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SAMMANFATTNING 
 
Syftet med studien är att undersöka hur problemlösningsprocessen fungerar när skolkuratorer 
arbetar med högstadieelever som har problem. De frågeställningar som formulerats utifrån 
syftet är: 
 

� Hur får skolkuratorer kännedom om elever som har problem? 
� Vilka åtgärder vidtas under problemlösningsprocessen? 
� Vad blir utfallet av processen? 
� Vad gör en problemlösningsprocess lätt att genomföra, och vad gör den svår? 
� Hur påverkar samverkan med andra parter problemlösningsprocessen? 

 
Undersökningen bygger på kvalitativa intervjuer med fem skolkuratorer och syftar till att 
beskriva arbetssituationen så som den ser ut för några skolkuratorer. Uppsatsen utgår ifrån ett 
fenomenologiskt perspektiv då vi vill beskriva och förstå verkligheten utifrån aktörernas egna 
perspektiv. Den teoretiska ramen utgörs av rollteori och kommunikationsteori.  
 
Sammanfattningsvis visar resultatet att det som i huvudsak påverkat om 
problemlösningsprocessen upplevts som lätt eller svår är tydligheten/otydligheten i kuratorns 
roll gentemot andra parter/myndigheter, elevens motivation och mottaglighet för samtal och 
slutligen hur samarbetet med föräldrar, pedagoger, socialtjänst, BUP, elevhälsoteam och elev 
fungerat. Våra slutsatser är bland annat att problemlösningsprocessen fungerar olika från fall 
till fall. Om den är lätt fungerar den oftast bra, är den svår fungerar den mindre bra. 
Problemlösningsprocessen ser vidare olika ut på olika skolor och det har visat sig att detta kan 
bero på att problembilden har sett olika ut från fall till fall. 
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ABSTRACT 

 
The purpose of the study is to examine how the problem solving process proceeds when 
school counselors work with junior high school students. Main questions of the study are: 
 

� How does a school counselor find out that a student has problems? 
� What measures are taken during the problem solving process? 
� What is the outcome of the process? 
� What makes a problem solving process easy to deal with, and what makes it difficult? 
� How does collaboration with other partners affect the problem solving process? 

 
This study is based on qualitative interviews with five school counselors.  Its aim is to 
describe the working situation as some school counselors experience it. Our method is based 
on a phenomenological perspective, i.e. focus is laid upon description of the actors’ reality as 
they experience it. Role theory and communication theory is our theoretical frame of 
reference.  
 
The result shows that what mainly affects the problem solving process, whether it is easy or 
difficult, is the counselor’s collaboration with other partners and the students’ motivation and 
ability to receive the counseling. Another important factor is the distinction/lack of distinction 
of the school counselor’s role against other authorities and partners. Our conclusions is among 
other things that the problem solving process functions in different ways depending on the 
students involved and their type of problems. If the case is easy the process functions well, if 
it is a difficult one the process seams harder to work through. It can also be said that the 
problem solving process functions in different ways in different schools, which can be 
explained by the variety of problems among the students.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: School, counselor, counsellor, problem solving, collaboration, role 



 

   

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

1. INLEDNING………………………………………..........................1 
 1.1 BAKGRUND………………………………………………………………. 1 
 1.2 PROBLEMOMRÅDE……………………………………...……………… 1 
 1.3 SYFTE……………………………………………………………………... 2 
 1.4 FRÅGESTÄLLNINGAR…………………………….……………………. 2 
 1.5 AVGRÄNSNINGAR……………………………………………………… 2 
 1.6 BEGREPPSDEFINITION…………………………………………………. 2 
 1.7 MÅLGRUPP……………………………………………………………….. 2 
 1.8 DISPOSITION……………………………………….……………………. 3 
 

2. METOD…………………………………………………………….. 4 
   2.1 LITTERATUR……………………………………….…………………….. 4 
 2.2 URVAL…………………………………………………………………….. 4 
 2.3 INTERVJUFÖRFARANDE……………………………………………….. 4 
 2.4 ANALYS…………………………………………………………………... 5 
 2.5 ETISKA ÖVERVÄGANDEN……………………….…………………….. 5 
 2.6 VALIDITET OCH RELIABILITET………………………………………. 5 
 2.7 STUDIENS BEGRÄNSNINGAR…………………………………………. 6 
 

3. TIDIGARE FORSKNING………………………………………... 7 
 3.1 SKOLKURATORNS ARBETSUPPGIFTER……….…………………….. 7 
 3.2 SKOLKURATORNS YRKESROLL……………………………………… 7 
 3.3 SAMVERKAN……………………………………….……………………. 9 
 

4. TOLKNINGSRAM………………………………………………... 11 
 4.1 SYMBOLISK INTERAKTIONISM………………………………………. 11 
 4.2 ROLLTEORI………………………………………………………………. 11 
     4.2.1 Rollens utveckling……………………………………….…………… 12 
      4.2.2 Rollkonflikt…………………………………………………………… 12 
      4.2.3 Roller och självbilden………………………………………………… 12 
      4.2.4 Roller och makt……………………………………………………….. 12 
 4.3 KOMMUNIKATIONSTEORI……………………….……………………. 13 
      4.3.1 Kommunikationsbarriärer……………………………………………. 14 
 

5. RESULTAT OCH ANALYS………………………………………16 
 5.1 ALLMÄN PROBLEMBILD………………………………………………. 16 
 5.2 PROBLEMLÖSNINGSPROCESS………………………………………... 16 
      5.2.1 Vad gjorde ett ärende lätt?……………………………….…………... 16 
      5.2.2 Vad gjorde ett ärende svårt?………………………………………….. 17 
             5.2.2.1 Samverkan med parter utanför skolan…………………………… 17 
               5.2.2.2 Föräldrasamarbete ………………………………………………… 17 
               5.2.2.3 Eleven………………………………………………………………… 18 
 5.3 KONKRETA ÅTGÄRDER………………………….…………………….. 19 
     5.3.1 Samtalet………………………………………………………………. 20 
 5.4 TIDEN………………………………………………………………………21 
 5.5 SAMVERKAN……………………………………….……………………. 21 
      5.5.1 Samverkan inom skolan………………………………….…………… 21 
      5.5.2 Samverkan med socialtjänsten………………………………………... 22 
 5.6 SAMMANFATTNING……………………………………………………. 24 



 

   

 5.7 SLUTSATSER……………………………………….…………………….. 24 
 

6. SLUTDISKUSSION………………………………………………. 25 
 

REFERENSER 
 

BILAGOR 
BILAGA 1 – Intervjuguide 
BILAGA 2 - Samtyckesbrev 

 
       
  

 
  
 
 

 



 

 1 

1. INLEDNING  
 
1.1 BAKGRUND 
Skolhälsovårdens utveckling påbörjades under mitten av 1800-talet och det statliga 
engagemanget startade på 1940-talet (Svensk Facklitteratur 2002:23). Mellan 1950- och 1960-
talen började man använda skolkuratorn som ett yrkesbegrepp. Grundtanken bakom 
tillkomsten av skolkuratorstjänsten var att det fanns ett akut behov av personal som kunde 
främja samverkan mellan barnavårdsmyndigheter, skola och hem. I början bestod 
arbetsuppgifterna av att hjälpa elever med deras studieekonomi och boende, och det fanns 
även ett stort inslag av arbetsförmedling och yrkesvägledning (Holm 2002:4, SOU 
2000:19:234-235). Skolkuratorn fanns då endast på gymnasieskolor, men kom senare på 
1970-talet att finnas även på grundskola och kommunala vuxenutbildningen (komvux). 
Läroplanen för grundskolan (Lgr) 1969 beskriver kuratorerna som skolans sociala expert som 
ska ge upplysningar, råd och hjälp till elever och föräldrar. Utöver det ska kuratorn även hålla 
kontakter med sociala myndigheter och institutioner (SOU 2000:19:235). Under 1960-talet 
och början av 1970-talet växte antalet skolkuratorstjänster. Idag nämns dock skolkuratorn inte 
specifikt varken i skollagen (D-Wester 2005:23) eller i senare läroplaner (SOU 2000:19:235), 
istället har rektor ansvar för skolans elevvård. Det finns således varken lagstöd eller generella 
riktlinjer för elevvårdens verksamhet. Eftersom det inte finns någon statlig reglering är det 
upp till huvudmännen, oftast kommunerna, att ta ansvar för verksamheten, dess utformning 
och resurser (a.a.:248).  
 
Dagens elevvårdsbegrepp i förslagen till ny skollag är ersatt av beteckningen elevhälsa. Det 
nya lagförslaget innebär en mer omfattande förändring än ersättning av ett begrepp med ett 
annat, då det bland annat föreslås en ökad betoning på organisatoriskt, förebyggande och 
strukturellt arbete (D-Wester 2005:79).  
 
År 2002 fanns det 1000-2000 skolkuratorer i Sverige. Försök har gjorts att göra en inventering 
av hur många det finns exakt, men eftersom tjänsten benämns olika och det är olika 
huvudmän i olika kommuner finns det ingen mer exakt siffra att tillgå (Holm 2002:5).  
 

1.2 PROBLEMOMRÅDE 
I slutbetänkandet av elevvårdsutredningen ”Från dubbla spår till elevhälsa” (2000) 
framkommer det att det snarare är regel än undantag att det saknas klara mål och riktlinjer för 
elevvården. Kuratorer, psykologer och specialpedagoger bestämmer i mycket stor 
utsträckning själva vad de ska arbeta med och vilken verksamhet de ska prioritera (SOU 
2000:19:89). Avsaknaden av generella riktlinjer och det faktum att trycket är starkt på akuta 
insatser såväl från skolledningens sida som lärarnas och elevernas gör att personalens arbete 
inom elevhälsan i hög grad blir situationsstyrt, och att det begränsas till enskilda elever på 
bekostnad av förebyggande insatser (SOU 2000:19:91).  
 
Skolkuratorn arbetar i en verksamhet där andra synsätt, förhållningssätt och arbetssätt än 
socionomens är dominerande (D-Wester 2005:11). Han/hon befinner sig istället i en miljö där 
kunskapsförmedling och pedagogisk verksamhet är det centrala. Socionomen i skolan 
befinner sig dessutom i en situation där han/hon måste hantera olika komplexa sammanhang 
och situationer där motstridiga intressen finns (Johnsson & Lindgren 1999:20). Detta gör 
självfallet både skolkuratorns uppdrag komplicerat men även mycket viktigt. Skolkuratorerna 
själva anser att deras främsta roll i skolan är att stödja barn som har det jobbigt (Aldén 
2005:17). För att kunna stödja och hjälpa sådana elever krävs det en väl genomarbetad och 
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strukturerad problemlösning. Problemlösningsprocessen är således en mycket central och 
viktig komponent i skolkuratorns arbete, varför vi beslöt oss för att undersöka hur just 
problemlösningsprocessen ser ut på olika skolor.  
 

1.3 SYFTE 
Syftet med denna studie är att undersöka hur problemlösningsprocessen fungerar när 
skolkuratorer arbetar  med högstadieelever som har problem. 
 

1.4 FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

� Hur får skolkuratorer kännedom om elever som har problem? 
� Vilka åtgärder vidtas under problemlösningsprocessen? 
� Vad blir utfallet av processen? 
� Vad gör en problemlösningsprocess lätt att genomföra, och vad gör den svår? 
� Hur påverkar samverkan med andra parter problemlösningsprocessen? 

 

1.5 AVGRÄNSNINGAR 
Den här undersökningen avser endast skolkuratorer som arbetar med högstadieelever, och vi 
fokuserar på deras arbete med problemlösningsprocessen.  
 

1.6 BEGREPPSDEFINITION 
– Elevvård/Elevhälsa 
Har flera betydelser. I vidare mening syftar det dels på de insatser som lärare och andra i 
skolan gör för elever i behov av särskilt stöd, dels de särskilda yrkeskategorierna skolkurator 
och skolpsykolog samt skolhälsovården. I mer avgränsad mening avses skolans strävanden att 
förebygga uppkomsten av skolsvårigheter och andra personliga problem för den enskilda 
eleven, och åtgärder som vidtas för att komma till rätta med svårigheter som ändå uppstår 
(Svensk Facklitteratur 2002:23). Terminologin har, som framkommer ovan, på senare tid 
förändrats. Numera använder man sig av elevhälsa istället för elevvård. 
– Skolkurator 
Person som i skolan ger information och service i sociala frågor och förbättrar skolans miljö 
på individ-, grupp- och samhällsnivå (Pedagogisk uppslagsbok 1996). För att jobba som 
skolkurator krävs det att man har en socionomexamen (Arbetsförmedlingen 2006). 
Vi kommer omväxlande använda orden ”skolkurator” respektive ”kurator” i uppsatsen, men 
det är alltid skolkurator vi syftar på. 
– Problemlösningsprocess  
Vi har valt att utgå från Bernlers (1999:115) definition av processer. Enligt denna definition är 
en process skeenden över tid, det vill säga en sekvens av händelser. Processbeskrivningen 
baseras på signifikanta händelser inom en tidsram (a.a.). I vårt fall handlar det om att beskriva 
hur processen ser ut när skolkuratorer löser problem från det att de får ett fall tills de avslutar 
det. De signifikanta händelserna utgörs således av upptäckt, kontakt, åtgärd och resultat/utfall.  
 
1.7 MÅLGRUPP 
Främst vänder sig denna uppsats till skolkuratorer. Det finns en frustration i landet bland 
skolkuratorer till följd av för lite styrning och otydlighet i yrkesrollen. Vi menar att det därför 
kan vara av intresse att läsa om och ta lärdom av hur olika problemlösningsprocesser kan se ut 
för dem.  
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1.8 DISPOSITION 
Efter inledningen kommer en beskrivning av vald metod. Där tar vi upp urvalsförfarande, 
relevant litteratur som ligger till grund för studien, insamling och analys av material samt 
studiens validitet och reliabilitet. Därefter följer ett kapitel där tidigare forskning presenteras, 
både svensk och internationell. Detta kapitel är indelat i tre delar som belyser skolkuratorns 
arbetsuppgifter, skolkuratorns yrkesroll och slutligen samverkan. Kapitel fyra utgörs av vår 
tolkningsram, som främst består av rollteori och kommunikationsteori. Detta följs av resultat 
och analys där vi presenterar vårt insamlade material, analyserar det samt drar slutsatser 
utifrån vår tolkningsram och tidigare forskning. Slutligen presenteras en slutdiskussion där 
bland annat undersökningens relevans tas upp och vi ger förslag till fortsatt forskning kring 
ämnet.  
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2. METOD 
 
Vi har valt att göra en deskriptiv studie för att få svar på våra frågeställningar. Det är en 
fallstudie som bygger på intervjuer med fem skolkuratorer och syftar till att beskriva 
arbetssituationen så som den ser ut för några skolkuratorer (Marlow 2001:32). Till följd av 
detta har vi valt att använda oss av kvalitativ metod i vår undersökning. Enligt Kvale (1997:9) 
försöker man med hjälp av den kvalitativa intervjun beskriva och förstå världen ur de 
intervjuades synvinkel och utveckla innebörden av deras erfarenheter. När vi utformade vår 
intervjuguide var syftet att göra just detta. Vi har därför valt att utgå från ett fenomenologiskt 
perspektiv, det vill säga att man försöker beskriva och förstå verkligheten utifrån aktörernas 
egna perspektiv, beskriva världen så som den upplevs av subjekten och man förutsätter att den 
relevanta verkligheten är vad människor uppfattar att den är (a.a.:54).  
 

2.1 LITTERATUR 
När vi under uppsatsens gång sökte efter relevant information använde vi oss i första hand av 
sökmotorerna Voyager, Libris, Diva och Elin via Örebros universitetsbibliotek. Vi använde 
oss därefter även av Xerxes, sökmotorn för uppsatser och examensarbeten vid Lunds 
universitet. Sökord som användes var skolkurator, kurator, problemlösning, samverkan, roll 
och yrkesroll. Dessa användes i olika kombinationer. För att hitta internationell forskning 
sökte vi på sökmotorn Google Scholar och sökorden som användes där var school, counselor, 
counsellor, collaboration och role.  
 
Den teoretiska litteraturen utgörs främst av Payne (2002), Månsson (1975) och Dimbleby & 
Burton (1999). I metodlitteraturen är det främst Kvale (1997) vi använt oss av. Tidigare 
forskning bygger på tidskriftsartiklar och examensarbeten från i huvudsak 2000-talet. 
  

2.2 URVAL 
Respondenterna består av fem skolkuratorer från fem olika högstadieskolor i en mellanstor 
stad. För att fånga upp eventuella variationer mellan skolor i problembilden valde vi att 
intervjua skolkuratorer som jobbar i olika delar av staden, i områden med olika 
socioekonomiska förhållanden. Detta var således våra urvalskriterier. För att få en lista över 
samtliga högstadieskolor i staden gick vi in på kommunens hemsida på internet och valde 
därefter ut fem skolkuratorer som vi sedan kontaktade via telefon. Vi har gjort en form av icke 
– sannolikhetsurval eftersom vi medvetet har plockat ut respondenterna ur populationen efter 
våra kriterier (Marlow 2001:134). Denna typ av urval kan även kallas för strategiskt/selektivt 
urval. Genom denna urvalsprocess hoppas vi ha uppnått tillfredsställande aspektrikedom i 
materialet.   
 

2.3 INTERVJUFÖRFARANDE 
Vi har använt oss av en halv-strukturerad intervjuguide, vilket innebär att intervjun varken är 
ett helt öppet samtal eller strängt strukturerad (Kvale 1997:32). Frågorna är så kallade 
öppna frågor och alla skolkuratorer har fått svara på samma frågor, men följdfrågorna har 
dock sett olika ut vid olika tillfällen, beroende på svaren. Följdfrågorna användes främst för 
att få dem att utveckla och konkretisera sina svar. Ibland har vi även upprepat och 
sammanfattat det respondenterna sagt för tydlighetens skull (a.a.:124-125). 
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Innan vi formulerade de slutgiltiga frågorna till intervjuguiden listade vi upp de områden som 
vi ville att intervjun skulle täcka och bestämde i vilken ordning de skulle komma (Kvale 
1997:121). Därefter gjorde vi en så kallad pilotintervju, en ”testintervju”, med en skolkurator 
som skulle hjälpa oss att se hur vi kunde utveckla intervjuguiden. Detta gjorde även att vi 
tränade upp en trygghet hos oss själva (a.a.:137).  
 
För att kunna koncentrera oss på ämnet och dynamiken i intervjuerna har vi använt oss av en 
bandspelare (Kvale 1997:147). Om respondenterna kom av sig eller behövde en stund för att 
fundera stängde vi av bandspelaren för att undvika att få med irrelevant information. 
Intervjuerna ägde rum på respondenternas kontor eller andra rum där inga störande ljud 
förekom (Kvale 1997:149).  
 

2.4 ANALYS 
Intervjuerna, som tog ungefär en timme var, skrevs ut på papper (transkriberades) för att 
materialet skulle struktureras i en form som lämpar sig för närmare analys (Kvale 1997:155). 
Vi har gått igenom materialet på ett sätt som gör det lättare för oss att få en överblick. Således 
har vi avlägsnat överflödigt material, som exempelvis upprepningar, och kategoriserat 
materialet under teman som är relaterade till uppsatsens syfte och frågeställningar (a.a.:159, 
171). I analysen av intervjuerna har vi knutit an till tidigare forskning och till tolkningsramen, 
och på så sätt försökt fånga upp aspektrikedomen i materialet, och få fram en fördjupad 
beskrivning av problemlösningsprocessen.  
 

2.5 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
Innan respondenterna blev intervjuade fick de ett så kallat samtyckesbrev (se bilaga 2) några 
dagar i förväg där uppsatsens syfte framgår och de blev informerade om hur intervjun skulle 
gå till (Kvale 1997:107). Av etiska skäl har vi i detta brev försäkrat respondenterna om deras 
anonymitet samt påpekat att råmaterialet i form av bandinspelningar kommer att förstöras. Av 
brevet framgår även att deltagandet är frivilligt och att respondenterna har rätt att avbryta 
intervjun närsomhelst (a.a.:105). Namn på kommun, stad och skolor anges inte heller i denna 
uppsats och det insamlade materialet har inte varit tillgängligt för utomstående.  
 

2.6 VALIDITET OCH RELIABILITET 
Som normen är i all forskningsverksamhet har vi strävat efter tillfredsställande validitet och 
reliabilitet i vår studie, det vill säga så lite av systematiska respektive tillfälliga felkällor som 
möjligt i forskningsprocess, material och analys. 
 
Under intervjuernas gång märkte vi att det var en hel del kroppsspråk och gester som av 
uppenbara skäl inte uppfattades av bandspelaren. Därmed hade det eventuellt varit bättre att 
använda sig av videoinspelning. Det skulle kunna ha gett oss bättre möjligheter för tolkning 
(Kvale 1997:147). Vidare när det gäller intervjuernas validitet kan vi konstatera att det faktum 
att vi använde oss av bandspelare under intervjun, och att några respondenter var ”rädda att 
bli ställda mot väggen” kan ha bidragit till nervositet vilket systematiskt kan ha påverkat 
resultatet och den information vi fick av dem. En av respondenterna hade även med sig en 
kollega vid intervjutillfället, vilket naturligtvis kan ha påverkat hennes trovärdighet i och med 
att de fyllde i varandras berättelser. Detta är således en systematiskt närvarande felkälla.  
 
Det var svårt att som intervjuare flytta kuratorernas fokus från elevens problematik till deras 
egen problemlösningsprocess. Med hjälp av vår intervjuguide lyckades vi ändå
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 tillfredsställande med detta, varför passformen mellan frågeställningar, intervjuguide och 
resultat kan sägas vara god, det vill säga validiteten är i detta avseende god.  
 
 
Ett uppenbart fel från vår sida upptäckte vi under den andra intervjun, då respondenten efter 
att ha tittat på vår intervjuguide trodde att hon skulle berätta om ett fall och vi väntade oss två 
fall. I intervjuguiden (se bilaga 1) lyder fråga 2: välj ett fall där du själv upplevt 
problemlösningsprocessen som lätt/svår.” Här kan man tro att vi bara är ute efter ett fall, 
antingen ett lätt eller ett svårt. I själva verket ville vi ha två fall, ett lätt och ett svårt. Som tur 
var rättade sig de resterande respondenterna efter detta, men nackdelen var att några av dem 
inte var tillräckligt förberedda då de fick fundera över det andra fallet under själva 
intervjutillfället. 
 
Något annat som påverkade en del av studiens resultat var att en av respondenterna avbröt 
mitt i intervjun för att diskutera en annan aspekt av studien. Detta bidrog till att vi som 
intervjuare förlorade den röda tråden i intervjun under ett tag. Vi lyckades dock återta fokus 
och få in intervjun på rätt spår igen.  
 
Överlag anser vi att vi fått veta det vi ville veta med hjälp av vår intervjuguide, då 
intervjuguidens frågor stämmer väl överens med studiens syfte och frågeställningar. Vi har 
inte hittat några uppenbara luckor att fylla.  
 

2.7 STUDIENS BEGRÄNSNINGAR 
Studiens begränsningar ligger i att det är en kvalitativ fallstudie, med ett begränsat antal 
selektivt utvalda personer. Den ger några glimtar av hur skolkuratorers arbetssituation kan se 
ut och har således en begränsad räckvidd.   
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3. TIDIGARE FORSKNING 
 
När vi under uppsatsens gång letade efter tidigare forskning fann vi tyvärr inte något som 
direkt berörde vårt ämne, alltså hur problemlösningsprocessen ser ut för skolkuratorer. Istället 
har vi nedan valt att presentera det som ligger närmast vårt problemområde. 
Undersökningarna belyser främst skolkuratorns yrkesroll och uppfattningarna som råder 
angående hans/hennes arbetsuppgifter. Detta kan ändå tyckas ligga relativt nära vårt 
problemområde, eftersom det under problemlösningsprocessens beskrivning framkommer 
vilka metoder och arbetsuppgifter skolkuratorn använt sig av. När skolkuratorn berättar om 
sina strategier i problemlösningsprocessen träder även hans/hennes yrkesroll fram. Vi har 
även valt att presentera forskning som berör samverkan, eftersom skolkuratorn befinner sig på 
en arbetsplats där det finns andra yrkesroller och vi antar att han/hon från gång till gång måste 
konsultera med dessa för att bland annat skapa en helhetsbild om elevens situation.  
 

3.1 SKOLKURATORNS ARBETSUPPGIFTER 
Socialt arbete i skolan utförs på tre nivåer. Den första är individnivå som innebär enskild 
kontakt med elev, lärare och föräldrar för att stödja lärande i skolan. Gruppnivå är den andra 
nivån och syftar främst till ett arbete som sker med elev- och personalgrupper. Den tredje, och 
sista nivån, är organisationsnivå, och här spelar samverkan mellan skola och socialtjänst en 
viktig roll (Skolkuratorn 2006:1-2). Vidare består skolkuratorns arbetsuppgifter bland annat 
av skolsocial kartläggning av enskild elev, flerpartssamtal elev-föräldrar-lärare-nätverk, 
handledning och konsultation till skolpersonal, värdegrundsarbete och krishantering (D-
Wester 2005:14).  
 
Sammanfattningsvis kan man säga att skolkuratorns uppdrag i skolan är att utreda och hjälpa 
elever med sociala och känslomässiga problem. I det ingår ofta ansvar för arbete med 
konflikter bland elever och elevgrupper (SOU 2000:19, 115).  
 
Skolkuratorn hör till det som kallas elevhälsan vars uppgift är att skapa en skolmiljö som 
främjar lärande där barn trivs och lärande stimuleras. Skolkuratorns ansvarsområden omfattar 
således de svårigheter som visar sig i skolan eller där skolan är orsaken till svårigheterna. 
Sådana problem som eleven bär med sig sen tidigare men som inte påverkar skolan är inte 
skolkuratorns ansvar. Ibland kan det dock vara svårt att se var gränserna går. Det kan vara så 
att det finns brist på kompetenta specialister att hänvisa till, ibland vill elever inte söka vidare, 
långa väntetider och så vidare. Allt detta leder till att skolkuratorer många gånger ansvarar för 
barn som egentligen inte ligger inom deras område (SOU 2000:19, 209).     
 

3.2 SKOLKURATORNS YRKESROLL 
Tidigare forskning (Coker m.fl. 2005, Aluede & Imonikhe 2002, Aldén 2005, Eskelinen 2000, 
Bemak & Hanna 1998, Johanson 2005, SOU 2000:19), både internationell och svensk, har 
visat att det råder en oklar uppfattning om vilken roll kuratorn har i skolan.  
 
I en amerikansk studie (Coker m.fl. 2005) framkommer det hur viktigt det är med ett bra 
skolklimat och ett resursteam där skolkurator ingår. I studien framkommer det att inom 
dagens amerikanska skolor finns olika kompetenser som ska tillgodose ett hälsosamt 
skolklimat, och att det är väldigt viktigt med samarbete dessa kompetenser emellan för att de 
ska främja elevernas hälsa och utveckling. Studien visar dock att de olika kompetensernas 
roller överlappar varandra, vilket gör det svårt att se tydliga yrkesroller dem emellan. Det är 
inte alltid samarbetsmöten kommer till stånd, vilket är synd då kompetensernas olika 
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yrkesroller behöver bli tydligare så att inte samma hjälp ges från två olika håll utan varandras 
kännedom. Viktig information kan dessutom gå förbi de olika parterna (Coker m.fl. 2005:2). 
När det gäller skolkuratorns arbetsuppgifter på högstadieskolor visar studien att de främst 
jobbar med primärprevention (insatser som görs för att förhindra att problem uppstår), 
sekundär prevention (riktas till de individer som uppvisar vissa symtom på problem) och 
intervention (Coker m.fl. 2005:2, Wallin 2005:8). Vidare får de olika kompetenserna, 
däribland skolkuratorer, ofta ärenden som hamnar utanför deras kompetens. Det finns 
dessutom inte tid för personalen att sätta sig ner och prata igenom olika ärenden och involvera 
elevernas familjer ( Coker m.fl.:3). Detta är relevant eftersom den otydliga yrkesrollen 
påverkar problemlösningsprocessen.   
 
En annan studie (Aluede & Imonikhe 2002) har undersökt hur lärare och elever på en 
högstadieskola i Nigeria ser på skolkuratorns roll. I studien framkommer att det råder 
förvirring kring skolkuratorns roll från både elevernas och skolpersonalens sida. Dessutom 
har elever och skolans personal olika förväntningar på vad skolkuratorn ska göra (a.a.:1).  
Eleverna väntar sig att kuratorn ska hjälpa dem med problem som har med deras direkta 
studiesituation att göra, som att till exempel utveckla effektiva sätt att studera på eller upplysa 
dem om deras möjligheter i skolan. Eleverna menar att kuratorn inte ska hjälpa dem med 
deras personliga sociala problem för det har de vännerna till. Sammanfattningsvis kan man 
säga att eleverna mer ser skolkuratorn som en studie- och yrkesvägledare. Lärarna anser också 
att skolkuratorn bör hjälpa eleverna med deras studiesituation och karriärsval, men även med 
vanlig tonårsproblematik som skolk och stöld (a.a.:3). Slutligen kommer författarna fram till 
att skolkuratorn på grund av sin professionella kunskap spelar en central roll i skolans system 
och är väldigt viktig i målet att uppnå ett positivt skolklimat (a.a.:4).  
 
Bemak och Hanna (1998:209-210) undersöker i sin globala studie vad kuratorn måste vara 
beredd att möta under 2000-talet världen över och konstaterar att kuratorn i dagens ständigt 
förändrande samhälle måste jobba med individer, grupper, familjer och skolor. Författarna 
kommer även fram till att kuratorn är väldigt isolerad i sin yrkesroll och att detta inte är 
effektivt. De menar att samarbete med andra parter är ett måste för att kunna tillgodose 
individens olika behov (a.a.:213).  
 
I Skolkuratorn: Kameleonten (2000:4) undersöker Eskelinen hur den svenska skolkuratorns 
yrkesroll uppfattas av skolkuratorer själva och av andra yrkesgrupper i skolan. Precis som 
ovan nämnt kommer författaren bland annat fram till att skolkuratorns roll är otydlig samt att 
kuratorn oftast har en stor frihet att välja sina arbetsuppgifter själv. Därmed, menar 
författaren, utnyttjas inte skolkuratorns kompetens fullt ut av andra (a.a.:4, 41). Vidare 
kommer Eskelinen (2000:43) fram till att samarbetet mellan skolkuratorn och pedagoger inte 
fungerar på grund av att de har olika referensramar och utgångspunkter. Författaren påstår att 
kuratorn måste ”jämka” mellan pedagogerna och ”världen utanför” i och med att han/hon 
handleder olika yrkesgrupper. Vidare kommer det i undersökningen fram att skolkuratorn 
jobbar på flera olika skolor med lika många arbetslag och arbetsledare, vilket innebär att 
han/hon måste samarbeta nära med de olika elevvårdsfunktionerna (a.a.).  
 
Aldén (2005) har också studerat skolkuratorns yrkesidentitet och tittat på hur denna formas 
inom skolans verklighet. Undersökningen visar att skolkuratorn befinner sig på en plats där 
andra professioner dominerar och att han/hon därför själv måste reflektera över och sträva 
framåt i den professionella utvecklingen. Vidare anser skolkuratorerna att deras uppdrag i 
skolan är att tillföra det sociala perspektivet och att se eleverna och deras situation i ett 
sammanhang (a.a.).  
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Ytterligare en undersökning (Johanson 2005:19) visar att skolkuratorns roll är oklar och att 
elever inte riktigt vet vad han/hon gör. Däremot anser eleverna att kuratorns främsta uppgift 
borde vara att ha stödjande samtal och då framförallt om problem som finns på skolan (a.a.).  
 
Edgren (SOU 2000:19) kommer i sin utredning om elevhälsan fram till att det ofta saknas mål 
och tydlig ledning i arbetet, vilket leder till att verksamheten ofta blir situations- och 
individstyrd. Erfarenheter och kunskap bland personal inom elevhälsan dokumenteras sällan 
på ett systematiskt sätt, vilket leder till att erfarenheterna inte heller kan användas som 
underlag för uppföljning, utvärdering och utvecklingsarbete. Vidare kommer Edgren 
(2000:19) fram till en rad åtgärder som behöver komma till stånd. Bland annat menar hon att 
man bör öppna upp hela skolans verksamhet mot mer samarbete och att man ska öppna fler 
mötesplatser för diskussion och reflektion där alla personalkategorier kan medverka och bidra 
var och en med sin kunskap och kompetens. Skolverksamhetens ledningsfunktion bör även 
stärkas (a.a:87-88).  
 
Utredningen belyser även vikten av att ge stöd och handledning åt den pedagogiska 
personalen, lärare, arbetslag och skolledning, och att detta bör ges av elevhälsans personal. 
Det framkommer att detta sker i individuella fall (SOU 2000:19). Det är viktigt med 
handledning till pedagogerna därför att det är dem som interagerar med eleverna dagligdags, 
varför det är viktigt att de kan hantera situationerna som uppkommer på ett bra sätt direkt.  
 

3.3 SAMVERKAN 
Holm (2002) har ur ett professionsteoretiskt perspektiv undersökt hur samverkan fungerar 
mellan lärare och skolkuratorer på gymnasiet och kommer i sin undersökning fram till att 
både lärare och skolkuratorer har en vilja att kunna samarbeta. Dessutom framkommer det att 
de båda yrkesrollerna känner till varandras arbetsområde och plats i organisationen, samt 
respekterar varandras arbetsuppgifter. Däremot påstår författaren att skolkuratorn borde visa 
upp sina kunskaper på ett tydligare sätt för att lärarna ska kunna informera eleverna om vilken 
hjälp kuratorn kan ge dem. På det stora hela kan man säga att både lärare och skolkurator 
anser att det är viktigt med samverkan för elevernas bästa (a.a.:29-30). När samverkan dock 
inte fungerar beror det, enligt Holm (a.a.:19-20), på olika saker. Exempelvis för att eleven på 
grund av en konflikt med läraren inte vill att läraren ska medverka, att kuratorn och läraren 
misslyckas med att ge återkoppling i arbetet med eleverna, att tiden inte räcker till och så 
vidare (a.a.). Att samarbete fungerar i vissa fall beror ofta på eleven själv, eftersom det är 
dennes önskemål och sekretesslagen som avgör om det kan bli en samverkan på ett djupare 
plan. Sammanfattningsvis kan man säga att samverkan bygger på öppenhet och ömsesidigt 
förtroende parterna emellan (a.a.:18).  
 
Även Lundberg (1992:10) tar upp samverkan och menar att samverkan endast fungerar om de 
inblandade parterna, var och en, har en så kallad uppgiftscentrerad yrkesidentitet. Detta 
innebär att individen behärskar sin uppgift och att han/hon finner personlig tillfredsställelse i 
att utföra den. Dessutom får individen uppskattning och respekt i arbetsgemenskapen för sin 
verksamhet. Individen är övertygad om att han/hon utför en samhällig angelägen uppgift 
(a.a.). Detta kan mycket väl appliceras på skolkuratorn, vars arbetsuppgifter ingen verkar vara 
på det klara med. Detta behöver dock inte betyda att kuratorn inte finner någon personlig 
tillfredsställelse i det han/hon gör. Däremot kan det vara bra med en gränsdragning 
samarbetsparterna emellan. Bara då verkar det möjligt att ha en klar uppgiftscentrerad 
yrkesidentitet.  
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I boken Samverkan – himmel eller helvete? (2000:9), menar Danermark att samverkan är ett 
viktigt inslag i en pågående kompetensutveckling på en arbetsplats. Det som är positivt med 
detta är enligt författaren att man får lära sig nya saker, dela med sig av sina kunskaper och se 
verksamheten utvecklas. Däremot kan det negativa vara att samverkan tar tid och att det är 
svårt att veta vad slutresultatet blir. Han menar vidare att det även finns en risk för att de olika 
parternas uppgifter blir oklara och att det råder oklarhet i vad man bör och inte bör göra (a.a.). 
Danermark definierar samverkan som ”medvetna målinriktade handlingar som utförs 
tillsammans med andra i en klart avgränsad grupp avseende ett definierat problem och 
syfte.”(a.a.:15). Danermark (2000:26) tar även upp yrkesgruppernas betydelse och menar att 
olika yrkesgrupper har olika makt. Ju större skillnaderna är, desto större är sannolikheten att 
det uppstår problem i samverkan. Han tar upp läkaren och socialsekreteraren som exempel 
och menar att läkarens ord väger tyngst eftersom hans yrkesroll anses vara mer 
kunskapsbaserad och prestigefylld (a.a.). Sammanfattningsvis påstår Danermark (2000:47) att 
för att en samverkan ska kunna komma till stånd så måste man bland annat undanröja 
hindrande skillnader, ha ett klart mål och en tydlig och klar ledning (a.a.).  
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4. TOLKNINGSRAM 
 

4.1 SYMBOLISK INTERAKTIONISM 
Symbolisk interaktionism har sin grund i socialpsykologin och dess kärna utgör ett försök att 
så långt som möjligt följa tanken att människan är social. George Herbert Mead lade grunden 
till detta synsätt. Han menar att det väsentligaste hos människan är hennes ”språklighet”, 
alltså att den språkliga förmågan gör henne till en i grunden social varelse (Berg 2003:151-
153). Precis som Skinner och Watson inom behaviorismen ville Mead grunda psykologin i en 
faktiskt observerbar verklighet, i människors handlande, men utan att för den sakens skull 
bortse från hennes inre mentala processer. En viktig del i den symboliska interaktionismen är 
”jaget”, som människan utvecklar genom sin socialitet. Med detta menas, hennes förmåga att 
uppleva sig själv som en handlande person. Detta ”jag” är avsiktsstyrt. Jaget utvecklas genom 
det sociala livet i den process som Mead kallar rollövertagande. En människa blir alltså en 
handlande person genom andras reaktioner på henne själv (a.a.:154-155). Mead menar vidare 
att individen kan vara ett objekt för sig själv med sig själv som subjekt. Människan är alltså 
både subjekt och objekt. Mead kallar dessa för ”I” och ”Me”, som enligt Berg grovt kan 
jämställas med subjektsjag och objektsjag: ”som ett subjekt kan jag varsebli mig själv som 
objekt, genom att ta den andres attityd mot mig själv. Det är de signifikanta (betydelsefulla) 
andra som förmedlar denna process.” (a.a.:159).     
 

4.2 ROLLTEORI 
Månsson (1975) talar om rollen som ett interaktionistiskt begrepp. Det centrala med den 
interaktionistiska rollen är att den måste bäras upp av handlande individer (aktörer), utan vilka 
det inte finns några roller. Innebörden och den ömsesidiga förståelsen av de handlingar som 
ingår i rollen blir ett centralt tema för studiet av roller ur ett interaktionsistiskt perspektiv 
(Månsson 1975:103). Den strukturella synen på rollen tar rollernas existens för given, det vill 
säga att de (rollerna) finns där oavsett individer (a.a.:102). Den strukturella synen på roller 
innebär att sociala system består av positioner till vilka är knutna normer och förväntningar 
(roller) om vad man får/inte får göra i den positionen och hur man skall göra det.   
 
Rollerna är relevanta och meningsfulla endast i relation till en viss situation, det vill säga de 
förekommer i social interaktion. Därför krävs det att individerna som agerar i en situation ska 
ha en gemensam definition av denna för att de ska kunna framträda i sina roller. Hit hör 
många yrkesroller (Månsson 1975:103). De flesta roller är redan definierade av tidigare 
generationer eller av människor som agerat i liknande situationer tidigare. Därmed blir den 
process som varje ny social varelse går igenom och i vilken hon får kunskap om de 
existerande rollerna och deras användningsområde en viktig del av socialisationen (a.a.:104). 
 
En roll kan bestå av en eller flera handlingar. Det som kopplar ihop dessa handlingar till ett 
mönster är att de är återförbara till något utöver själva handlingarna, det vill säga de normer 
och värderingar som hör samman med (är inbyggda i) rollen. Alla handlingarna ingår i en 
”rollrepertoar” (Månsson 1975:106). När man kan urskilja ett mönster i olika handlingar och 
upptäcka orsaken bakom handlingarna ser man inte längre isolerade handlingar utan en roll. 
Det som utmärker denna roll då är att man kan förutsäga nya handlingar samt märka när det 
sker ett rollbyte, alltså att personen går in i en annan roll (a.a.). 
 
Om ett handlingsmönster endast förstås av den som utför handlingen kan den inte definieras 
som en roll därför att rollen alltid är ett ”intersubjektivt tolkningsbart handlingsmönster” 
(Månsson 1975:106). Handlingsmönstret måste alltså förstås av mer än en person för att man 
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ska kunna tala om roller. Medan handlingsbegreppet är kopplat till individen är rollbegreppet 
interaktions- och situationsbundet. Således behandlar rollanalysen situationerna och deras 
individer, inte individerna och deras situationer (Månsson 1975:109).  
 
För att lära sig en roll räcker det inte med att göra som andra säger utan man måste kunna 
tolka beteenden till meningsfulla handlingsmönster. Innebörden i olika handlingar är något 
som skapas i social interaktion. Därmed existerar inte rollerna bara som regler, föreskrifter 
och förväntningar (Månsson 1975:114), utan också som internaliserad kunskap om 
situationsbundna handlingsmönster.  
 
4.2.1 ROLLENS UTVECKLING 
Rollen har sitt ursprung i vanehandlingar och dessa måste göras intersubjektivt förståeliga. 
Därefter är det viktigt att handlingsmönstren institutionaliseras till vissa situationer, men de 
måste även sträckas till de händelser som skett precis innan och efter situationen. Slutligen är 
det viktigt att handlingsmönstren kan skiljas från upphovsmännen och vara giltiga även när 
andra människor utför dem (Månsson 1975:109).   
   
4.2.2 ROLLKONFLIKT 
En rollkonflikt uppstår då en roll är oförenlig med en annan roll. När olika individers 
uppfattning om en och samma roll skiljer sig åt talar man om en inter-rollkonflikt. 
Rollambiguitet, det vill säga rollosäkerhet, uppstår då vi är osäkra på vad en roll kräver av 
oss. Rollosäkerhet är något som socialarbetare kan få handskas med (Payne 2002:222-223). 
Rollosäkerhet torde vara ganska vanligt hos högstadieelever, eftersom de befinner sig mitt 
emellan barn och vuxen och det är ett skeende i livet när rollerna är osäkra, och man 
fortfarande håller på att träna upp sig på att spela olika roller. För att upprätthålla ett 
professionellt förhållningssätt skiljer socialarbetare mellan sina personliga attityder och 
beteenden och det som deras professionella roll kräver. Denna åtskillnad kan vara svår utifrån 
den jämlikhet och öppenhet som ska finnas i relationen till klienterna, eftersom det av klienten 
kan uppfattas som ett avståndstagande eller en motvilja i förhållande till rollen (a.a.).  
 
4.2.3 ROLLER OCH SJÄLVBILDEN 
Charles Cooley pratar om det så kallade spegeljaget. Detta spegeljag innebär att individers 
självuppfattning och identitet är resultatet av de processer som skapas genom interaktion i 
sociala miljöer. Individens uppfattning av hur andra ser henne/honom är av stor vikt och 
direkt relaterat till individens självkänsla. Huruvida en individ är nöjd med sitt framträdande 
beror alltså helt på hur han/hon uppfattar omgivningens reaktioner. Vidare menar Cooley att 
eftersom alla sociala reaktioner innefattar reflektioner kring den egna identiteten kan 
individen påstås leva i en värld av speglar, där varje ny spegel ger en ny vinkel av individens 
identitet (Skantze Mansnérus 2003:16). Detta är likt Meads teori om I och Me, då I är det 
samma som subjektsjaget och Me är objektsjagets (spegeljagets) motsvarighet.  
 
4.2.4 ROLLER OCH MAKT 
I relationen mellan en skolkurator och en elev finns alltid en maktaspekt. Vi menar att man 
nog kan säga att det finns ett inslag av makt (eller överordning-underordning) i de allra flesta 
relationer mellan människor. Maktdimensionen finns till exempel i relationen mellan man och 
kvinna, mellan chef och anställd och mellan föräldrar och barn för att nämna några. Den 
fullständigt jämlika relationen där maktaspekten lyser med sin frånvaro, är således något 
sällsynt.  
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När vi talar om makt i samband med sociala relationer har vi valt att utgå från Max Webers 
definition av maktbegreppet. Enligt Weber kan en social relation eller handling vara styrd av 
aktörernas föreställning om legitim ordning. Legitim ordning innebär att ordningen accepteras 
och upplevs som ”giltig” av aktörerna, som styr sitt handlande efter denna giltiga ordning 
(Boglind m.fl. 2005:156,159). I en skolkurators roll finns således en legitim makt inbyggd, 
eftersom han/hon har vissa rättigheter/befogenheter att vidta åtgärder när han/hon hanterar 
elever som har problem, kuratorns makt är därför av legal-rationell karaktär.  
 
Weber tar upp två ytterliggare skäl för legitimiteten. Dessa är traditionella och karismatiska 
skäl. Den första innebär att makten är knuten till positioner som av gammal hävd och sedvana 
innehaft/innehar sådan makt. Den senare innebär att makten grundar sig på utstrålning och en 
förmåga hos den som innehar makten att formulera/lova att förverkliga dina drömmar och 
förhoppningar (Boglind m.fl. 2005:159). Även om kuratorns roll främst är legal-rationell kan 
den ändå sägas ha ett inslag av karisma i vissa fall. Om kuratorn som person har en viss 
utstrålning och förmåga att fånga elevens uppmärksamhet kan det bidra till att eleven lättare 
öppnar sig. Är kuratorn dessutom verbalt kompetent kan det underlätta för elever och andra 
parter (socialtjänst, rektor, barn och ungdomspsykiatrin (BUP), pedagoger) att ta till sig det 
han/hon säger.  
 
Enligt interaktionistisk syn består roller av komplext organiserade mönster av handlingar. 
Weber pratar om fyra typer av handlingar varav en typ är målrationella handlingar. Dessa 
handlingar utförs därför att individen vill uppnå ett visst syfte och bedömer att handlingen 
leder fram till detta syfte (Månsson 1975:105). Handlingen är ett medel att uppnå ett visst 
mål. Andra handlingar är vanehandlingar, handlingar som utförs av ”vana” utan vidare 
reflektion, affektiva handlingar, handlingar som är förankrade i och uttryck för 
känsloupplevelser, värderationella handlingar, dessa utförs för att förverkliga och uttrycka en 
norm eller ett värde (a.a.). Kuratorns handlingar kan sägas vara målrationella därför att hennes 
arbete med problemlösningsprocessen har ett syfte och mål hur elevens problematik än ser ut. 
Handlingarna kan även ha ett inslag av värderationalitet, då man kan anta att kuratorns 
handlande är uttryck för en norm eller ett värde som han/hon bär inom sig som en övertygelse. 
Det kan till exempel vara människovärde eller en speciell åsikt om när någonting är allvarligt 
som andra kanske inte delar.  
 

4.3 KOMMUNIKATIONSTEORI 
Vi kommunicerar för att överleva. Vi kommunicerar för att kunna samarbeta med andra. Vi 
kommunicerar för att tillfredsställa personliga behov. Vi kommunicerar för att upprätta och 
upprätthålla relationer till andra människor. Vi kommunicerar för att få eller utöva makt över 
andra människor. Vi kommunicerar för att ge och ta emot information. Vi använder 
kommunikation för att försöka förstå världen och hur vi upplever den (Dimbleby & Burton 
1999:19-22).  
 
Grundtanken bakom kommunikationsteorin är att människan, när hon gör något visst, alltid 
gör detta som en reaktion på någon form av information som hon har tagit emot (Payne 
2002:228). Vi är inbegripna i en process där många saker händer på samma gång. Denna 
process går ut på att förstå världen och skapa betydelser inom oss. Idéer, fakta, eller åsikter 
förvandlas till ord och överförs från den ena personen till den andra genom talet. När man 
talar om kommunikationsprocesser talar man alltså om detta aktiva flöde. Ett av de tidigaste 
och mest användbara försöken att beskriva kommunikationsprocessen i dess olika delar gjorde 
Harold Lasswell 1948. Han menade att den kunde beskrivas med följande termer; ”Vem säger 
Vad, i vilken Kanal, till Vem och med vilket Resultat” (Dimbleby & Burton 1999:28,46).  
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Informationen kan som sagt bestå av såväl fakta som sådant som kan läras in, exempelvis 
känslor, minnen eller en bild av hur någon uppfattar en. Det sker då en så kallad 
informationsbearbetning, det vill säga att man tar in informationen, tolkar den och gör en 
bedömning av den (Payne 2002:228). Att kommunicera är således inte en medfödd färdighet 
utan någonting som vi lär oss. I själva verket lär vi oss inte bara hur vi ska kommunicera, utan 
vi använder också kommunikationen för att lära oss att kommunicera (Dimbleby & Burton 
1999:13).  
 
Enligt Payne (2002) kan kommunikation bestå av både verbala och icke-verbala inslag 
(a.a.:229). Icke-verbala inslag är tecken som inte är ord men som ofta används tillsammans 
med ord, som påverkar betydelsen av det vi säger. Dessa kan vara kroppsspråk, paraspråk (de 
ickeverbala tecken som åtföljer talet och handlar ofta om omedelbara reaktioner och känslor) 
och klädsel (Dimbleby & Burton 1999:54-57).  
 
Det viktiga är att man ser kommunikationen i sitt sammanhang. Det som kan verka konstigt i 
en situation kan tyckas vara helt normalt i en annan (Payne 2002:230).  
 
Payne (2002:230) menar vidare att all kommunikation bildar mönster. Människor vänjer sig 
vid balanserade och förutsägbara sätt att kommunicera med personer som de träffar 
regelbundet, vilket utgör grunden för relationer till andra människor. Kommunikationen har 
dessutom alltid ett innehåll och sättet på vilket innehållet presenteras innebär ett slags förslag 
till en bestämd form av relation. Hur en socialarbetare således beter sig mot en klient tyder på 
hur han/hon förväntar sig att relationen ska vara. Kommunikationsmönster ger även ofta 
uttryck för makt och underordning, varpå kommunikationsteorin hjälper till att identifiera 
saker som förtryck, ojämlikhet och orättvisa (a.a.). 
 
Inom kommunikationsteorin finns det en idé om paradoxer som går ut på att vissa former av 
oönskat beteende är följden av att människor försöker få kontroll eller makt i sina relationer. 
Om denna makt ges fritt är det den person som har tilldelat makten som har övertaget (Payne 
2002:232). Payne (2002) tar upp exemplet om klienten som uppvisar ett aggressivt beteende 
och om socialarbetaren som lutar sig tillbaka och tillåter detta. Aggressionen förlorar då sin 
funktion för klienten (a.a.). 
 
Kommunikationsteorin har störst betydelse i de inledande samtalen, då nya relationsmönster 
skapas och då kommunikationen är viktig. Innehållet i den inledande kommunikationen 
kommer vara inriktat på att få fram viktig information, men även på att försöka utforma ett 
passande relationsmönster (Payne 2002:236). Vidare menar Payne att socialarbetaren under 
den så kallade bedömningsfasen ska ”ta ställning till den information som klienterna 
använder sig av för att bestämma sig för om deras beteende, orsakerna till det samt deras 
kommunikation kan utgöra hinder för att de hanterar och bearbetar denna information på ett 
funktionellt sätt.” (Payne 2002:233). 
 
Kommunikationsteorin kan även vara användbar när man jobbar i team som består av flera 
professioner. En innehållsrik kommunikation och positiv feedback kollegorna emellan kan 
vara av stor nytta för klienten (Payne 2002:236).  
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4.3.1 KOMMUNIKATIONSBARRIÄRER 
När vi är inbegripna i en kommunikationsprocess följs det av att man ger feedback 
(återföring) till sändaren, som på detta vis får en uppfattning om hur man har tolkat 
informationen. Selektiv perception är ett viktigt begrepp här, alltså att alla har egna inre regler 
för hur man bedömer information, vilket leder till att man ser vissa saker som viktiga och 
andra som mindre viktiga (Payne 2002:228).  
 
Vissa människor har problem med sin kommunikation, vilket innebär att de uppfattar 
informationen på ett felaktigt sätt och att de ger feedback på ett sätt som andra inte kan förstå. 
Detta leder oftast till relationsproblem mellan människor (Payne 2002:229). 
 
Faktorer som står i vägen för en fri och fullständig kommunikation mellan människor kallas 
för barriärer eller filter. Perceptionen filtrerar kommunikationen och man kan knyta an till 
psykologiska barriärer eftersom filtren finns inom oss. Den vanligaste svårigheten i 
interpersonell kommunikation är attityder, som är speciella synpunkter på människor, 
situationer och händelser baserade på övertygelser. Ett annat ord för det är fördomar. Attityder 
påverkar vad vi säger och hur vi tolkar det andra säger till oss, eftersom kommunikationens 
kodande och avkodande sidor finns inom oss (Dimbleby &  Burton 1999:92-94).  
 
Kommunikation kan även hindras eller filtreras av fysiska faktorer i 
kommunikationsprocessen såsom störande ljud i omgivningen. Även slarvigt ordbruk kan 
verka som barriär. Används inte orden riktigt kan de inte framställa betydelser som går att 
förstå, då vi inte kan knyta någon betydelse till de använda orden (Dimbleby & Burton 
1999:92-93).  
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5. RESULTAT OCH ANALYS 
 
Vi analyserar materialet utifrån tematiseringar. Själva huvudtemat är 
problemlösningsprocessen. Vi har sedan delat upp problemlösningsprocessen i vad som 
gjorde den lätt och vad som gjorde den svår, konkreta åtgärder och till sist berör vi hur 
samverkan påverkat problemlösningsprocessen. Det är således så analysen och resultatet är 
upplagd. Vi börjar dock med att ge en översikt av hur problembilden såg ut på skolorna.  
  

5.1 ALLMÄN PROBLEMBILD  
 

� Problem med kopplingar till hemmet: 
- relationsproblem med föräldrar 
- nya familjekonstellationer 
- missbrukande och/eller psykiskt sjuka föräldrar 
- omvårdnadsbrist  
- hedersrelaterad problematik 

� Tonårsproblematik 
- identitetskriser 
- pubertet 
- kärleksproblem 
- dåligt självförtroende 

� Attitydproblem 
- hårda, elaka ord 
- hot 
- tråkiga sätt mot både varandra (elever emellan) och lärare 
- uppkäftighet 

 
Andra problem som är mindre representerade men som ändå upptar kuratorernas tid är; 
försäljning och användning av droger, utagerande barn, barn med inlärningssvårigheter och 
skolk.  
 
Dimbleby & Burton (1999) menar att den vanligaste svårigheten i interpersonell 
kommunikation är attityder. Då vi kan se att attitydproblem är ett av de mer framträdande 
problemen på högstadieskolorna, menar vi att det kan vara en bidragande faktor som försvårar 
skolkuratorns problemlösningsprocess. 
 

5.2 PROBLEMLÖSNINGSPROCESSEN 
 
5.2.1 VAD GJORDE ETT ÄRENDE LÄTT? 
Efter genomgånget material kan vi konstatera att det inte finns någon gemensam nämnare för 
vad det var som gjorde problemlösningsprocessen lätt. Indirekt kan man ändå se att det som 
varit en gemensam nämnare för alla ”lätta” ärenden är att tiden från upptäckt till avslutat fall 
varit relativt kort enligt kuratorerna. Man kan också se att det som bidragit till att de upplevt 
fallen som lätta varit att problemlösningsprocessen haft en tydlig början och ett tydligt slut för 
skolkuratorn. Kurator B säger till exempel att ”det tog kort tid och jag behövde inte fördjupa 
mig speciellt mycket i det.”. En annan av kuratorerna, kurator C, menar att det som gjorde 
ärendet lätt var att man kom fram till en lösning och samarbetet med andra parter fungerade 
bra; ”Alla gjorde det de skulle på något sätt, ingen protesterade. Det gick att få ett bra 
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samarbete.”. Det har även visat sig att elevens motivation spelat roll för utgången i ärendet: 
”Eleven var motiverad…och entusiastisk  på att råda bot på sin situation.” (kurator D).  
 
Ur ett interaktionistiskt perspektiv blir rollen tydlig om innebörden och den ömsesidiga 
förståelsen av kuratorns handlingar är nära knuten till dennes rollrepertoar. För att rollen ska 
bli relevant och meningsfull måste den förekomma i social interaktion där individerna har en 
gemensam definition för vad denna innebär. Ovan kan man se att detta har varit fallet 
eftersom alla inblandade parter gjorde det som förväntades av dem. De hade en gemensam 
definition för vad som skulle göras och vilka olika roller de hade. Detta bidrog till att ärendet 
flöt på och undkom hinder, vilket i sin tur underlättade för problemlösningsprocessen. 
 
Enligt kommunikationsteorin sker det en informationsbearbetning när någon tar emot 
information, tolkar den och gör en bedömning av den. När människan handlar så är det alltid 
på grund av information som hon tagit emot och senare omvandlar till idéer, fakta eller 
åsikter. I och med att det under de lätta problemlösningsprocesserna tagit relativt kort tid att 
lösa fallen kan man säga att kuratorn ifrån början förstått informationen hon fått ta emot vid 
kontakt. Detta kan man tolka som att kuratorn fick en klar bild över vad som behövde göras 
relativt snabbt, och även lyckades förmedla dessa idéer på ett bra sätt till de som ärendet 
berörde.  
 
Till skillnad från vad tidigare forskning visat, kan vi utifrån ovanstående fall se att 
skolkuratorns roll i dessa ärenden faktiskt varit tydlig, vilket bidragit till det som Lundberg 
(1992) kallar för en uppgiftscentrerad yrkesidentitet. Kuratorerna har visat att de behärskat 
sina uppgifter, och det faktum att samarbetet har fungerat bra stärker kuratorns 
uppgiftscentrerade yrkesidentitet ytterliggare. Summan av detta har bidragit till att 
problemlösningsprocessen upplevts som lätt av skolkuratorerna.     
   
5.2.2 VAD GJORDE ETT ÄRENDE SVÅRT? 
 
5.2.2.1 SAMVERKAN MED PARTER UTANFÖR SKOLAN 
Samverkan med parter utanför skolan har visat sig vara en av de orsaker som bidragit till att 
problemlösningsprocessen upplevts som svår. 
 
 Kurator E säger att det som försvårade ärendet var ”Dåligt samarbete och samverkan med 
andra myndigheter…Alltså de hinder och barriärer jag mötte i kontakten med andra 
myndigheter var långa, stora och tjocka…Socialtjänsten hade inte tid.”.  
 
Kurator C: ”Det enda jag kunde göra, det var ju att föra vidare till Socialtjänsten på något 
sätt, för det låg ju ändå hos dem. Sen hände det inte så mycket där.”.  
 
Kurator A: ”När man söker socialtjänsthjälp är ju det en lång historia i sig…jag är säker på 
att det beror på att de (socialtjänsten vår anm.) slipper se (elevens problematik vår anm.).”. 
 
Kurator B: ”Olika parter med i ärendet, som har olika bild av problembilden…”.  
 
5.2.2.2 FÖRÄLDRASAMARBETE 
Även problematiskt föräldrasamarbete kunde försvåra ärendet.  
 
Kurator C berättar: ”Sen började mamman dra åt sig öronen mer och mer, och ville inte 
komma på träffar…vi (kurator, mentor vår anm.) skulle inte hålla på. Där gick det inte att få 
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till något bra samarbete kändes det som. Både flickan och mamman var svåra att samarbeta 
med.”. Kurator A säger även att det ”…inte var någon framgångsrik väg att gå via familjen… 
att det fanns inte så himla mycket att samarbeta med.”.  
 
I tidigare forskning (Coker m.fl. 2005, Bemak & Hanna 1998) har det kommit fram att det är 
väldigt viktigt att samarbetet med andra parter fungerar för att främja elevernas hälsa och 
utveckling. I de svåra fallen har samarbetet med parter utanför skolan varit problematiskt, 
vilket visar att detta stämmer. För att problemlösningsprocessen ska fungera måste 
uppenbarligen samarbetet med andra parter fungera väl för att främja elevens hälsa och 
utveckling, annars blir det svårt.  
 
Vi kommunicerar för att kunna samarbeta med andra. I de svåra fallen måste det vara 
någonting som gått snett i kommunikationen, eftersom samarbetet inte fungerat på ett 
konstruktivt sätt. Enligt kommunikationsteorin är kommunikation extra viktig när man jobbar 
i team där olika professioner ingår. Kommunikationen bör vara innehållsrik och innefatta en 
positiv feedback kollegorna emellan. Det kan vara en förklaring till att 
problemlösningsprocessen försvårats, att den information som kuratorn försökt förmedla till 
samarbetspartners, inte upplevts som tillräckligt innehållsrik för att de, exempelvis 
socialtjänsten, ska ingripa direkt. Enligt kommunikationsteorin är det vidare viktigt att man 
ser kommunikationen, det vill säga det problematiska beteende eleven uppvisar, i sitt 
sammanhang för att den ska få sin rätta betydelse. Förklaringen till att socialtjänsten inte 
agerat så snabbt som skolkuratorerna hade önskat kan bero på att socialtjänsten inte befinner 
sig på skolan, och inte ser eleven i sitt sammanhang, och därför kanske inte förstår allvaret i 
situationen alla gånger. De får därmed inte samma helhetsbild som skolkuratorn. Det kan vara 
svårt att via telefonkontakt förmedla rätt bild till socialtjänsten under några minuter av en 
problematik som visat sig i skolan under en längre tid.  
 
5.2.2.3 ELEVEN 
Elevens beteende har också betydelse i problemlösningsprocessen.  
 
Kurator D: ”Flickan hade en oförmåga att spontant ge uttryck för sina känslor. Hon var inte 
så flödande och satt också oftast utan ögonkontakt…Man blir ju jättepressad då när det blir 
en fråga, kort svar, fråga, kort svar. Sen har man ju ändå någon förväntan om att man ska få 
till ett bra samtal. Det kan man som kurator känna, men oj, det här leder ju ingenstans, nu 
var det nog sista gången, nu avslutar vi. Men då vill hon ändå ha mera. Det är delade känslor 
i det (för kuratorn vår anm.).”.   
 
Kurator C: ”Till följd av att flickan var så pass sjuk gick det inte att ha några strukturerade 
samtal. Inte lätt att hitta någonting som fungerade…Jag följde med henne ganska mycket i 
hennes tankegångar som fladdrade hit och dit för att liksom försöka förstå hur hon 
tänkte…det var mycket att följa med i hennes snurr.”.  
 
Kurator A:  ”Flickan var själv med på alla möten hon blev kallad till i början, men gav 
fullständigt fan i vad vi kom överens om.”. 
 
 Kurator D: ”Han var oerhört entusiastisk på och råda bot på det här…var mycket 
motiverad…att bygga en relation var enkelt med honom.”.  
 
Kurator E: ”…det enda är att eleven måste vara motiverad.”.  
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Enligt kommunikationsteorin har vissa människor problem med sin kommunikation vilket 
innebär att de uppfattar informationen på ett felaktigt sätt, och att de ger feedback på ett sätt 
som andra inte kan förstå. I framförallt kurator C och kurator D:s fall (första kurator D-citatet) 
kan man ganska tydligt se att det har varit problem i kommunikationen. Det råder förvirring 
mellan kurator och elev. Kurator D förstår inte till en början vad flickan fick ut av deras 
träffar, då flickan varken var särskilt verbal eller tillmötesgående (hade ingen ögonkontakt). 
Flickan sände ut signaler som kuratorn upplevde som svåra att tyda. Payne (2002) menar att 
även icke-verbala inslag i en kommunikation påverkar betydelsen av det vi säger och inte 
säger, i synnerhet om man inte är särskilt verbal får kroppsspråket en mer framträdande 
betydelse. Återigen kommer vi då in på hur pass viktig feedbacken är i en kommunikation, 
eftersom man annars lägger in egna tolkningar i hur situationen förhåller sig. Precis som en 
icke-verbal elev kan skapa problem för skolkuratorn kan även en extremt verbal elev ha 
samma effekt. Kurator C hade en elev som pratade osammanhängande vilket resulterade i att 
hon inte lyckades få något sammanhang i det eleven berättade för henne. Man kan säga att 
kommunikationen dem emellan gick åt olika håll och det gjorde det svårt för dem att mötas. 
Till följd av att kurator C försökte följa med flickan i hennes tankegångar som ”fladdrade hit 
och dit”, kunde hon aldrig skapa ett mönster i samtalssituationen. Rollen har sitt ursprung i 
vanehandlingar och den måste bli intersubjektivt förståelig för att den ska ha en mening. 
Kurator C hade i detta fall svårt att finna sin roll, eftersom hon var i en annan samtalssituation 
än hon var van vid. Payne (2002) påstår att människor vänjer sig vid balanserade och 
förutsägbara sätt att kommunicera på. Det var inte fallet för kurator C i detta fall, vilket 
försvårade ärendet för henne.   
 
Cooley talar om det så kallade spegeljaget, vilket innebär att individers självuppfattning och 
självkänsla beror på och skapas genom hur andra ser på honom/henne. Om en individ är nöjd 
med sitt framträdande beror på omgivningens reaktioner. Låt säga att eleven är kurator D:s 
spegel utifrån vilken hon uppfattar sin insats i ärendet. De reaktioner hon fick från eleven, det 
vill säga i princip inga alls, gjorde att kurator D blev ”jättepressad” och kände att samtalet inte 
”ledde någonstans”. Dessutom har hon vissa krav på sig själv i sin yrkesroll med förväntan 
om att få till ett bra samtal, som hon kände att hon inte levde upp till. Det blev således en svår 
problemlösningsprocess.   
 

5.3 KONKRETA ÅTGÄRDER 
Samtliga kuratorer ansåg att det var viktigt att involvera föräldrarna i arbetet med eleven i 
både de lätta och de svåra ärendena.  
 
Kurator A: ”Jag jobbar mycket med familjesamtal. Jag vinner mycket på att ha med 
föräldrarna hela vägen. Föräldrarna är fortfarande mycket viktiga i den åldersgrupp jag 
jobbar med.” 
 
Kurator B: ” Jag stöttar honom (pappan vår anm.) i att ha ett bra samtal med dottern, men 
även finnas där för henne…pappan kan vara ett verktyg att motivera mamman till att bli mer 
aktiv…så att han inte är ensam.”.  
 
Kurator C: ”Mycket motivationsarbete med mamman…vi försökte förklara för mamman vad 
det är vi ser i skolan…få mamman att gå med på att få flickan inlagd. Mamman förmådde inte 
ta tag i någonting, det fick bli vår roll lite när mamman släppte taget helt.”. 
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Kurator D: ”I det här fallet valde jag att ta kontakt med både mamma och pappa…det var 
viktigt för dem att se vem jag var…veta vem deras son träffar.”.  
 
Kurator E: ”Jag träffade mamma tillsammans med flickan och talade om att uppgifterna jag 
får är anmälningsbara…samtidigt stöttade jag mamman väldigt mycket genom att ta reda på 
hur det ligger till, hur stor förmåga hon har, hur mycket är hon beredd att hjälpa sin flicka, 
samtidigt tala om hennes skyldigheter som vårdnadshavare.”.  
 
5.3.1 SAMTALET 
Det har visat sig att samtalet är skolkuratorns främsta redskap i problemlösningsprocessen. 
Kuratorerna har enskilda samtal och gruppsamtal med elev, förälder och/eller pedagog. 
Ibland sker samtalskontakten med föräldrar och/eller parter utanför skolan telefonledes. Alla 
samtal har kuratorerna försökt hålla mellan 30-60 minuter. När det gäller 
handledningssamtal med pedagoger har de generellt sett varit kortare än övriga samtal, cirka 
10-20 minuter. Hur samtalen är utformade berodde på elevens problematik. Men däremot kan 
vi se att stöttning av elev, i synnerhet i väntan på att annan part ska ta över ärendet och 
stöttning av både förälder och pedagog i deras sätt att bemöta och hantera barnet/eleven, är 
någonting som förekommit hos flera av kuratorerna. Samtalen har i många fall syftat till att 
motivera både förälder och elev, till exempel kan det innebära att motivera eleven själv att 
samarbeta med BUP eller motivera föräldrar att gå med på det man kommit överens om med 
inblandade parter i ärendet. I några fall har kuratorerna arbetat lösningsfokuserat, då de mer 
konkret har vidtagit åtgärder, till exempel genom att tillsammans med eleven göra upp en plan 
för hur denne skall gå tillväga med sin problematik och sen följa upp det mot de gemensamma 
mål de kommit överens om. Det kan exempelvis handla om att förbereda en elev för att 
eventuellt lämna hemmet om en situation skulle uppstå där elevens säkerhet inte längre kan 
garanteras. Vissa kuratorer kartlägger hur det ser ut runt eleven under sina första samtal. 
Frågor som har kommit upp under kartläggningen är bland annat; vilka bor du med, vilka är 
dina närmaste, vilka umgås du med, har du flyttat, etcetera. Samtalen har i samtliga fall 
avslutats antingen med att kuratorn sammanfattat samtalet kort, eller gett eleven någonting att 
tänka på till nästa träff (det sistnämnda främst när det gäller enskilda samtal med elev). En del 
av arbetet har även gått ut på att skapa en handlingsplan tillsammans med elevhälsoteamet 
på skolan för hur man ska gå tillväga i ärendet, och vem som ska göra vad. Att ha kontakt 
med andra parter utanför skolan visade sig ta en relativt stor plats i skolkuratorernas 
problemlösningsprocess.     
 
Skolkuratorns uppdrag i skolan ska vara att utreda och hjälpa elever med sociala och 
känslomässiga problem, och det är en av bilderna vi fått att skolkuratorerna faktiskt gör. I vår 
studie har det framkommit att det arbetssätt man använder sig av i problemlösningsprocessen 
har skilt sig emellan de skolkuratorer vi intervjuat. Detta tyder på att de har en frihet att välja 
sina arbetsuppgifter själva, något som även framkommer i Eskelinens (2000) studie. Vi kan se 
ytterliggare likheter med den tidigare forskningen, som säger att skolkuratorn jobbar på 
individ-, grupp- och organisationsnivå.  Detta kommer fram i och med att skolkuratorerna 
som vi har intervjuat har både enskilda samtal med elever och pedagoger, flerpartssamtal med 
elevhälsoteamet och föräldrar, samt håller i kontakterna med parter utanför skolan, så som 
socialtjänst och BUP. Att kartläggning förekommer är också något som har visat sig i både 
den tidigare forskningen och i vår studie. Detta stämmer väl överens med 
kommunikationsteorin som betonar vikten av kartläggning kring eleven i de inledande 
samtalen. Poängen är att få fram viktig information för att sedan kunna skapa ett passande 
relationsmönster, samt kunna bestämma om framtida insatser. Detta är något som 
skolkuratorerna lyckats med genom att ställa frågor som ger information om elevens närmaste 
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omgivning. På det sättet kan båda parterna få lite tid att känna efter vilken slags relation och 
sätt att gå tillväga som är möjlig, något som kan underlätta den framtida 
problemlösningsprocessen. Genom kartläggningen får skolkuratorerna en bra bild av eleven i 
sitt sociala sammanhang. Det överensstämmer med de uppfattningar som skolkuratorerna 
Aldén (2005) intervjuade i sin studie hade.   
 
Vi har sett att en del skolkuratorer jobbar lösningsfokuserat, genom att direkt ha inriktat sig på 
att lösa elevens problem med hjälp av konkreta åtgärder. Det lösningsfokuserade arbetssättet 
leder tankarna till Webers teori om målrationella handlingar, det vill säga att individen har 
handlat för att uppnå ett visst syfte och bedömde att samtliga handlingar leder till detta syfte.  
 
Edgren påstår i sin SOU (2000:19) rapport  att elevhälsans verksamhet ofta blir situations- 
och individstyrd. Det vi kan se i vår studie som överensstämmer med detta får följande citat 
exemplifiera: ”…det handlar snarare om hur allvarligt vi vuxna ser på det. Det handlar om 
vad vi prioriterar att jobba med…alltså det är enbart ute efter prioritering, inte efter mängd 
jag lägger upp mitt arbete, det blir mycket ambulansutryckningar.” (Kurator E).  
 
Vidare i sin utredning betonar Edgren (2000) vikten av att ge stöd och handledning åt den 
pedagogiska personalen. Detta sker i individuella fall, menar författaren. I vår studie har detta 
inte visat sig vara en gemensam nämnare hos samtliga kuratorer, då det endast är en 
skolkurator som tagit upp att hon jobbar mycket med handledning för pedagoger.  
 
I vår tolkningsram framkommer det att skolkuratorn har en legal-rationell makt. Vi har kunnat 
se tendenser till detta under våra intervjuer. Detta menar vi har visat sig genom att det verkar 
som att de flesta elever godtagit de åtgärder skolkuratorerna föreslagit. Något ifrågasättande 
har i de flesta fall inte förekommit, utan man har funnit sig i sin egen och kuratorns roll. Detta 
tyder på att ordningen upplevs som giltig av båda aktörerna.  Det finns även en typ av 
karismatisk makt, som grundar sig på utstrålning och en förmåga hos den som innehar makten 
att få igenom sina idéer och förslag. En av de skolkuratorer vi intervjuade lyckades påverka 
gruppledaren i en annan verksamhet till att få ett omhändertagande genomfört, som samma 
verksamhet tidigare inte sett särskilt allvarligt på. Under intervjun fick vi intrycket av att 
människor tar till sig och lyssnar på vad hon har att säga, vilket hjälpte kuratorn i hennes 
problemlösningsprocess i detta fall. Vi märkte dessutom själva under intervjun att hon var en 
mycket karismatisk person, då hon genom sin utstrålning fångade vår uppmärksamhet. Hon 
var pigg, alert och engagerad.  
  

5.4 TIDEN 
Tidsaspekten i ett lätt ärende kan variera mellan 10 minuter upp till en hel termin. I ett svårt 
ärende kan denna skillnad vara mellan åtta månader upp till fyra år. Vi vill här förtydliga att i 
vissa av de svåra ärendena har de aktualiserats redan på mellanstadiet, varför kuratorns 
inblandning varit längre än enbart under själva högstadietiden.  
 

5.5 SAMVERKAN 
Det framkom att andra parter, såsom socialtjänsten, BUP, LSS-enheten och/eller övrig 
skolpersonal, oftast behöver vara inblandade i ett ärende. 
 
5.5.1 SAMVERKAN INOM SKOLAN 
När det gäller samarbete på skolan har så gott som samtliga kuratorer påpekat att det fungerat 
väl.  
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Kurator A: ”Är man bara inblandad inom skolan vet vi ju lättare var vi har varandra.”.  
 
Kurator C: ”På skolan blir det inte konflikter mellan personal.”.  
 
Kurator D: ”Övrig skolpersonal är ganska vanligt att man samarbetar med, oftast är vi 
överens…Det som är bra för ungdomar/elever det är när de vuxna runtomkring håller samma 
linje och tycker någonting tillsammans som gynnar eleven, då blir det bärande och 
utvecklande.”.  
 
Kurator E: ”Är det inom samma verksamhet, inom skolan, så har det (samverkan vår anm.) 
ingen betydelse.”.  
 
Eskelinen (2000) kommer i sin studie fram till att samarbete mellan skolkuratorn och 
pedagogerna inte fungerar. Som citaten ovan visar är vår bild av samverkan en annan. Vi 
kunde inte se att det fanns någon interrollkonflikt mellan skolans personal. Holm (2002) 
menar att både skolkuratorer och pedagoger har en vilja att samarbete. De båda yrkesrollerna 
känner till och respekterar varandras arbetsområden, de har en så kallad uppgiftscentrerad 
yrkesidentitet (Lundberg 1992). Det är den bild vi också inhämtat under våra intervjuer. Vårt 
resultat motsäger sig även den amerikanska studiens resultat (Coker m.fl. 2005), där det 
kommer fram att kompetensernas roller överlappar varandra. De har således ingen 
uppgiftscentrerad yrkesidentitet. Vad den amerikanska studien däremot kommer fram till är 
att det är mycket viktigt med ett samarbete mellan de olika kompetenser som finns på skolan, 
eftersom det främjar elevernas hälsa och utveckling. Det ligger tätt i linje med vad kurator D 
sade under vår intervju.  Vi upplevde att det fanns ett ömsesidigt förtroende mellan skolans 
personal, och det menar vi bidrar till att det inte lika lätt uppstår konflikter vid samverkan. 
Enligt Månsson (1975) kan det bero på att individerna agerar i en situation som de har en 
gemensam definition av, vilket gör att de olika kompetenserna kan framträda i sina roller. 
Detta stödjer tesen om att rollerna är situations- och interaktionsbundna.  
  
5.5.2 SAMVERKAN MED SOCIALTJÄNST 
Samverkan med socialtjänsten visade sig dock vara mer problematisk.  
 
Kurator A: ”Det svåra är ju innan man får till de där mötena så att alla vet vem som gör vad, 
då är det ofta väldigt kladdigt. Mötena blir ofta stora och ganska svåra på det sättet. Vidare 
fortsätter kuratorn ”Vi har till och med svårigheter att få anmäla till socialtjänsten när vi inte 
lyckas få en elev till skolan. Det är deras ansvar, men de tycker att det blir ett skolproblem.”.   
 
Kurator B: ”Det som kan vara svårt är att få till det här med en variant av samverkan så att 
alla vet vem som gör vad egentligen, så det inte blir att alla gör sitt på olika håll, och så har 
man egentligen inte koll på vad som görs...Det brukar ofta blir så att det är många som har 
varit inne och efter ett tag blir man på skolan otroligt frustrerad över att socialtjänsten är 
inne eller att det gått in en polisanmälan…Det händer alltså saker utan att alla parter vet om 
det och utan att alla parter överhuvudtaget vet om att det finns andra som är inblandade i 
det.”. 
 
Kurator C: ”…det beror ju på hur man får till ett samarbete om det blir enkelt eller 
svårt…beror på vilken handläggare det är. En del känner man ju bättre och då går det 
bättre…Det kan vara ett problem i samarbetet att man har olika syn på barn och vad som 
behöver göras och vilka krav man har på sig själv i sin yrkesroll…Ibland är samarbetet inget 
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samarbete därför att det inte går. Vi får inte veta någonting, det är jobbigt. Jag gör till 
exempel en anmälan och så får jag ingen feedback ifrån socialtjänsten.”.
 
Kurator D: ”Samarbete…och återkoppling… med socialtjänsten har varit varierande…Ibland 
är den god ibland är den mindre god…Där önskar vi ett större samarbete…I den frågan är 
det sekretessen naturligtvis och deras arbetsrutiner som begränsar.”.  
 
Kurator E: ”Samarbete och samverkan är helt galet för det bygger bara på personliga 
relationer...jag tycker att socialtjänsten agerat under all kritik. Jag gjorde helt enkelt så att 
jag kopplade bort mig, Jag tyckte jag hade gjort mer än nog utifrån min roll som kurator.”.   
 
Både kurator C och E poängterar vikten av vilken relation skolkuratorn har till handläggarna 
på socialtjänsten. Känner man handläggaren väl menar de att samarbetet fungerar bättre. Här 
kan vi se en tydlig koppling till det Payne (2002) menar om att kommunikation utgör grunden 
för relationer till andra människor. Har man ingen bra kommunikation har man således ingen 
relation, och har man ingen relation har man uppenbarligen inget bra samarbete.  
 
Här blir feedback återigen aktuellt. Som kommunikationsteorin påpekar är positiv feedback 
kollegorna emellan viktig. I vårt resultat har vi sett att det funnits en frustration hos 
skolkuratorerna i och med att de inte fått feedback ifrån socialtjänsten i den mån de önskat. 
Som vi sagt tidigare kommunicerar vi för att samarbeta med varandra, och finns inte 
kommunikationen finns således inte heller samarbetet. Man kan se det som att de olika 
parterna har olika uppfattningar om vad som ska anses vara akut. Detta för tankarna till 
selektiv perception, som säger att alla har inre regler för hur man bedömer information. Har 
man således bedömt ett stycke information på olika sätt, finns det ingen möjlighet till att 
mötas och finna ett samarbete. Istället får samarbetet karaktären av att en part trycker på en 
annan, medan den andra försvarar sig. Kurator E säger att ”Eftersom socialtjänsten inte ansåg 
detta vara akut tog jag kontakter på egen hand…”. I det här exemplet ser man tydligt att 
skolkuratorn och socialtjänsten har olika uppfattningar om hur akut ärendet är, vilket gör att 
kuratorn känner sig tvungen att utföra arbetsuppgifter som egentligen inte ingår i hennes 
yrkesroll.  
 
Den strukturella synen på roller är ju att sociala system består av positioner, till vilka är 
knutna normer och förväntningar om vad man får/inte får göra i den positionen, och hur man 
ska göra det. I just samarbetet mellan skolkuratorn och socialtjänsten är de inte klara över sina 
olika roller och vem det är som egentligen ska göra vad. Kurator E fick utföra en del av 
socialtjänstens arbete och Kurator A belyser problemet med att skolan anser att ett problem 
ligger på socialtjänstens ansvar medan socialtjänsten menar att det ligger på skolans ansvar. 
Det är lite av ett evigt dilemma, just denna otydlighet mellan rollerna. När olika uppfattningar 
råder om en och samma roll talar man i det här fallet om en inter-rollkonflikt. Då uppstår 
rollambiguitet, vilket försvårar problemlösningsprocessen eftersom man får svårt att greppa 
problemet och skapa en handlingsplan. Risken med detta är att ärendet kan hamna lite ”mellan 
stolarna” då problemlösningsprocessen tar lång tid att komma igång, eftersom man inte kan 
besluta vem som ska göra vad.   
 
Enligt Danermark (2000) är samverkan ett viktigt inslag för att främja 
kompetensutvecklingen. Författaren menar vidare att det negativa med samverkan är att det 
kan ta tid, och att det är svårt att veta vad slutresultatet blir. Detta då det finns en oklarhet i 
vad man bör och inte bör göra. Det är precis det vi har sett i vårt resultat.  För att samverkan 
ska fungera måste alla inblandade parter ha ett gemensamt definierat problem och syfte, samt 
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utföra målinriktade handlingar mot ett gemensamt mål (a.a.). Då samverkan inte har visat sig 
fungera bra i vår undersökning kan det bero på att alla inblandade parter inte har haft samma 
bild av problemen, samt att de inte satt sig ner och bestämt vad som gäller för 
problemlösningsprocessen. 
 

5.6 SAMMANFATTNING 
Sammanfattningsvis kan vi se att det som i huvudsak påverkat om problemlösningsprocessen 
upplevts som lätt eller svår är tydligheten/otydligheten i kuratorns roll gentemot andra 
parter/myndigheter, elevens motivation och mottaglighet för samtal och slutligen hur 
samarbetet med föräldrar, pedagoger, socialtjänst, BUP, elevhälsoteam och elev fungerat.  
 

5.7 SLUTSATSER 
Problem med kopplingar till hemmet, tonårsproblematik och attitydproblem är exempel på 
svårigheter som förekommit på de högstadieskolor vi besökt. Andra slutsatser vi har kommit 
fram till i vår undersökning är att problemlösningsprocessen hos skolkuratorer som arbetar 
med högstadieelevers problem fungerat olika från fall till fall. Problemlösningsprocessen har 
även sett olika ut på de skolor vi utfört våra intervjuer, och det har visat sig att detta kan bero 
på att problembilden har varierat i skilda ärenden. När problemlösningsprocessen upplevts 
som lätt har vi inte funnit någon gemensam nämnare som förklarar detta. Vad vi dock har 
kunnat se är att tiden från upptäckt till avslutat fall varit relativt kort enligt kuratorerna. Vi har 
även kunnat se att problemlösningsprocessen haft en tydlig början och ett tydligt slut för 
skolkuratorerna i de lätta ärendena. En bidragande faktor som gjort att 
problemlösningsprocessen upplevts som svår är samverkan med parter utanför skolan. Tiden 
från upptäckt till avslutat fall har även generellt sett varit längre i den svåra 
problemlösningsprocessen.  
 
Samtliga kuratorer ansåg att det var viktigt att involvera föräldrarna i arbetet med eleven i 
både de lätta och de svåra ärendena. Samtalet visade sig vara skolkuratorns främsta redskap i 
problemlösningsprocessen. Hur samtalen var utformade berodde på elevens problematik. Men 
vi kunde ändå se att stöttning av elev, i synnerhet i väntan på att annan part ska ta över 
ärendet, och stöttning av förälder och pedagog i deras sätt att hantera och bemöta 
barnet/eleven är någonting som förekommit hos flera av kuratorerna. Samtalen har i många 
fall också syftat till att motivera både förälder och elev. I några fall har kuratorerna arbetat 
lösningsfokuserat och en del kartlägger även hur det ser ut runt eleven under sina första 
samtal. Att ha kontakt med andra parter utanför skolan har också visat sig ta en relativt stor 
plats i skolkuratorernas problemlösningsprocess.  
 
Andra parter såsom socialtjänst, BUP, LSS-enheten och/eller övrig skolpersonal behöver 
oftast vara inblandad i ett ärende. När det gäller samarbete på skolan har så gott som samtliga 
kuratorer påpekat att det fungerat väl. Samverkan med socialtjänsten har dock visat sig vara 
mer problematisk. Svårigheter har varit att få till möten, ha inblick i vem det är som gör vad 
och vilka som är inkopplade i ärendet. Feedbacken ifrån socialtjänsten har även varit 
varierande. Vilken relation man hade till handläggaren på socialtjänsten visade sig också 
påverka hur samarbetet fungerade.   
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6. SLUTDISKUSSION 
 
I SOU (2000:19) belyser man skolkuratorns uppdrag i skolan på en generell nivå. Man talar 
om att skolkuratorn ska främja lärande där barn trivs och lärande stimuleras. Vidare påpekar 
utredningen att skolkuratorns uppdrag i skolan är att utreda och hjälpa elever med sociala 
och känslomässiga problem. Några vidare tydligheter kring hur detta ska utföras framkommer 
inte, varför det finns skäl att tro att det är ytterliggare en av förklaringarna till att 
problemlösningsprocessen ser olika ut hos olika kuratorer. Kan det vara så att de problem som 
skolkuratorn stöter på i sin problemlösningsprocess, som samverkan men andra parter för att 
nämna ett exempel, skulle underlättas om det fanns en lagstiftning kring skolkuratorns 
uppdrag i skolan? Vi tror att man då skulle undkomma problem såsom överlappning och 
otydlighet kompetenserna emellan. Ärendet kan också bli snabbare löst, plus att samverkan 
borde fungera bättre eftersom man då åberopar en lag. Kuratorn skulle mer konkret veta vilka 
åtgärder som måste genomföras och arbetet borde inte bli lika situations- och individstyrt då.   
 
Det som bidragit mest till att problemlösningsprocessen upplevts som svår har varit 
samverkan mellan skolan och socialtjänsten. Vad kan det bero på att samverkan inom skolan 
fungerar bättre än samverkan mellan skolkurator och socialtjänst? Rent logiskt kan man tycka 
att samarbetet socionomer emellan borde fungera bättre än mellan socionom och till exempel 
pedagog, eftersom socionomerna har samma akademiska bakgrund. Å andra sidan är 
socionomyrket en mycket bred kompetens och faktum är att socialtjänstpersonal och 
skolkurator tillhör två helt olika verksamheter. Samtidigt kan man tycka att det socionomer 
emellan borde finnas en uppgiftscentrerad yrkesidentitet där kommunikationen inte är ett 
problem. Under våra intervjuer kom det fram att samverkan med socialtjänsten bygger mycket 
på personliga relationer, vilket vi menar inte är etiskt försvarbart. Det är barns bästa det 
handlar om och då är det objektiva bedömningar som ska ligga till grund för åtgärder i ett 
ärende, inte påtryckningar utifrån en personlig relation. Man ska inte behöva ”fjäska sig in” i 
en verksamhet vars uppgift är att göra objektiva bedömningar för vad som är ett barns bästa. 
Självklart är vi medvetna om att vissa ärenden är mer prioriterade än andra, både utifrån 
ekonomiska resurser och arbetsbörda. Hur långt måste man som skolkurator egentligen gå för 
att ett ärende ska uppfattas som akut av socialtjänsten? Borde det inte finnas ett ömsesidigt 
förtroende dessa kompetenser emellan, hör inte det till den professionella hållningen? Man får 
hoppas och utgå från att skolkuratorn inte anmäler ett fall till en annan verksamhet om det inte 
är absolut nödvändigt.  
 
Feedback är någonting som regelbundet har kommit upp i studien. Det har visat sig att det 
ofta brister i feedbacken främst mellan skola och socialtjänst. Det är oerhört problematiskt 
eftersom man kan förstå att skolan vill ha information om vad som händer kring en elev, 
samtidigt som socialtjänsten måste hålla på sin sekretess såvida de inte inhämtat samtycke 
från exempelvis en förälder. Det är just i sådana ”samtyckesfall” man kan tycka att 
socialtjänsten borde anstränga sig lite mer för att inhämta detta samtycke. Skolpersonalen får 
hela tiden tampas med problematiken som visar sig i skolan. Vet man då vad som händer 
kring eleven och vilka parter som är inblandade, kanske man lättare kan ”komma till ro” med 
problemet och acceptera att eleven befinner sig i en process. Det finns skäl att tro att det 
skulle underlätta för alla parter om kommunikationen mellan skola och socialtjänst fungerade 
bättre. Ibland finns det inte ens någon kommunikation överhuvudtaget, varför det i dessa fall 
inte finns någonting som kan kallas för samarbete.Detta menar vi kan leda till att skolkuratorn 
känner sig frustrerad, och tvungen att gå in på områden som nödvändigtvis inte hör hemma  
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till skolkuratorns uppdrag. Sker det kan man säga att det blir en rollöverlappning, vilket 
försvårar kuratorns problemlösningsprocess i ärendet.  
 
Just när man berör det här med samverkan mellan skolkurator och socialtjänst inser man hur 
pass isolerad skolkuratorn är från övriga socionomer på sin arbetsplats. Inte nog med att 
skolkuratorns uppdrag inte är lagstadgat, det finns dessutom ingen annan socionom i närheten 
att ”bolla” idéer med. Det kan bidra till en rollosäkerhet hos skolkuratorn, vilket försvårar 
problemlösningsprocessen i och med att hon inte får bekräftelse i sin yrkesroll. Skolkuratorn 
får helt enkelt lita på sin egen problemlösningsförmåga i ett ärende. Om varje kurator således 
litar på sin egen förmåga och inte reflekterar tillräckligt mycket med andra socionomer är det 
inte så konstigt om problemlösningsprocessen ser olika ut hos olika skolkuratorer.  
 
Samtalet som redskap har visat sig vara effektivt vid problemlösning i vår undersökning. För 
att ett problem ska bli löst behöver inte skolkuratorn nödvändigtvis använda sig av en 
lösningsfokuserad metod. Man kanske inte alltid behöver ha en konkret lösning på alla 
problem för att man ska känna att man varit hjälpsam. Ibland räcker det nog med att kuratorn 
stöttar elev, skolpersonal, förälder till att använda sina egna resurser. Det blir någon slags 
hjälp till självhjälp. Därför bör man inte underskatta samtal. Använder man det klokt kan det 
vara ett bra hjälpmedel i problemlösningsprocessen. Här menar vi att kuratorns 
kommunikativa förmåga är av stor nytta för att bygga relationer och därmed förtroende 
mellan sig själv och sina ”klienter”.  
 
Vi anser att skolkuratorn spelar en viktig roll i skolan eftersom det är där de flesta av eleverna 
spenderar det mesta av sin tid. Finns det några problem så upptäckts de ofta i skolan. 
Dessutom finns kuratorn till hands för skolans övriga personal, någonting som vi menar 
indirekt påverkar elevens hälsa och lärande i skolan. Vidare kan man fråga sig hur skolmiljön 
skulle påverkas av skolkuratorns frånvaro. Vilken effekt skulle det ha på pedagoger och 
elever? Skulle pedagogerna klara av en sådan situation, eller skulle arbetsbördan bli för stor 
och även de hamna på ett område som inte hör hemma i deras yrkesroll? Hur många elever 
skulle inte nå målen i kärnämnena? Vem skulle fånga upp dem? Just i vår undersökning har 
det visat sig att det finns en omfattande problematik på samtliga skolor och att kuratorerna 
ständigt arbetar med dessa för att förbättra elevernas hälsa och välbefinnande i skolan. Det 
visar klart och tydligt att skolan behöver ha den sociala kompetens som skolkuratorn 
representerar. Vi anser därför att det borde vara lagstiftat att varje skola har en kurator. Här 
menar vi även att det borde vara reglerat hur många skolor en kurator får ansvara för. Idag är 
det inte ovanligt att en kurator har fem skolor som hon jobbar för. När arbetsbördan blir så 
stor tror vi att vissa elever hamnar utanför och inte får den hjälp de behöver på grund av att 
skolkuratorn inte har tid för alla.  
 
Det finns otaliga studier som poängterar otydligheten i skolkuratorns yrkesroll. Om detta är så 
känt som vi tror att det är, varför har det då inte skett några förändringar? Hur viktigt tycker 
skolkuratorerna runtom i landet det är att få en tydligare styrning i sin yrkesroll? Om så är 
fallet, vems/vilkas ansvar är det att detta sker?  
 
Vi anser att vår undersökning ger en bra bild av hur en problemlösningsprocess kan se ut. Den 
är relevant på det sättet att den bör väcka tankar hos både framtida och nuvarande 
skolkuratorer. Det finns många frågeställningar att forska vidare i. Borde skolkuratorernas 
arbetssätt utgå från ovannämna förutsättningar? Vilka förbättringar borde komma till stånd? 
Vad kan skolkuratorn ändra i sina rutiner för att samverkan med socialtjänsten ska fungera 
bättre? Vilka krav kan man ställa på rektor för att underlätta skolkuratorns arbete? Vilka krav 
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kan man ställa på socialtjänsten för att förbättra deras samarbete med skolan? Intressanta 
frågeställningar som vi menar kan vara värt att undersöka vidare.  
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Bilaga 1 

   

INTERVJUGUIDE                                                   
 
1. Berätta allmänt om problematiken som finns på skolan.  

� Vad har eleverna för typer av problem? 
 
2. Välj ett fall där du själv upplevt problemlösningsprocessen som lätt/svår. 

� Sammanfatta kort elevens problematik. 
  

Upptäckt: Hur upptäcktes det att eleven hade problem? 
  

Kontakt: Hur kom du i kontakt med eleven? 
  

Åtgärd: Vad gjordes konkret för att lösa elevens situation?  
              Tog du kontakt med andra parter? 
              Vad stötte du på för hinder? 
                                   Hur strukturerade du samtalen i det här fallet? 
              Ungefär hur lång tid tog varje träff/samtal? 
              Hur avslutade du varje samtal? 
              Vad var syftet med det arbetssätt du valde att jobba med? 

När du nu har sett tillbaka på och aktualiserat det här fallet,  
tycker du att det är någonting i ditt arbete med att lösa elevens  
problem som du kunde ha gjort annorlunda? Vad? Varför? 

  
Resultat/Utfall: Hur gick det för den här eleven?  

      Vad blev resultatet/utfallet? Konkretisera!  
  

Tid: Ungefärlig tid från upptäckt till avslutat fall? 
        På vilket sätt avslutade du kontakten med eleven?  
 
3. För att avrunda det hela, vad tyckte du gjorde fallet lätt/svårt? 
 
 
GENERELLA FRÅGOR 
 
Upplevs ett fall som svårare om eleven inte själv tagit kontakt med dig? Hur påverkar det 
processen?  
 
Upplevs ett fall som lättare eller svårare om andra parter är inblandade? Bestämmer ni en 
slags ”linje” man ska jobba efter och upplever du att den följs? Vad händer när ni inte är 
överens?  
 
Följdfrågor: 
 

� Utveckla 
� Berätta närmare 
� Vad menar du? 
� Exemplifiera 
� Konkretisera 
� Hur upplever du att det kommer i uttryck hos barnet? 



Örebro, 2006-11-09 
 

Bilaga 2   
 

   

 
 
Hej! 
 
Vi heter Jasmina Osmancevic och Helene Sigvardsson, och vi går sista terminen på 
socionomprogrammet vid Örebro Universitet. 
 
Just nu skriver vi vår C-uppsats som handlar om hur problemlösningsprocessen fungerar när 
skolkuratorer arbetar med högstadieelever som har problem. Vi är därmed endast intresserade 
av att undersöka själva problemlösandet och inte problemen i sig.  
 
Då vi båda gjorde våra fältförlagda studier hos skolkuratorer väcktes vårt intresse för detta 
yrke, varför vi valde att utforska det närmare i denna uppsats.  
 
För detta ändamål kommer vi att intervjua fem skolkuratorer. Under intervjun, som beräknas 
ta max en timme, används bandspelare. För att säkra din anonymitet kommer banden att 
förstöras efter transkriberingen. Intervjupersoner och skolor kommer även att avidentifieras.  
 
Deltagandet är frivilligt och du kan närsomhelst avbryta intervjun.  
 
Har du några frågor var vänlig kontakta: 
 
Jasmina: 073 XXX XX XX 
Helene: 070 XXX XX XX 
 
Handledare, Monica Johansson: 019 – XX XX XX 
 
Med Vänlig Hälsning! 
 
 


