studiens bakgrundskapitel. I det 
materialet framgår flertalet indikationer på hur arbetet som skolkurator är och upplevs. 
Eftersom datamaterialet behandlades innan intervjuerna genomfördes är sannolikheten stor att 
den intervjuguide som utformats till stor del varit styrd av den information som vi tagit del av. 
Därav finns en risk att intervjuguidens frågor, och därmed studiens intervjuer och resultat är 
begränsat av den förkunskap vi skapat under de förberedande momenten. Därmed utgör de 
förutfattade meningar och den förkunskap vi har med oss en potentiell begränsning, eftersom 
den avgör vad vi ställer frågor om. 
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Studiens kvalitativa ansats och semistrukturerade intervjuer medför en möjlighet att få en 
målande beskrivning av skolkuratorernas upplevelser. Utifrån det faktum att det saknas 
forskning kring socialt arbete i skolan och skolkuratorer kan det anses lämpligt att skapa en bild 
av de yrkesverksammas upplevelser, för att få en uppfattning kring situationen och huruvida 
det finns anledning att utföra vidare, bredare studier. Exempelvis framgår i studien att 
långsiktigt planerad fortbildning för skolkuratorerna inte finns, men det framstår behövas. Då 
finns anledning att undersöka i en större skala huruvida så är fallet för skolkuratorer generellt. 
I studien används flera olika begrepp som kan förstås på olika sätt. En svaghet i studien kan 
vara att våra intervjupersoner uppfattat olika innebörd av resonemang och begrepp, såsom 
kompetens och roll. Eftersom vi delar samma utbildning som skolkuratorerna kan det anses 
sannolikt att vi i större mån delar likbördiga synsätt och begreppsförklaringar. Därmed finns en 
större chans att vi förstått dem, och de oss på rätt sätt. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
Bakgrundsinformation: Namn, utbildning, hur många elever som går på skolan, hur länge du 
har arbetat på den nuvarande skolan.  
Inledande frågor 

• Vad har du för arbetsuppgifter på skolan du arbetar på?  
• Vilken är din vanligaste arbetsuppgift? 

 
Skolkuratorns funktion   

• Vad skulle du säga att du har för funktion på skolan? 
o Hur ser du på din funktion i förhållande till dina kollegor? Ex. Lärare, övriga 

inom elevhälsoteamet. 
• Hur ser ditt arbete med enskilda elever ut? 

o Arbetar du främst självständigt eller i samverkan med annan personal på 
skolan? Vilka då? 

• Hur ser ditt arbete med elevgrupper ut? 
o Arbetar du främst självständigt eller i samverkan med annan personal på 

skolan?Vilka då? 
• Hur ser ditt arbete med förebyggande insatser ut? 

o Arbetar du främst självständigt eller i samverkan med annan personal på 
skolan? Vilka då? 

• Kan du ge konkreta exempel på i vilka sammanhang du samverkar med annan 
personal på skolan? 

• Har du konkreta exempel på när du upplever att du behövt ha en kollega med samma 
profession? 

Kompetens och kompetensutveckling 
• Vad tänker du att du har för kompetens? 

o Hur använder du din kompetens i ditt arbete?  
• Hur skulle du säga att dina arbetsuppgifter är anpassade eller utformade efter din 

kompetens? 
o Har du arbetsuppgifter som du inte upplever dig har kompetensen för? 
o Har du kompetens med dig som du inte får användning för? 

• Vad ser du för specifik kunskap eller perspektiv som du kan bidra med på grund av 
din kompetens, som övrig personal inte kan bidra med? 

• Vad får det för konsekvenser för ditt arbete att du inte har kollegor av samma 
professionella kompetens? 

• Hur upplever du att din kompetens påverkas av att du endast har kollegor av annan 
professionell kompetens? 

 
• Vad har du för möjligheter att utveckla din kompetens? 

o Vad gör arbetsplatsen/skolan för att du ska utvecklas i din kompetens? 
o Vad upplever du att du behöver för att fortsätta utveckla din kompetens? 

• Hur skulle du säga att din kunskap idag skiljer sig från den kunskapen du hade när du 
började på ditt nuvarande arbete? 

• Vad ser du för skillnad på hur du använder dina kunskaper i praktiken idag jämfört 
med när du började på ditt nuvarande arbete? 

• På vilket sätt får du ny professionell kunskap idag? 
Avslutning  

• Har du något mer du vill berätta om eller diskutera innan vi avrundar? 
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Bilaga 2: Samtyckesinformation 
 Information och samtycke  
Rättigheter och skyldigheter för intervjupersoner och studiens författare 

• Intervjupersonens deltagande i studien är helt frivilligt. 
• Intervjupersonen kan avbryta sitt deltagande i studien när som helst.  
• Materialet som samlas in kommer endast användas för att genomföra studien.  
• Intervjuerna kommer spelas in och transkriberas. 
• Den färdiga transkriberingen av intervjun kommer skickas tillbaka till 

intervjupersonen för godkännande. 
• Den information som publiceras kommer hanteras på sådant sätt att den inte kan 

härledas till dig som intervjuperson eller någon specifik skola eller elev. 
• När uppsatsarbetet är färdigt ska anteckning, transkriberingar och inspelningar från 

intervjuerna raderas eller på lämpligt sätt förstöras. 
• Studiens författare har informerat om studiens syfte och den förväntade tidsåtgången 

för intervjuerna. 
 
Jag som intervjuperson intygar härmed att jag har tagit del av ovanstående information 
 
___________________________________________________________________________ 
Namnunderskrift 
 
___________________________________________________________________________ 
Namnförtydligande 
 

Studiens författare intygar härmed att vi kommer följa ovan givna punkter. 
 
_____________________________________   ____________________________________ 
Namnunderskrift          Namnunderskrift 
 
_____________________________________   ____________________________________ 
Namnförtydligande          Namnförtydligande 
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