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Sammanfattning 
 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka grundskolekuratorers handlingsutrymme 

samt deras uppfattning om sin betydelse för skolans elever. Sex kvalitativa intervjuer har 

genomförts med yrkesverksamma grundskolekuratorer. Det insamlade materialet har 

analyserats utifrån de teoretiska begreppen: handlingsutrymme samt rollteori. Slutsatserna i 

föreliggande studie är att skolkuratorer har ett stort handlingsutrymme vilket till stor del 

utformas och grundas i aktuell lagstiftning. Även skolkuratorns personlighet och tidigare 

erfarenheter är av betydelse för handlingsutrymmet. Föreliggande studie tyder på att det inte 

finns någon tydlig avgränsning i vilka arbetsuppgifter en skolkurator ska ha. Skolkuratorn är 

även ensam med sin psykosociala kompetens inom skolan vilket medför ett stort ansvar. 

Skolkuratorn ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Skolkuratorerna upplevde 

en tidsbrist vilket i vissa fall leder till att det förebyggande arbetet inte prioriteras.  

 

Nyckelord: skolkurator, elevhälsa, elevhälsovård, handlingsutrymme, rollteori 
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Abstract 
 

The purpose of the present study was to investigate the discretion counselors in primary 

schools had and their opinion about their importance towards the school’s students. Six 

qualitative interviews were conducted with professional counselors in primary schools. The 

collected material has been analyzed based on the theoretical concepts: discretion and role 

theory. Conclusions of the present study are that school counselors have a wide discretion 

which was formed and based on the current legislation. Also the school counsellors’ 

personality and past experience is relevant for the discretion. The present study shows that 

there is no clear demarcation in which tasks a school counselor should have. The school 

counsellor is also alone with the psycho-social skills within the school which entails a lot of 

responsibility. The school counsellor shall work primarily with prevention and health 

promotion. The school counsellors experienced a lack of time which in some cases didn’t 

gave them any other choice than to not prioritize prevention.  
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Vi vill tacka samtliga skolkuratorer för att Ni tog er tid att dela med Er av Era kunskaper, Er 

erfarenhet och Era upplevelser av att arbeta som skolkurator i grundskolan. Ni har visat ett 

stort engagemang och Era upplevelser och beskrivningar har varit otroligt intressanta och 

berikat vår studie. Tack vare Er har vi fått ett ännu större intresse för skolkuratorsyrket.   

 

 

Petra Eriksson och Josefine Valfridsson 
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1. Inledning 

Skolorna i Sverige ska, i samarbete med hemmen, uppmuntra alla barns och ungdomars 

utveckling och hjälpa dem att nå sin fulla potential. Barn ska genom sin skolgång utvecklas 

till kompetenta, aktiva, kreativa och ansvarskännande självständiga individer. Skolan ansvarar 

för att alla elever ska få möjlighet att ta till sig kunskap men även att elever stimuleras till 

vidare kunskapsutveckling och lärande. Skolan ska i utbildningen försöka ge alla barn samma 

förutsättningar under skolgången, delvis i form av stöd (Skollagen 2010:800, 1 kap 4§).  

 

Svenska skolan är indelad i olika former av verksamheter exempelvis förskola, förskoleklass, 

grundskola och gymnasieskola. Det är antingen kommun, landsting, stat eller en fristående 

huvudman vilka står för utbildningen. Det är däremot alltid kommunerna som har ansvaret för 

skolorna (Skolverket, 2014). Det finns en lagstadgad skolplikt vilken omfattar alla ungdomar 

och barn i grundskolan vilka är bosatta i Sverige. I Se, tolka och agera (SOU 2010:95) 

beskrivs det att skolan har ansvar i att skapa goda förutsättningar för elevernas lärandeprocess 

samt elevernas personliga utveckling. I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet (2011) finns kursplaner som förtydligar vilka mål och vilken kunskap eleverna 

ska uppnå i de olika ämnena. Skolan ska arbeta hälsofrämjande genom att lärarna främjar 

elevernas lärande inom skolväsendet. För att lärandeprocessen i skolan ska fungera behövs 

samspel och stöd från andra verksamheter inom skolväsendet. En av de stödjande 

verksamheterna i skolan är elevhälsan, vilken har i huvudsyfte att arbeta förebyggande mot 

elevernas psykiska ohälsa och ge goda förutsättningar för elevernas lärande och utveckling. 

Enligt Skollagen (2010:800, 2 kap 25§) innefattar elevhälsan numera både psykologiska, 

medicinska, sociala och socialpedagogiska insatser. Vilket motsvarar det som tidigare 

benämndes elevvård, skolhälsovård och specialpedagogiska insatser (SOU 2010:95). 

Elevhälsans personal, rektor och lärare har enligt läroplanen ett gemensamt uppdrag (Törnsén, 

2014). All personal på skolan ska stödja eleverna i att nå kunskapsmålen samt de sociala 

målen där eleven ska utveckla normer och värden vilka är gemensamma för det svenska 

samhället. Förutom det ska elevhälsan också arbeta förebyggande och hälsofrämjande vilket 

kräver ett samarbete mellan professionerna på skolan (Törnsén, 2014). Exempel på det är att 

en elevs eventuella behov av särskilt stöd ska utredas när eleven riskerar att inte uppnå målen 

i skolan. Vid utredningen ska undervisande lärare och skolledning samråda med elevhälsan 

(Skollagen 2010:800, 3 kap 8§).  

 

Skolkuratorn ingår i elevhälsan vilka ska främja elevers hälsa. En svensk studie gjord på ett 

internationellt underlag visar på ett ömsesidigt samband mellan elevernas psykiska hälsa och 

deras skolprestationer (Alin Åkerman, Allodi Westling, Eriksson C, Eriksson L, Fischbein, 

Granlund, Gustafsson J-E, Gustafsson P, Ljungdahl, Ogden, Persson, 2010). Det är således av 

stor vikt att arbeta med både elevernas psykiska hälsa och undervisningen för att skapa så 

goda pedagogiska förutsättningar som möjligt. Skolkuratorns arbete är en komplex uppgift 

(D-Wester, 2005). Hen ska stå för de psykosociala insatserna i skolan (Skollagen, 2010:800, 2 

kap 25§) vilket innebär att se individen utifrån ett helhetsperspektiv där interaktionen mellan 

individer och dess miljö är grundläggande (Bernler, Cajvert, Johnsson, Lindgren, 1999). Ett 

psykosocialt arbete utgår både från ett psykologiskt synsätt likväl som ett socialt synsätt 

(Bergmark, 1998). Kuratorn arbetar med utgångspunkt från ett individperspektiv där hen ska 

stödja och fånga upp eleverna vilka är i behov av särskilt stöd. Samtidigt ska kuratorn arbeta 

utifrån ett förebyggande perspektiv där syftet är att skapa en god miljö för lärande och 

utveckling för eleverna. Det är bredden i yrkesrollen vilken är utmärkande för kuratorns 

funktion och kompetens i skolan (D-Wester, 2005).  
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1.1 Problembeskrivning 

Under 2000-talet har antalet skolkuratorer ökat kraftigt i Sverige. År 2003 fanns det 1058 

yrkesverksamma skolkuratorer (Statistiska centralbyrån, 2004). År 2009 hade denna siffra 

ökat till cirka 1700 skolkuratorer (Isaksson & Larsson, 2012). Elevantalet inom grund- och 

gymnasieskolorna hade under år 2000-2011 sjunkit med 250 000 personer. Den psykiska 

ohälsan har ökat bland unga i Sverige (Socialstyrelsen, 2013; Folkhälsomyndigheten, 2014). 

En orsak till att barn och ungdomars psykiska ohälsa har uppmärksammats på senare tid kan 

vara att den psykiska ohälsan i samhället lyfts fram allt mer i media. En nationell 

enkätundersökning besvarad vårterminen 2014, vilken omfattade cirka 400 skolor i Sverige, 

visade att främst ungdomar i 13- och 15-års ålder hade symptom på psykiska besvär 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). Att antalet skolkuratorer ökat trots att elevantalet i skolorna 

minskat kan tyda på att den psykiska ohälsan bland eleverna uppmärksammats. Även att det 

har tillsatts fler kuratorer i skolan kan vara en följd av detta.  

 

Skollagen (2010:800) 2 kap 25§ beskriver att elevers hälsa ska främjas genom tillgång till 

kurator i skolan. Att finnas tillgänglig kan tolkas på flertalet sätt. Vidare beskrivs: “Elevhälsan 

ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens 

mål ska stödjas” (Skollagen 2010:800, 2 kap 25§). Vi upplever att en diffus formulering 

skapar ovisshet om vad kuratorns funktion och ansvar är. Den tidigare forskning vi funnit 

anser vi visar på en brist och ovisshet gällande skolkuratorers yrkesroll. D-Wester (2005) 

menar att skolkuratorsyrket till stor del är ett mycket självständigt ensamarbete. Skolan som 

system är en arbetsplats där pedagogernas förhållnings- och synsätt dominerar vilket innebär 

att socionomens synsätt hamnar i skymundan (D-Wester, 2005; Backlund, 2007). Socionomen 

i skolan, skolkuratorn, arbetar utifrån att se samtliga elever utifrån en helhetssyn där både 

elevens samt elevens föräldrars synvinkel vägs in. En skolkurator ser eleven utifrån fler 

perspektiv jämfört med pedagogerna vilka enbart ser den enskilde elevens problematik (D-

Wester, 2005). Förväntningar och föreställningar från andra professioner på skolan utformar 

och påverkar skolkuratorns arbete.  

 

I en artikel av Karlsson (2013) framgår det att skolkuratorns vanligaste arbetsuppgifter 

handlar om elevers psykiska ohälsa och då främst akuta insatser. Många skolkuratorer anser 

att de har ett stort och ensamt ansvar på sina axlar (Karlsson, 2013). Enskilda skolkuratorer 

uttrycker en önskan om mer utbildning och fördjupning angående att samtala med ungdomar 

samt en ökad samverkan mellan yrkesaktiva inom skolan (Wedin, 2011). De upplever också 

att det finns för lite tid till att hinna med alla arbetsuppgifter (Wedin, 2011). Vi har även 

funnit forskning vilken tyder på att kuratorn känner större tillfredsställelse i sitt arbete när 

tydlighet finns i arbetsuppgifterna samt när de har god kontakt till andra yrkesverksamma i 

skolan (Agresta, 2006; Isaksson, 2014). Flertalet studier visar på vikten av att det finns 

skolkuratorer (Health Committee on School, 2004; Högdin, 2007; Smith-Agustine & 

Wagners, 2012; Chireshe, 2011; Truneckova & Viney, 2012).  

 

Genom att genomföra vår undersökning är förhoppningen att skapa ett förtydligande av vilken 

betydelse skolkuratorn har i skolan. Med utgångspunkt i vår forskningsöversikt drog vi båda 

slutsatserna att det finns brister i hur en skolkurator ska förhålla sig till deras befintliga 

kunskap och tillräckligt med tid till deras arbetsuppgifter, vilket även Lee (2012), Wedin 

(2011) samt Isaksson (2014) belyser i sina studier. Resurserna till elevhälsan har minskat men 

ansvaret har ökat (Ihrfors Wikström, 2010). Detta medför en ökad arbetsbörda och det 

hälsofrämjande arbetet i skolorna minskar (Ihrfors Wikström, 2010) vilket kan leda till att 

skolkuratorerna endast hinner med de akuta arbetsuppgifterna.  
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Tidigare forskning är bristfällig och visar på oklarheter kring kuratorsrollen i skolan, det är 

därför av stor vikt att ämnet uppmärksammas inom socialt arbete. Med utgångspunkt i 

skollagen vill vi undersöka huruvida skolkuratorer i en mellanstor kommun tolkar samt 

arbetar utifrån skollagen. För att begränsa vårt problemområde kommer vi att fokusera på 

skolkuratorer i grundskolan. I Dellgran och Höjers (2011) kartläggning av svenska 

doktorsavhandlingar inom socialt arbete framgår det att få studier relaterade till skolan har 

publicerat från år 1980 fram till år 2009. Det finns således ett stort behov av vidare forskning 

om skolkuratorer. I Amerika har dilemmat med skolkuratorns diffusa yrkesroll lett till att 

American School Counsellor Association arbetar för att förtydliga vilken roll och funktion 

skolkuratorn har i skolan (Lieberman, 2004). Vi anser att det även i Sverige behövs studier 

kring hur och med vad skolkuratorer arbetar för att skapa tydligare ramar och bättre utfall 

kring skolkuratorernas arbete. Med föreliggande undersökning vill vi belysa kuratorns 

uppfattning kring sin betydelse inom skolväsendet. Vad är kuratorns roll? Vilket 

handlingsutrymme har skolkuratorn? Vad ansvarar skolkuratorn för i elevhälsoteamet? Vi 

kommer att med utgångspunkt i skollagen och skolans organisation, inom ramen för den 

svenska skolagen, genomföra en kvalitativ studie där vi intervjuar skolkuratorer om deras 

dagliga arbete och vad de anser är de viktigaste uppgifterna i det dagliga elevarbetet.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka vilket handlingsutrymme grundskolekuratorer 

har samt att vi med studien vill belysa skolkuratorns uppfattning om sin betydelse för skolans 

elever. Syftet utmynnar i följande frågeställningar:  

 

1.3 Frågeställningar 

 Hur beskrivs skolkuratorns dagliga arbete?  

 Hur upplever skolkuratorn sin yrkesroll? 

 Vilken betydelse har skolkuratorns arbete för elevhälsan?  
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2. Bakgrund 

 

2.1 Skolkuratoryrkets framväxt 

Under 1900-talet uppmärksammades barns välmående i skolan. Under första delen av 1900-

talet låg fokus på barns fysiska ohälsa (Isaksson & Larsson, 2012). I takt med välfärdstatens 

utveckling kom också barns psykiska ohälsa och relationella ohälsa att uppmärksammas. 

Utvecklingstrenden i samhället kan ha varit en orsak till att kuratorer tillsattes i skolan. 

Skolkuratorer har funnits i Sverige sedan 1940-talet (Isaksson & Larsson, 2012). Under 1940-

talet fanns dock ingen organisation för elevvården, utan de så kallade hjälpklasserna kan sägas 

ha varit en motsvarighet till elevvården (Tinglev, 2014). Hjälpklasserna hade utöver 

undervisningen en social funktion i form av individuell och social fostran, känslomässigt och 

praktiskt stöd vid problemsituationer samt hjälp till anställning eller fortsatt utbildning. 

Hjälpklassläraren kunde ses som hela elevvårdsteamet i en och samma person (Tinglev, 

2014). De första personerna med yrkestiteln skolkurator hade i uppgift att hjälpa eleverna i 

hjälpklasserna efter skoltidens slut (Isaksson & Larsson, 2012). Skolkuratorerna skulle bistå 

elever och deras målsmän med stöd vid arbetssökande, vid att finna vidare utbildning samt att 

skolkuratorerna skulle bistå barnavårdsnämnden vid beslutsfattande om omhändertagande 

(Isaksson & Larsson, 2012). Tillgången till skolkuratorer var uppskattad och senare anlitades 

skolkuratorer även för att hjälpa och stödja eleverna under deras skolgång (Isaksson & 

Larsson, 2012). I slutet av 1940-talet inrättades även skolkuratorer vid allmänna folkskolor 

och läroverk. Dessa hade till skillnad mot hjälpskolekuratorerna i uppgift att under studietiden 

ge hjälp och stöd till eleverna samt att hålla i studie- och yrkesvägledning (Isaksson & 

Larsson, 2012). Huvuduppgifterna för skolkuratorn var år 1947 att fungera likt en länk mellan 

skolan och barnavårdnämnden. De skulle göra hembesök, uppmärksamma och följa elever 

med särskilda behov, bistå med råd och anvisningar om exempelvis fritidssysselsättning, 

barnets fostran och framtida studier. Skolkuratorn var även ansvarig för att följa upp barn, 

vilka uppmärksammats under studietiden, även efter studiernas slut (Isaksson & Larsson, 

2012). Vid uppmärksammande från barnavårdsnämnden eller klassföreståndare skulle 

kuratorn även utreda elevers hemförhållanden och vid allvarligare missförhållanden anmäla 

detta till barnavårdsnämnden (Isaksson & Larsson, 2012). Skolkuratorn skulle även vidta 

åtgärder mot skolk och stöld samt uppmärksamma “sexuell eller annan vanart” (Isaksson & 

Larsson, 2012, s. 26). Kuratorn skulle också redovisa sin verksamhet för barnavårdsnämnden 

och registrera vilka åtgärder hen genomfört (Isaksson & Larsson, 2012).  

 

I slutet av 1960-talet fram till början av 1980-talet förändrades synen på elevvårdsarbete i 

skolan och i media förekom debatter om sociala frågor såsom mobbning, betygshets, trivsel, 

barn med funktionsnedsättningar och integration av invandrarbarn (Isaksson & Larsson, 

2012). Under perioden fanns det ingen lagstyrd reglering kring skolkuratorerna, utan deras 

arbete i skolan beskrevs översiktligt i läroplanerna (Isaksson & Larsson, 2012). 

Skolkuratorernas arbetsuppgifter under tidsperioden var uppdelad i olika områden: den 

förebyggande elevvården vilken handlade om att medverka vid planering, vidare samråd 

mellan skola och elev med föräldrar, information om olika fritidssysselsättningar, medverkan 

vid placering av barn, att informera om elevers möjligheter till inflytande samt 

invandrarelevers och elever med funktionsnedsättningars situation samt medverka i 

undervisningen om samlevnad, missbruk och mobbning (Isaksson & Larsson, 2012). 

Skolkuratorn skulle även göra insatser för elever med särskilda behov, sköta samarbetet med 

andra myndigheter och organisationer samt hjälpa både elever och föräldrar att få tillgång till 
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samhällets sociala resursutbud. Kuratorn ansvarade även för att informera om vad hen kunde 

erbjuda elever, föräldrar, skolans personal och myndigheter samt ge social och ekonomisk 

information (Isaksson & Larsson, 2012). Kuratorn skulle inte ha direkt ansvar för delar i 

undervisningen, men kunde medverka vid exempelvis samlevnadsundervisning och 

information om droger. Andra arbetsuppgifter var administration där de skulle utvärdera 

insatser, föra protokoll med mera (Isaksson & Larsson, 2012). Kuratorernas tidigare uppgifter 

om studie och yrkesvägledning blev under perioden omfördelad till en ny yrkesgrupp; SYO-

konsulenter. Genom att dela upp arbetsområdena på två olika yrkesgrupper blev fokus för 

kuratorns arbetsuppgifter mer på de sociala uppgifterna (Isaksson & Larsson, 2012).  

 

Under 1990-talet ökade antalet skolkuratorer (Isaksson & Larsson, 2012). Elevvårdens 

funktion har undersökts i Barnkommitténs översyn vilken visade att det var av stor betydelse 

för eleverna att ha tillgång till både skolpsykolog och skolkurator (SOU 1997:116), vilket 

Isaksson och Larsson (2012) anser vara grunden till att tillgången till skolpsykolog och 

skolkurator lagstadgades. Tanken om att lagstadga tillgången till dessa professioner har 

utvecklats i Elevvårdsutredningen (SOU 2000:19) och sedan i propositionen Hälsa, lärande 

och trygghet (Prop. 2001/02:14). Tankegångarna har idag blivit verklighet i och med den nya 

Skollagen (2010:800). Skolkuratorn har trots detta varit en given yrkeskategori i skolan sedan 

1970-talet (Isaksson & Larsson, 2012). Att tydligt skriva ut vilka arbetsuppgifter 

skolkuratorerna hade från 1990-talet och framåt är avsevärt svårare. I statliga dokument från 

2000-talet beskrivs elevhälsans uppgifter ofta i sin helhet, vilket medför att skolkuratorns 

arbetsuppgifter inte specificerats (jfr Skollagen, 2010:800; Läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet, 2011).  

 

2.2 Skolkuratorns uppdrag 

Karlsson (2013) hävdar att skolkuratorns huvudsakliga arbetsuppgift är att arbeta 

förebyggande och främjande för elevers lärande. Skolkuratorn ska bidra med en helhetssyn 

vid arbetet i elevhälsan. Insatserna ska ske på både individ-, grupp-, organisations- samt 

samhällsnivå (Akademikerförbundet SSR, 2011; SOU 2000:19). Kuratorsarbetet bygger på 

kommunikation, bemötande, att skapa relationer, samverkan samt att se till hela elevens 

sammanhang (Akademikerförbundet SSR, 2011; SOU 2000:19). Skolinspektionen (2014) 

gjorde den 5-16 september år 2011 en flygande undersökning där 764 grundskolors elevhälsa 

undersöktes utifrån rektorns perspektiv. Inom de kommunala skolorna, vilka var 620 stycken, 

fanns det tillgång till samtlig personal vilka enligt Skollagen (2010:800, 2 kap 25§) ska ingå i 

elevhälsan. Av de 620 tillfrågade rektorerna på de kommunala skolorna svarade 434 rektorer 

att det regelbundet fanns tillgång till kurator på skolan. 152 rektorer svarade att det fanns 

tillgång av skolkurator vid behov. De övriga 34 rektorer beskrev att det inte fanns tillgång till 

kurator i skolan. Vidare ställdes frågan om rektorerna ansåg att det fanns tillräckligt med tid 

till att täcka elevernas behov. Av de 586 rektorer, på de kommunala skolorna, vilka besvarade 

frågan var det 166 rektorer vilka ansåg att behovet inte kunde tillgodoses på grund av att tiden 

inte räckte till (Karlsson, 2013). Akademikerförbundet SSR (2011) har i Policy för 

skolkuratorer beskrivit skolkuratorns arbete. De kan arbeta med stödsamtal, handledning av 

personal, krishantering, gruppsamtal, ungdomsgrupper samt flerpartssamtal. Skolkuratorn 

sköter även samverkan mellan skola, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin [BUP] samt 

övriga berörda myndigheter gällande enskilda elever eller förebyggande arbete. I skolan ska 

skolkuratorn vara den sammanhållande länken mellan skolpersonal i det hälsofrämjande 

arbetet samt i de förebyggande insatserna.   



 

 

11 
 

3. Forskningsöversikt 

 

3.1 Internationella studier  

Low (2009) hävdar att utbildning är en stor faktor och bidrar till utveckling i både I- och U-

länder. När allt fler människor får möjlighet att utbilda sig ökar också behovet av 

skolkuratorer (Low, 2009). Kuratorsrollen i skolan är mycket komplex (Low, 2009). Low 

(2009) menar att struktur och tydlighet krävs inom yrkesrollen för att kunna upptäcka, förstå 

samt hantera de komplexa problem skolkuratorerna ställs inför. Lieberman (2004) framhäver i 

sin studie om skolkuratorer i Amerika att skolkuratorns roll och funktion i skolan är diffus och 

oklar. Ovissheten kring yrkesrollen har varit känd sedan länge, trots detta har få studier för att 

klargöra den genomförts (Lieberman, 2004). Rektorn bör ha kunskap om skolkuratorsrollen 

och dess funktion i skolan samt att rektorn bör kunna avgränsa och förtydliga skolkuratorns 

arbetsuppgifter (Lieberman, 2004). Smith-Agustine och Wagners (2012) studie om 

skolkuratorer i Belize tar upp att skolkuratorer är specialister på personliga och samhälleliga 

faktorer vilka kan påverka studenternas akademiska prestationer. I Belize har det skett en 

drastisk ökning av skolkuratorer på kort tid, vilket författarna menar är en effekt av att 

skolkuratorernas betydelse blivit mer erkänd. Genom att i Amerika och England ge 

behandling i skolan till elever med psykisk ohälsa minskade deras problematik i skolan 

(Health Committee on School, 2004). Studien visade att genom att i samarbete med familjerna 

stötta eleverna och genom att ta hjälp av psykiatriska insatser förbättrades elevernas hälsa 

samt att avhopp från skolan minskade (Health Committee on School, 2004). Truneckova och 

Viney (2012) beskriver att trots att ungdomars psykiska ohälsa har ökat finns det många 

hinder för ungdomarna att söka professionell hjälp. Det framgick att skolans betydelse för 

elevers mående har blivit allt mer viktigt. Studien redovisar en modell vilken ska underlätta 

för skolkuratorn att förstå olika former av psykiska problem samt hur den professionella 

rådgivningen ska utformas för att möta ungdomens behov på ett effektivt sätt (Truneckova & 

Viney, 2012). Agresta (2006) menar att kuratorerna var mest nöjda med sitt arbete när de hade 

en tydlig uppfattning om vad deras arbetsuppgifter innebar. De kände också större 

tillfredsställelse med sitt arbete när de hade en god kontakt med övrig personal på skolan 

(Agresta, 2006). 

 

Lee (2012) har skapat en överblick av det sociala arbetet i australienska skolor. En stor faktor 

vilken försvårade det sociala arbetet var upplevelsen av tidsbrist. Även resursbrist och en brist 

på erkännande för det sociala arbetets betydelse lyftes fram (Lee, 2012). Trots resurs- och 

tidsbrist upplevde respondenterna god tillfredställelse i sitt arbete samt ett bra stöd från sina 

arbetsgivare. Lee (2012) anser även att det finns en stor brist på australiensk litteratur vilken 

tar upp ämnet socialt arbete i skolor. Kang-Yi (2013) har undersökt olika skolor med olika 

hälsoprogram vilka syftade till att förbättra elevers psykiska hälsa. Studien visade att de 

modeller vilka fungerade bäst var de modeller där eleverna hade god och kontinuerlig kontakt 

med vuxna (Kang-Yi, 2013). Chireshe (2011) har i sin studie om Zimbabwbiska skolkuratorer 

visat på att elever anser att skolkuratorernas arbete främjar elevers mående. Studien visade på 

att skolkuratorernas arbete dock inte gav någon effekt på studenternas akademiska 

prestationer. Smith-Augustine och Wagner (2012), till skillnad mot Chireshe (2011), menar 

att skolkuratorer kan påverka elevernas studieresultat.  

 

Akos (2004) har genomfört en studie bland blivande skolkuratorer för att se vad studenterna 

anser att ett lärande på plats i skolor har gett dem. Paisley och Milsom (2007) ser fördelar 
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med att kuratorerna leder ungdomsgrupper. Ett exempel är att ungdomsgrupper kan hjälpa 

elever att utveckla sin sociala kompetens, eleven kan även få stöd och hjälp av kuratorn att 

hantera sociala situationer. Mayer (2002) presenterar en modell över hur blivande 

skolkuratorer bör utbildas på plats i skolan.  

 

Globaliseringen är också en faktor vilken påverkar kuratorernas arbete (Paredes, Choi, Dipal, 

Edwards-Joseph, Ermakov, Gouveia, Jain, Koyama, Hinkle, Benshoff, 2008; Inman, 

Ngoubene-Atioky, Ladany, Mack, 2009). En undersökning i Australien visade att allmänheten 

hade god kunskap om kuratorns roll och arbete (Sharpley, Bond, Agnew, 2002). I studien 

framgick även att allmänheten i tidigare undersökningar i Australien inte hade kunskap om 

vad en kurator gör (Sharpley, Bond, Agnew, 2002). Gibson och Cartwright (2014) gjorde en 

undersökning bland elever vilka besökt skolkuratorn för rådgivning. För att skapa bästa 

möjliga förutsättningar för en god kontakt mellan elev och kurator är det fördelaktigt att vid 

första mötet redogöra för vilka förväntningar eleven har på samtalen, varför eleven är där 

samt att eleven får vara med och påverka hur samtalen utformas (Gibson & Cartwright, 2014).  

 

3.2 Nationella studier 

En svensk litteraturstudie baserad på ett internationellt underlag visar att det finns ett samband 

mellan elevers skolprestationer och deras psykiska mående (Alin Åkerman et. al, 2010). 

Studien syftade till att sammanfatta forskningen vilken finns kring “skola, lärande och barns 

och ungdomars psykiska hälsa”, undersöka om det finns något samband mellan psykisk 

ohälsa och skolresultat samt lärande, samt “redovisa resultat från forskning som har studerat 

svenska barns och ungdomars erfarenheter och upplevelser av skola och 

undervisningssituationer” (Alin Åkerman et. al, 2010, s. 3). 

 

Berg-Kelly (2003) beskriver att det är av stor vikt för elevernas välmående och hälsa att de 

känner delaktighet och sammanhang i skolan. Fokus i artikeln var att få ungdomar att bli 

delaktiga i samhället och att det i sin tur gynnar ungdomars hälsa. Kontakten med ungdomar 

handlar om engagemang där grunden ligger i att vuxna bjuder in ungdomar i sitt sällskap 

(Berg-Kelly, 2003). Högdin (2007) menar att engagemang hos elever påverkas utifrån deras 

omgivning. En viktig faktor för att elever ska trivas i skolan är känslan av stöd från vuxna. 

Studien visar att flickors engagemang i skolan bygger mycket på lärarnas stöd medan det för 

pojkar handlar om föräldrarnas intresse för skolan. Huruvida elever är engagerade i skolan 

hänger starkt samman med de förutsättningar, upplevelser och den anknytning eleven har till 

skolan. Högpresterande elever och/eller engagerade elever tenderar att må bättre (Högdin, 

2007). 

 

Flertalet studier om elevhälsan fokuserar på skolsköterskan inom elevhälsoteamen (Markulla 

& Hällström Muhli, 2013; Arnesdotter, Olander & Ragneskog, 2008). Backlunds (2007) 

avhandling om elevhälsan i Sverige betonar att skolkuratorn inte har några tydligt avgränsade 

arbetsuppgifter gentemot övrig personal i skolan samt att skolkuratorer anses vara mindre 

självklara resurser. Det framkom även att det inte fanns tillgång till kuratorer på alla skolor 

eller i centrala resursenheter (Backlund, 2007). Det har sedan Backlunds avhandling vilken 

publicerades år 2007 skett en lagförändring vilket enligt Skollagen (2010:800, 2 kap 25§) 

innebär att varje skola ska ha tillgång till skolkurator. När kuratorns arbetsuppgifter är tydliga 

och kontakten med övrig personal i skolan är god upplever kuratorerna större tillfredsställelse 

i sitt arbete (Isaksson, 2014). Skolkuratorer i Karlssons (2013) studie upplever att ett stort 

ansvar vilar på deras axlar och att arbetet är självständigt. Kuratorerna i Karlssons studie 
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upplevde att deras främsta arbetsuppgift handlade om elevernas psykiska ohälsa och att deras 

arbetsuppgifter i växande grad kommit att handla om akuta insatser för eleverna. Isaksson 

(2014) benämner vikten av att skolhälsan förtydligas i syfte att konkretisera skolkuratorns roll 

och uppdrag i elevhälsan. Studien visade bland annat att skolkuratorers yrkesroll är diffus och 

att det råder tidsbrist vilket i sin tur missgynnar eleverna. Yrkesrollen beskrivs även som 

ensam vilket skapar osäkerhet och svårigheter i handlingsutrymmet (Isaksson, 2014). 

Fredriksson (2012) artikel redovisar fördelar samt nackdelar av att ha en extern elevhälsa. För 

socionomer i skolan kan det vara bra att ha en gemensam organisation, men för skolorna kan 

det innebära en otydlighet i organisationen av elevhälsan. Den stora svårigheten blir för de 

enskilda kommunerna att fördela ekonomiska resurser (Fredriksson, 2012). Alla kommuner 

får då olika förutsättningar och möjligheter att skapa den bästa elevhälsan. Fredriksson (2012) 

menar att skolkuratorn får både ett utanförperspektiv och ett innanförperspektiv genom att 

arbeta på flera skolor.  

 

3.3 Sammanfattning 

Vi har i vår forskningsöversikt funnit ett begränsat urval av svensk forskning om 

skolkuratorer, vilket även Isaksson och Larsson (2012) samt Backlund (2007) bekräftar.  

Även internationell forskning om skolkuratorer är begränsad (Isaksson & Larsson, 2012) men 

visar på liknande resultat som Backlunds (2007) studie om att skolkuratorerna upplever 

svårigheter i sitt arbete på grund av den stora självständigheten i arbetet. Backlunds (2007) 

avhandling om elevhälsan i Sverige betonar att skolkuratorn inte har några tydligt avgränsade 

arbetsuppgifter gentemot övrig personal i skolan samt att skolkuratorer anses vara mindre 

självklara resurser. Studien visade bland annat att skolkuratorers yrkesroll är diffus (Isaksson, 

2014). Yrkesrollen beskrivs även som ensam vilket skapar osäkerhet och svårigheter i 

handlingsutrymmet (Isaksson, 2014). Det finns i övrigt stora likheter mellan den 

internationella och den nationella forskningen om skolkuratorer, trots att dessa studier är 

utförda i skilda kontexter. Exempelvis lyfts tidsbrist samt skolkuratorns komplexa yrkesroll 

fram. 
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4. Tolkningsram 

I detta avsnitt redovisas studiens centrala begrepp vilka ligger till grund för studiens analys.  

Först presenteras aktuella lagar och riktlinjer för den svenska skolkuratorns arbete. Därefter 

presenteras begreppet handlingsutrymme vilket är centralt för att kunna analysera 

frågeställningarna och besvara syftet. Vidare presenteras rollteori för att i analysen kunna ge 

en fördjupad bild av betydelsen kring skolkuratorns roll i elevhälsovårdens organisation. 

Avslutningsvis ges en sammanfattning av tolkningsramen.  

 

4.1 Regelverk 

Nedan presenteras Skollagen (2010:800) och dess förarbeten för att ge en beskrivning av 

grundskolekuratorers arbetsuppgifter. Genom att undersöka vad grundskolekuratorerna gör i 

praktiken och sätta det i relation till Skollagen kommer vi att kunna få en bild av hur lagen 

tolkas. Nedan följer ett antal utvalda lagar vilka berör skolverksamheternas arbete. 

 

4.1.1 Barnkonventionen 

Sverige var ett av de första länderna att ratificera Barnkonventionen år 1990 

(Barnombudsmannen, 2014). Vilket innebär att Sverige åtar sig att följa Barnkonventionen.  

Enligt Barnkonventionen (1989) artikel 2 ska alla barn under 18 år ha lika värde och samma 

rättigheter i jämförelse med vuxna. Vidare står det i artikel 28 att alla barn har rätt till 

utbildning och att skolan ansvarar för att vidta åtgärder för att uppmuntra elevers närvaro i 

skolan. I artikel 29 står det att elever ska lära sig om alla människors lika värde och de 

mänskliga rättigheterna. Elever ska även få möjlighet att utveckla sin personlighet och hens 

egna psykiska samt fysiska förmåga (Barnkonventionen, 1989). Barnkonventionen är 

implementerad i Skollagen (2010:800).  

 

4.1.2 Lagstiftning 

Skollagen (2010:800) reglerar bestämmelser kring skolan. I Skollagen (2010:800) 2 kap 25§ 

fastslås att det ska finnas en elevhälsa i förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan, 

sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Enligt Skollagen 

(2010:800) 2 kap 25§ ska elevhälsa finnas i grundskolan vilken ska innefatta medicinska, 

psykologiska, psykosociala samt specialpedagogiska insatser. Främst ska elevhälsan vara 

förebyggande och hälsofrämjande. Likaså ska elevhälsan stödja elevers utveckling mot 

utbildningens mål. För att ovanstående insatser ska möjliggöras ska det finnas tillgång till, 

psykolog, skolläkare, skolsköterska samt kurator. Vidare ska det finnas personal vilka har 

kompetens att genomföra specialpedagogiska insatser. Utifrån Läroplanen för grundskola, 

förskoleklass och fritidshem (2011) ska personal i skolan vara uppmärksam samt stötta elever 

vilka behöver särskilt stöd. Anställda inom skolan ska även samverka för att främja god miljö 

gällande elevers lärande samt utveckling. Rektorn ansvarar för skolverksamheten vilket 

inkluderar skolkuratorn. 

 

Enligt Socialtjänstlagen (2001:453 [SoL]) 14 kap 1§ har verksamheter och myndigheter vilka 

arbetar med barn anmälningsplikt om de misstänker eller får kännedom om att ett barn far illa. 

Förvaltningslagen (1986:223 [FL]) reglerar skolkuratorns dokumentationsskyldighet i 

enskilda ärenden vilka innefattar myndighetsutövning. Skolkuratorn har ingen 

dokumentationsskyldighet vid övriga ärenden, däremot är det en fördel om arbetet 
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dokumenteras systematiskt i syfte att kunna utvärderas. På så vis kan kuratorn lättare få en 

överblick över vilka områden i skolan vilka behöver utvecklas (Akademikerförbundet SSR, 

2011). Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400 [OSL]) reglerar hanteringen av sekretess i 

skolkuratorns arbete. Även Föräldrabalken (1949:381 [FB], 6 kap 11§) berör skolkuratorns 

arbete, utifrån att vårdnadshavarna har rätt till insyn i barnens angelägenheter. 

Salamancadeklarationen (2006) antogs av bland annat Sverige år 1994 i Spanien. 

Salamancadeklarationen (2006) innebar att alla barn har rätt att utbildas tillsammans i sin 

egen miljö, oavsett om de är i behov av särskilt stöd eller inte. Vidare uttryckte 

Salamancadeklarationen (2006) att det är organisationerna och systemen vilka ska anpassas 

utifrån de specifika elevernas behov och därmed inte eleverna vilka ska anpassa sig till 

skolsystemet. Vi tolkar ovanstående till att skolan ska vara det system vilket anpassar sin 

verksamhet utifrån varje enskild individ, och inte tvärtom. Det finns även kommunala 

riktlinjer kring elevhälsan.  

 

4.2 Handlingsutrymme 

Politiker, samhälleliga värderingar och lagar är det som definierar handlingsutrymmet för 

professionella grupper vilka arbetar inom exempelvis skola samt socialtjänst (Lipsky, 2010).  

Handlingsutrymme innebär i denna studie vad en skolkurator kan respektive inte kan göra 

inom ramarna för elevhälsan i skolan. Ramar är exempelvis de lagar skolkuratorn har att 

förhålla sig till samt de riktlinjer elevhälsan har på den aktuella skolan. Men även exempelvis 

förväntningar från skolans personal samt elever. Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) 

beskriver att handlingsutrymme utformas i organisationer. En organisation grundas av att 

människor agerar i samspel med varandra både enskilt och gemensamt. Det är i 

organisationen och med utgångspunkt i positionen som yrkesrollens handlingsutrymme 

bestäms och skapas (Svensson et. al, 2008). För individer vilka arbetar inom offentlig sektor 

har handlingsutrymmet stor betydelse då de arbetar med människor. Genom att ha ett större 

handlingsutrymme ges individen möjlighet att kunna anpassa sitt arbetssätt utifrån de 

människor de möter (Lipsky, 2010). För skolkuratorn kan det exempelvis innebära att hen kan 

utforma sitt arbete utifrån den enskilde elevens specifika behov. Organisationer för socialt 

arbete ser olika ut men i grunden strävar samtliga efter att se till både klienten och samhällets 

intressen (Svensson et. al, 2008). Skolkuratorns handlingsutrymme formas utifrån den 

specifika organisation hen arbetar i. Tolkningen av handlingsutrymmet blir därmed också 

olika, beroende på vem som tolkar och dennes tidigare erfarenheter (Svensson et. al, 2008). 

Även om organisationer utformar handlingsutrymmet relativt lika för sina anställda spelar 

individens tidigare erfarenheter in (Svensson et. al, 2008). Vilken tidigare erfarenhet 

skolkuratorn har samt hur länge hen har arbetat påverkar handlingsutrymmet genom en 

internalisering av tidigare erfarenheter i det nuvarande arbetet. 

 

Det finns olika former av handlingsutrymme inom organisationer. Yrkesverksamma ställs 

inför olika situationer och ibland är situationerna oförutsägbara (Svensson et. al, 2008). Det är 

utifrån handlingsutrymmet både rätten att välja ges samtidigt ska de val hen gör bygga på 

relevans. Exempelvis kanske en skolkurator ges möjlighet att utforma sitt arbete, dock utifrån 

vissa grundkriterier, såsom lagar och kommunala riktlinjer. Inom handlingsutrymmet finns 

även ett professionellt ansvar där användning av utrymmet grundas i kunskap och värdering 

(Svensson et. al, 2008). När handlingsutrymmet begränsas så begränsas även den 

yrkesverksammas utrymme att hjälpa klienter. Socialarbetarens handlingsutrymme minskar, 

då val och beslut måste göras i givna system inom organisationen (Svensson et. al, 2008). 

Detta leder till att utrymmet för klienter blir mindre och att vissa klienter inte längre anses 
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vara i behov av hjälp (Svensson et. al, 2008). Det är därmed av stor vikt att skolkuratorns 

handlingsutrymme inte avgränsas allt för mycket, för att skolkuratorn ska kunna ha möjlighet 

att anpassa sig efter elevers specifika behov.  

 

Begreppet handlingsutrymme är stort och för att tydliggöra innebörden av begreppet i 

föreliggande studie har vi valt att skilja begreppet åt i tre delar, med stöd av Svenssons (2010) 

uppdelning: formella, informella och reella handlingsutrymmen. Det formella 

handlingsutrymmet är det utrymme en individ har när hen är anställd inom en organisation 

genom att hen får vissa befogenheter, formella krav, anställningsavtal samt lagar och regler 

hen har att följa (Svensson, 2010). När en arbetar med komplexa arbetsuppgifter krävs ett 

större och bredare formellt handlingsutrymme. Avgörande för omfattningen av det formella 

handlingsutrymmet grundas i möjligheten för den enskilde att fatta beslut (Svensson, 2010). 

För skolkuratorn kan det formella handlingsutrymmet vara hens arbetsbeskrivning, lagar samt 

kommunala riktlinjer hen har att följa. Det informella handlingsutrymmet är normer och 

förväntningar individerna har på varandra i en yrkesposition inom en organisation (Svensson, 

2010). Individerna skapar det informella handlingsutrymmet genom att interagera med 

varandra på ett medvetet och ett omedvetet plan (Svensson, 2010). Normer kan vara specifika 

för en arbetsplats, men också mer generella för samhället i övrigt (Svensson, 2010). På en 

skola kan exempelvis personalens förväntningar på skolkuratorn vara att hen ska ha kurativa 

samtal med elever. Det reella handlingsutrymmet innebär det handlingsutrymme en individ 

upplever att hen har i det praktiska arbetet, vilket är en kombination av det formella och det 

informella handlingsutrymmet (Svensson, 2010). Det handlar om hur individen själv tolkar en 

viss situation, vilket handlingsutrymme hen har i just den specifika situationen. 

Grundläggande för tolkningen är hur individen uppfattar hur hen får, bör eller ska agera utan 

att bli utsatt för kritik (Svensson, 2010). Individen själv utformar och bestämmer det reella 

handlingsutrymmet, vilket innebär att det är ett egendefinierat handlingsutrymme (Svensson, 

2010). Skolkuratorn kan exempelvis konsekvent följa aktuella riktlinjer, vilket innebär att hen 

fokuserar främst på det formella handlingsutrymmet. Likväl kan skolkuratorn agera utifrån 

förväntningar och normer om att hen exempelvis ska stötta personal på skolan, vilket innebär 

att hen istället fokuserar främst på det informella handlingsutrymmet.  

 

4.3 Rollteori 

I rollteorin är betydelsen av de sociala rollerna och hur sociala roller påverkar en individs 

beteenden i fokus (Aubert, 1979). Begreppet roll står för samspelet i en relation mellan 

människor (Aubert, 1979). En social roll är internaliserad av medlemmarna i samhället, vilket 

innebär att individerna tar till sig uppfattningar, förväntningar och förklaringar utifrån och gör 

dessa till en del av sig själva (Dahrendorf, 1969; Mead, 1976). Den största delen av 

internaliseringen sker omedvetet (Angelöw & Jonsson, 2000). Exempel på sociala roller kan 

vara rollerna som mamma samt klasskamrat. Förväntningar och uppfattningar från 

omgivningen kan exempelvis vara de normer vilka finns i samhället om hur en individ bör 

agera. Det är således olika krav och förväntningar vilka vi tar till oss och dessa förväntningar 

blir också våra egna förväntningar på oss själv. Det är lagar och regler samt individers 

personliga uppfattning om en yrkesroll vilka skapar rollförväntningarna på den specifika 

yrkesrollen (Dahrendorf, 1969). Men även relationerna till andra påverkar förväntningarna på 

yrkesrollen genom att de har en uppfattning om vad yrkesrollen innebär (Dahrendorf, 1969). 

Exempelvis relationen mellan skolkurator och elev, skolkurator och pedagoger samt 

skolkurator och föräldrar. Utifrån rollteorin finns det ingen individ vilken skapar sitt liv och 

sitt sätt att vara på egen hand, utan alla människor förhåller sig till sociala roller vilka är 
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förknippade med vissa förväntningar och beteendemönster (Dahrendorf, 1969).  Dessa är 

skapade och omformade utifrån kulturella och historiska aspekter av socialt samspel 

(Angelöw & Jonsson, 2000).  

 

Det strukturella perspektivets syn på begreppet roll syftar till hur en individ handlar utifrån de 

rättigheter samt skyldigheter hen har att förhålla sig till. Grunden till hur rollen utformas 

bygger på vilken position individen har i samhällsstrukturen (Angelöw & Jonsson, 2000). 

Ingen roll är beständig utan roller formas och omformas i en ständigt pågående process 

mellan individer, grupper och samhälleliga förhållanden (Mead, 1976). En skolkurator har 

samhällets regelverk, krav och förväntningar på sig likväl förväntningar från arbetskollegor, 

föräldrar och elever. Roller kan vara både tillskrivna och förvärvade. Med tillskrivna roller 

menas roller vi får, exempelvis föds vi in i en könsroll (Aubert, 1979). Förvärvade roller är 

något vi själva sökt oss till eller tagit initiativ till, exempelvis yrkesroller (Angelöw & 

Jonsson, 2000). Förväntningar på skolkuratorn är exempelvis att de ska kunna tillmötesgå och 

stötta elever. Genom att inneha en yrkesroll kommer omgivningen ha vissa förväntningar på 

hur personen ska bete sig samt hur en inte ska handla (Aubert, 1979). Detta är något vi 

benämner med begreppet rollförväntningar. Rollförväntningar kan vara lagar, riktlinjer samt 

socialt tryck från andra (Dahrendorf, 1969; Aubert, 1979). Det är normer kring en viss 

yrkesroll vilket skapar den sociala rollen (Aubert, 1979). Vid en anställning medföljer vissa 

förväntningar och normer. Exempelvis att en skolkurator förväntas ha kunskap om små och 

stora bekymmer samt ha tid för individen vilken söker upp hen. När en och samma person 

upplever olika förväntningar från andra i hur hen ska agera eller bör vara, exempelvis i sin 

yrkesroll, uppstår rollförvirring (Aubert, 1979). Det finns tre typer av rollförvirring vilka 

uppstår i relation till arbetsplatsen, familjen och umgängeskretsen (Tornstam, 2010). Inom 

exempelvis familjen kan olika personer ha förväntningar vilka skiljer sig åt mot vad en 

förväntas göra (Tornstam, 2010). Det kan även vara när förväntningar skiljer sig åt mellan 

exempelvis arbetsplats och familj. Den tredje rollförvirringen sker när de förväntningar en har 

på sig själv skiljer sig åt mot andras förväntningar på en själv (Tornstam, 2010). Det kan även 

vara så att individen, vid en rollförvirring, upplever förväntningar på sig själv och motstridiga 

förväntningar från andra. Men att individen missuppfattat dessa förväntningar vilket kan ha 

och göra med att förväntningarna inte är nog tydliga (Tornstam, 2010).  

 

4.4 Sammanfattning av tolkningsram  

 

En skolkurators arbete utformas inom skolans organisation. Lagstiftning vilken berör 

skolkuratorns arbete är Barnkonventionen, Skollagen (2010:800), Läroplanen för grundskola, 

förskoleklassen och fritidshemmet (2011), Socialtjänstlagen (2001:453), Offentlighets- och 

sekretesslagen (2009:400), Föräldrabalken (1949:381) samt Salamancadeklarationen (2006). 

Det finns även kommunala riktlinjer för elevhälsan. Vilket handlingsutrymme en skolkurator 

har i sitt arbete baseras på det formella, informella samt reella handlingsutrymmet. Genom 

rollteori kan en förklaring till den enskilde skolkuratorns individuella yrkesroll förstås.  

Utifrån rollteori finns det sociala roller vilka kan vara både tillskrivna och förvärvade. 

Skolkuratorns yrkesroll är ett exempel på en förvärvad roll. Med en roll följer vissa 

rollförväntningar och det kan uppstå rollförvirring när dessa förväntningar inte stämmer 

överrens. Genom rollteori kan en fördjupad förklaring till skolkuratorns yrkesroll och 

betydelse skapas.  
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5. Metod 

I följande avsnitt presenteras studiens metod under följande rubriker: val av metod, sökning i 

databaser, urval av respondenter, intervjuer samt databearbetning och analysmetod. I sista 

delen av avsnittet förs en diskussion kring uppsatsens tillförlitlighet, generaliseringsanspråk 

samt forskningsetiska överväganden.  

 

5.1 Val av metod 

Studien har en deskriptiv ansats och syftet är att undersöka skolkuratorers subjektiva 

upplevelser av deras handlingsutrymme. Med en deskriptiv ansats strävar vi efter att få 

beskrivningar av respondenternas egna upplevelser. Vi har valt att använda oss av en 

kvalitativ metod i form av insamlingsmetoden intervjuer. Verkligheten beskrivs, i en 

kvalitativ studie, utifrån intervjupersonernas egna upplevelser genom exempelvis intervjuer 

och observationer (Fejes och Thornberg, 2009). Genom att använda en kvalitativ metod i 

studien kan vi få en förståelse av skolkuratorernas egna tankar, åsikter samt personliga 

erfarenheter det vill säga deras subjektiva verklighet (jfr Bryman, 2011, s. 32). Genom en 

kvalitativ metod strävar forskaren efter att förstå det material vilket framkommit i 

undersökningen (Fejes och Thornberg, 2009). Med tanke på att studien handlar om ett 

specifikt område, skolkuratorers handlingsutrymme, har vi valt att göra en deskriptiv 

undersökning. Deskriptiva undersökningar innebär att vissa specifika aspekter av 

forskningsområdet undersöks (Patel & Davidson, 2011). En metod i form av intervjuer ger 

stora möjligheter då en får intervjupersonens synsätt av ett visst fenomen (Alvehus, 2013). 

Valet av datainsamling grundas i vår vilja att få fram vad grundskolekuratorerna själva anser 

om handlingsutrymmet. Vi övervägde att använda enkäter men valde bort det på grund av att 

den insamlingsmetoden inte överensstämmer med studiens syfte samt att vi ville kunna ställa 

öppna frågor till intervjupersonerna. Likaså ville vi ha chans att ställa följdfrågor.  

 

5.2 Sökning i databaser 

För att skapa en överblick kring ämnet genomförde vi en narrativ litteraturgenomgång, vilket 

Bryman (2011) menar är den lämpligaste formen av litteraturgenomgång vid en kvalitativ 

studie. Målet med en narrativ litteraturgenomgång är att skapa en förståelse för det valda 

området och få en fördjupad inblick i befintlig forskning (Bryman, 2011). Den narrativa 

litteraturgenomgången är motsatsen till systematiska granskningar genom att den narrativa 

litteraturgenomgången är mer otydlig med vilka kriterierna är för att ta med eller exkludera 

specifika studier (Bryman, 2011). Vår utgångspunkt har varit en narrativ litteraturgenomgång, 

dock har vi valt att avgränsa oss något för att säkerställa kvalitén på de erhållna 

publiceringarna. Sökningarna avgränsades till att omfatta vetenskapliga artiklar vilka är 

sakkunnigt granskade, peer-reviews, för att säkerställa att artiklarna är av hög kvalité. 

Artiklarna var även avgränsade från publikationsår 2002 fram till år 2014. 

Litteratursökningarna genomfördes i databaserna Social Services Abstract samt Örebro 

universitets sökmotor Summon. Följande sökord har använts; counsellor AND school AND 

role, skolkurator, counsellor in school, counseling in schools, elevhälsa, skolkuratorer 

handlingsutrymme, School mental health service, samtal barn skola, hur mår elever i skolan 

OR elevhälsa samt hur mår elever. Av de artiklar vi valt fanns både kvantitativa studier, 

kvalitativa studier samt litteraturstudier representerade. Genom studien, I skolkuratorers 

handlingsutrymme av Isaksson (2014) har vi genom denna studies referenser funnit annan 



 

 

19 
 

relevant forskning. Vi valde även ta med Backlunds (2007) avhandling om elevvård i 

grundskolan samt D-Westers (2005) bok om socionomen i skolan i vår studie trots att dessa 

inte är vetenskapligt granskade. Vi ansåg att dessa källor kunde ses som ett komplement till 

de övriga referenserna. Vi har i vår studie medvetet reflekterat kring och till stor del valt bort 

sekundärkällor för att minska risken för felaktiga tolkningar eller att ge en vilseledande bild 

av det författaren syftar till (jfr Bryman, 2011, s. 120).  

 

5.3 Urval av respondenter 

Vi har i vår studie gjort ett målinriktat urval. Bryman (2011) beskriver att forskaren genom 

målinriktat urval själv väljer ut på ett strategiskt sätt intervjupersoner. Vår studie handlar om 

skolkuratorer vilket medför att vi automatiskt har ett begränsat urval. Det finns således ett 

begränsat antal skolkuratorer att tillgå i Sverige. Vi valde ut en specifik kommun för att 

begränsa urvalet. Därefter tog vi reda på antalet kommunala grundskolor i den aktuella 

kommunen, vilket medförde att friskolor samt statliga specialskolor valdes bort. Av de skolor 

vilka återstod valde vi ut de vilka har elever från förskoleklass till årskurs nio. Tanken med 

detta var att få bredd och variation på de problem och bekymmer skolkuratorerna ställs inför 

genom att de möter små barn upp till tonåringar. Vi har i vårt urval försökt sträva efter en 

variation av skolor i olika socioekonomiska områden för att få en bredd och variation av 

skolkuratorer. Eftersom vår undersökning riktar sig mot grundskolekuratorer i en mellanstor 

kommun valde vi att ta reda på antalet yrkesverksamma grundskolekuratorer. Vi hade inga 

kriterier på varken ålder, kön eller yrkeserfarenhet. Vårt enda kriterium var att de skulle vara 

anställda inom grundskolan och yrkesverksamma skolkuratorer. Vi önskade få en bredd på 

hur länge kuratorerna arbetat för att kunna se om handlingsutrymmet upplevdes olika 

beroende på erfarenhet. Utifrån de cirka femton sökträffar vi fick kontaktade vi samtliga 

skolkuratorer via deras mejladresser där vi presenterade oss själva och vår studie samt frågade 

ifall de ville delta. I det tillgängliga urvalet är det fördelaktigt att forskaren har variation i 

urvalet för att få största möjliga bredd på deltagarna (Bryman, 2011). Däremot fanns det vissa 

begränsningar i och med vårt snäva urval vilket medförde att de respondenter vilka deltog i 

studien även var de vilka kunde tänka sig att delta.  

 

5.4 Intervjuer 

Vår metod grundar sig i semistrukturerade intervjuer med grundskolekuratorer. 

Semistrukturerade intervjuer bygger på teman med en uppsättning frågor vilka är mer allmänt 

formulerade samt att forskaren ges utrymme att ställa följdfrågor (Alvehus, 2013; Bryman, 

2011). Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer för att kunna urskilja teman 

utifrån varje intervju. Informationsbrev (bilaga 1) skickades inför intervjuerna till 

respondenterna med ett förtydligande av syftet med studien, en presentation av vilka vi är, 

ungefärlig tidsåtgång för intervjuerna samt information gällande deras rättigheter. I 

informationsbrevet förtydligades även att deras deltagande i studien är frivilligt, att de när 

som helst kan avbryta sitt deltagande i studien samt att alla uppgifter är avidentifierade. I 

informationsbrevet informerades respondenterna även om att de inte behöver svara på alla 

våra frågor samt att vi enbart kommer att använda information, vilken framkommer i 

intervjuerna, vilken är relevant för studiens syfte och frågeställningar. Information om de 

personer vilka har tillgång till intervjumaterialet, att vi inte kommer lämna ut uppgifter till 

obehöriga samt att vi efter studiens slutförande kommer att radera allt intervjumaterial. Vi 

informerade även om att den slutgiltiga uppsatsen kommer publiceras i DIVA, Digitalt 
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vetenskapligt arkiv. Respondenterna gavs även möjlighet att välja om de samtycker eller inte 

till att intervjun spelades in samt att de är införstådda med studiens syfte. För att underlätta 

respondenternas möjlighet att delta i intervjun och känna sig avslappnad fick respondenterna 

själva bestämma platsen för intervjun. Den sociala kontext intervjun genomförs i påverkar 

både hen som genomför intervjun samt respondenten, det är således aldrig möjligt att 

genomföra en fullt neutral intervju (Kvale & Brinkmann, 2009). Därav reflekterade vi inför 

intervjuerna på hur vi skulle förhålla oss för att inte påverka respondenterna samt deras svar. 

Samtliga sex intervjuer har spelats in, efter att vi fått samtycke till detta, med hjälp av 

mobiltelefoner. Vi förde även stödanteckningar för att underlätta databearbetningen. 

Intervjuernas längd har varierat i tid, mellan 45 minuter och 90 minuter.  

 

När intervjufrågorna utformades reflekterade vi över dess uppbyggnad för att undvika att 

lägga vår värdering i frågorna, då vi strävade efter så öppna svar som möjligt. Vi ville ge 

intervjupersonerna stor möjlighet att svara fritt kring allt de ville berätta. Vi båda medverkade 

vid samtliga intervjuer, men bestämde innan vems huvudansvaret var inför varje intervju. Vi 

ansåg att det var viktigt med viss struktur för att skapa tydlighet kring intervjun och frågorna 

för både oss och intervjupersonerna. Vi ville även ha möjlighet att ställa följdfrågor och ge 

utrymme för deltagarna att utveckla sina svar. Semistrukturerade intervjuer kännetecknas av 

låg grad av strukturering samt standardisering (Patel & Davidson, 2011). Vi använde oss av 

en intervjuguide (bilaga 2) under intervjuerna för att skapa struktur i vårt material. Dessa 

frågor bygger på våra frågeställningar i studien. Rienecker och Jörgensen (2014) skriver om i 

vilket syfte vad och hur frågor kan användas. I användning av hur frågor får den intervjuade 

chans att beskriva och redogöra för frågan vilken leder till en analys där svaret kan analyseras 

och i sin tur leda till någon form av utvärdering. I vår intervjuguide (bilaga 2) blandar vi 

frågor vilka börjar med hur, vad samt att vi ställde frågor där respondenten ombads beskriva 

sin upplevelse. Rienecker och Stray Jörgensen (2014) beskriver vidare frågor där vad ligger i 

fokus. Frågor innehållande vad ger den intervjuade möjlighet att beskriva på vilket sett 

personen uppfattar den specifika frågans inriktning.  

 

5.5 Databearbetning och analysmetod  

Intervjuerna transkriberades till skrift snarast möjligt efter varje intervjutillfälle. Genom att 

genomföra transkriberingen snarast möjligt underlättade vi för oss själva genom att de tankar 

vi fått under intervjun hölls kvar. Vi genomförde transkriberingen tillsammans för att undvika 

missuppfattningar och felaktiga tolkningar av intervjumaterialet. Genom att transkribera 

intervjuerna tillsammans hade vi även möjlighet att diskutera olika delar vi tänkte på under 

transkriberingen. Vid transkriberingen användes respondenternas egna ord och ordföljder för 

att möjliggöra att vi kan använda citat. Vi valde att ta bort vissa utfyllnadsord exempelvis mm, 

ja, ehm, när vi ansåg att dessa ord var överflödiga och inte tillförde något till respondenternas 

svar. Vi har även avidentifierat platser, personer, lokaler, skolnamn, kommuner samt namn på 

projekt för att säkerställa att respondenternas uppgifter hanteras konfidentiellt. Vi har inte 

heller skrivit ut pauser. I början samt i slutet av intervjuerna förde vi en dialog om allmänna 

ämnen. Dessa berörde inte studiens syfte samt frågeställningar varpå vi valde att inte 

transkribera dessa stycken ordagrant.  

 

Vi har valt att använda flera olika analysmetoder, vilket benämns ad hoc, för databearbetning. 

Kvale (1997) beskriver analysmetoden ad hoc där forskaren kan använda minst två, gärna 

flera analysmetoder i kombination med varandra för att skapa mening i det empiriska 

materialet. Efter att intervjuerna transkriberades sammanställdes de i en tabell, för att skapa 
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översikt och kunna utläsa teman och olikheter intervjuerna emellan. Analysmetoden kallas för 

kategorisering. Fejes och Thornberg (2009) hävdar att forskaren genom att använda 

kategoriseringsmetoden reducerar textmassan. Genom kategoriseringsmetoden skapade vi en 

överblick över det empiriska materialet, vilket kan ses vara en empirinära analys. Vi skapade 

en tabell med följande rubriker: Bakgrund och skolområde, Arbetsuppgifter, Kontakt med 

elever/föräldrar, Bemötande, Dokumentation, Anmälning till socialtjänsten samt kontakt med 

andra myndigheter, Elevhälsan, Utbyte med andra kuratorer och utvärdering, Kontakt med 

utomstående, Hur uppmärksammas behov hos elever, Påverka arbetsuppgifterna samt Vikten 

av skolkuratorn. Under varje rubrik följde en kolumn där respektive respondents svar 

sammanfattades. Även vissa citat vilka vi ansåg kunde belysa respektive tema valdes ut. 

Utifrån den fullständiga tabellen utlästes likheter och skillnader mellan respondenternas svar. 

De likheter och skillnader vi utläste sattes sedan i relation till våra frågeställningar.  

 

För att göra djupare tolkningar av texten använde vi även analysmetoden tolkning. Vilket 

innebär att forskaren resonerar kring eventuella innebörder av materialet genom att använda 

en referensram i form av en eller flera teorier (Fejes & Thornberg, 2009). Vi har i 

föreliggande studie använt de teoretiska begreppen handlingsutrymme samt rollteori. Vi har 

under första huvudrubriken Handlingsutrymme strävat efter att besvara studiens första 

frågeställning. Andra frågeställningen strävar vi efter att besvara under huvudrubriken 

Skolkuratorns roll. Tredje och sista frågeställningen strävar vi efter att besvara under 

huvudrubriken Skolkuratorns betydelse i elevhälsovårdens organisation.  

 

5.6 Tillförlitlighet  

Begreppen validitet och reliabilitet kan i kvalitativa studier anses vara tvivelaktiga (Bryman, 

2011), därför använde vi i föreliggande studie begreppet tillförlitlighet. Det finns fyra kriterier 

för att bedöma tillförlitligheten i en kvalitativ studie: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet, 

en möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2011). Trovärdighet är avgörande och 

säkerställer att verkligheten beskrivs på ett trovärdigt sätt (Bryman, 2011). Genom att vi båda 

medverkat vid samtliga intervjuer, samt transkriberat intervjuerna tillsammans har vi strävat 

efter att tolka intervjumaterialet någorlunda korrekt. Vi är dock medvetna om att vi kan ha 

missuppfattat eller misstolkat respondenterna, vilket medför att vi inte kan säkerställa studiens 

tillförlitlighet. För att undvika feltolkningar och skapa en hög trovärdighet använde vi i 

analysen citat från respondenterna. Det blir således respondenternas egna ord och språk vi 

använt. 

 

För att säkerställa kriteriet med överförbarhet har vi strävat efter att tydligt förklara vårt urval, 

hur empirin samlats in, metod, hur vi har hittat litteratur, hur intervjuerna genomförts, hur vi 

bearbetat det empiriska materialet samt vilken analysmetod vi har använt (jfr Bryman, 2011, 

s. 355). Detta för att säkerställa att andra kan upprepa studien. Pålitlighet står för vilken 

möjlighet studien har att kunna replikeras och huruvida slutsatserna är väl grundade (Bryman, 

2011). Med hjälp av granskning från vår handledare samt att en opponering på vår uppsats 

sker säkerställer vi pålitligheten i studien. Vi har även valt att till stor del använda peer-

reviewartiklar för att säkerställa att den tidigare forskningen håller hög kvalité. 

 

Inom samhällsvetenskaplig forskning är det omöjligt att vara fullständigt objektiv, därför ska 

forskaren vara medveten om och reflektera kring sina egna värderingar och val (Bryman, 

2011). Detta kriterium benämns som en möjlighet att styrka och konfirmera. Ingen av oss 

hade förkunskap om skolkuratorer och vad deras arbetsuppgifter innebär innan studien 
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påbörjades. Däremot hade vi båda olika livserfarenheter vilka kan ha kommit att påverka hur 

vi tolkat empirin. Under studiens början sökte vi efter forskning, lagar, handböcker om vad 

skolkuratorer, deras kontext och deras uppgifter för att få en kunskapsöversikt. Vår sökning 

efter tidigare forskning bidrog även till att vi kom till insikt om vilka föreställningar vi hade 

om skolkuratorers arbete. Vi båda tänkte att skolkuratorn arbetar mycket ensam, att 

skolkuratorn finns på skolor men att deras uppgifter är otydliga, likväl att många elever inte 

vet vem skolkuratorn är eller vad hen gör. För att hantera detta har vi strävat efter att ställa 

öppna frågor där respondenternas egna tankar och åsikter lyfts fram. Vi har även fört en etisk 

diskussion under arbetets gång framförallt utifrån Vetenskapsrådets (2014) forskningsetiska 

principer, vilket vi redovisar under rubriken forskningsetiska överväganden.  

 

5.7 Generaliseringsanspråk 

Begreppet generalisering används för att ge en förklaring till om det är möjligt att säga att 

resultatet i en studie går att dra generella slutsatser om på den övriga populationen (Thornberg 

& Fejes, 2009). Studiens urval är specifikt och kan därför inte generaliseras då de få 

respondenternas svar endast kan kopplas till respondenternas egna erfarenheter och 

upplevelser. I analysen ges enbart en bild av respondenternas verklighet, så som vi tolkat den. 

En liknande studie kan ge ett helt annat resultat. Men föreliggande studie ger en inblick i hur 

skolkuratorsarbetet upplevs av just dessa specifika skolkuratorer. Det finns däremot ett behov 

av att göra fler och mer omfattande undersökningar, för att kunna åstadkomma 

generaliserbara slutsatser. Dock ska samtliga skolkuratorer i Sverige arbeta utifrån Skollagen 

(2010:800) samt Läroplanen för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet (2011) vilket 

innebär att grunden för skolkuratorernas arbete är detsamma. Det finns lite forskning kring 

ämnet skolkuratorer. Forskningen vi funnit har till stor del varit internationell. Större delen av 

forskningen handlar om elevhälsa i stort, mobbning, HBTQ-frågor, elevers hälsa i olika form, 

modeller av olika slag vilka bland annat handlat om hur personal ska motverka elevers ohälsa 

samt hur personal kan motivera elever. Trots att det i Sverige har genomförts omfattande 

undersökningar (jfr Socialstyrelsen, 2013; Folkhälsomyndigheten, 2014) vilka visar på en 

ökande psykisk ohälsa bland unga kan det antas att ämnet inte är tillräckligt uppmärksammat i 

skolan. Vi har i vår studie använt ett målstyrt urval, vilket innebär att våra slutsatser inte kan 

generaliseras till samtliga skolkuratorer i Sverige (jfr Bryman, 2011, s. 392). Våra intervjuer 

skedde vid enstaka tillfällen varpå svaren enbart speglar respondenternas tankar och 

uppfattningar vid det tillfället. Detta medför att de svar vi fått inte med säkerhet speglar 

verkligheten eller att vår tolkning av respondenternas svar stämde med det de försökte att 

förmedla. 

 

5.8 Forskningsetiska överväganden  

Vetenskapsrådet har sammanställt fyra forskningsetiska riktlinjer: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Vi har i vår studie tagit dessa i 

beaktande. Forskaren är skyldig att informera deltagare om allt vilket kan tänkas påverka 

deltagarens vilja att delta i studien enligt informationskravet (Vetenskapsrådet, 2014).  

Vi skickade, efter den initiala, ut ett informationsbrev via mejl där vi utifrån 

informationskravet förklarade studiens syfte samt att deltagandet var frivilligt genom hela 

studien. Samtyckeskravet innebär att forskaren ska inhämta samtycke till att delta i studien 

(Vetenskapsrådet, 2014). Vi har även tagit med informationsbrevet i pappersform till samtliga 
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intervjuer, gått igenom detta med respondenterna samt fått ett skriftligt samtycke till att de var 

villiga att delta i studien.  

 

I samtyckeskravet får inte heller deltagarna utsättas för påtryckningar eller annan form av 

påverkan om deltagaren vill avbryta undersökningen (Vetenskapsrådet, 2014). Den 

deltagande ska inte heller känna påtryckningar att hens deltagande är avgörande 

(Vetenskapsrådet, 2014). Vi valde att skicka vår undersökningsförfrågan till samtliga 

grundskolekuratorer vilka stämde överens med vårt urval med anledningen att vi ville 

säkerställa att ha tillräckligt med respondenter. På så vis säkerställde vi att antalet intervjuer 

inte skulle bli färre än fem stycken. Samtyckeskravet är mycket viktigt för att säkerställa att 

intervjupersonerna inte ska känna sig påtvingade att delta. Genom ett bredare urval undvek vi 

att urvalet skulle bli för snävt ifall någon av våra respondenter skulle välja att avbryta sitt 

deltagande i undersökningen. 

 

Konfidentialitetskravet grundas på utfallet av respondenternas svar, att de är avidentifierade 

samt att de uppgifter respondenternas lämnat hanteras på ett korrekt sätt och inte delges någon 

obehörig (Vetenskapsrådet, 2014). Vi valde därför att använda oss av könsneutrala alias på 

respondenterna, då vi ansåg att kön, ålder samt kulturellt ursprung var irrelevant för studien. 

Vi har även vid transkriberingen tagit bort geografiska platser, benämningar av specifika 

lokaler, namn på personer samt skolornas namn. För att minska risken att någon kan utläsa 

vilka respondenterna var har vi även valt att inte skriva ut hur länge varje respondent har 

arbetat. Vi har istället gjort en sammanställning av ungefär hur länge respondenterna arbetat 

som skolkurator. Vi har även upplevt vissa svårigheter med att beskriva urvalet med hänsyn 

till konfidentialitetskravet. Detta med hänsyn till att vårt urval redan från början var snävt. 

Nyttjandekravet i Vetenskapsrådet (2014) beskriver att uppgifterna och materialet i 

undersökningen enbart får användas för studiens specifika ändamål. Vi kommer när uppsatsen 

är slutförd och godkänd att radera all empiri.   

 

Vid litteraturstudierna fann vi att flertalet studier redovisade uppgifter vilka inte hade 

referenser. Exempelvis att data visar på att barn och ungdomars psykiska ohälsa ökat 

(Socialstyrelsen, 2013). Dock refererar rapporterna inte till var dessa resultat går att finna 

samt vilket ursprung dessa fakta har.  Varpå vi reflekterade kring huruvida dessa resultat är 

korrekta. Eftersom dessa studier är statliga samt hänvisar till projektledare Fil. lic Danuta 

Biterman enades vi om, trots att referenser saknades, att resultaten är tillförlitliga.  

 

Det finns svårigheter i att beskriva de skolor vilka ingår i vår studie samt att beskriva 

respektive område skolorna befinner sig i utan att avslöja vilka skolorna är. Genom att ge en 

tydlig bild av de socioekonomiska förhållandena skulle studien ha kunnat ge en djupare 

förståelse för skillnader och likheter i skolkuratorns arbete. Vi valde dock att väldigt kortfattat 

beskriva samtliga skolor samt ge en kortfattad sammanfattning av områdenas 

socioekonomiska status för att minska denna risk. Med hänsyn till respondenterna valde vi att 

endast ge en kortfattad beskrivning av hur länge respondenterna har arbetat samt vilken 

vidareutbildning de har. 
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6. Resultatredovisning samt analys 

Följande avsnitt inleds med en kortfattad presentation av respondenterna samt deras 

arbetsplatser. De sex respondenterna är avidentifierade och benämns med följande alias; Alex, 

Kim, Lo, Pim, Robin och Sora. Alla respondenter är i grunden utbildade till socionomer och 

har arbetat som skolkurator mellan några månader upp till ungefär tolv år. Vissa av 

respondenterna har vidareutbildning i form av exempelvis Motiverande samtal, kurser 

gällande familj och barn samt grundutbildning i kognitiv beteendeterapi. Respondenterna är 

idag verksamma skolkuratorer på grundskolor med elever i förskolan och upp till och med 

årskurs nio. Skolorna ligger i både socioekonomiskt starka och svaga områden, med både 

hyresbostäder och bostadsrätter eller villor. Respondenterna är kurator på i genomsnitt två till 

fyra skolor. Aktuell lagstiftning presenteras under rubriken tolkningsram för att ge en bild av 

kontexten skolkuratorer arbetar inom. I analysen tas lagstiftning upp i syfte att förtydliga och 

betona viktiga delar av skolkuratorns arbete. För att besvara studiens frågeställningar 

analyseras respondenternas svar med hjälp av studiens tolkningsram. Genomgående under 

avsnittet presenteras först empirin vilken sedan analyseras i förhållande till studiens 

tolkningsram. Första delen av analysen presenteras under huvudrubriken Handlingsutrymme, 

sedan följer underrubrikerna Skolkuratorns dagliga arbete, Ansvar samt Elevhälsans 

organisation. Sedan presenteras sista delen av analysen under huvudrubriken Skolkuratorns 

roll samt huvudrubriken Skolkuratorns betydelse i elevhälsoorganisationen samt avslutas med 

huvudrubriken Slutsatser.   

 

6.1 Handlingsutrymme 

6.1.1 Skolkuratorns dagliga arbete 

Respondenterna arbetar till stor del med att ha samtal med elever, antingen med eleverna 

själva eller tillsammans med eleverna och deras föräldrar. Skolkuratorerna arbetar även 

mycket inom elevhälsoteamet. De håller också i handledning med pedagoger, antingen 

enskild handledning eller med hela arbetslag. Vid problem kan även skolkuratorn göra 

observationer i klassrum för att kunna se hur eleven interagerar i dess miljö. Skolkuratorerna 

samarbetar även med externa enheter vilka arbetar med elever vilka har svårigheter i att gå till 

skolan, hemmasittare. Samtliga respondenter beskriver att en stor del av deras arbete handlar 

om möten i olika former. Det är möten med personal i skolan, i arbetslag, i elevhälsoteamet, 

möten med externa enheter samt möten med både elever och föräldrar. Nedanstående citat 

sammanfattar samtliga respondenters upplevelser av det dagliga arbetet.  

 
Alex: Men nästan varje dag är det något möte och samtal, det är väl det som är det man 

gör varje dag. 

 

Vissa skolkuratorer ingår i trygghetsteamet eller anti-mobbninggruppen. Andra respondenter 

uttrycker att de inte är delaktiga i arbetet mot mobbning eller diskriminering förrän det 

uppmärksammas att en elev är i behov av kontakt med kuratorn. Vid de tillfällena kan det bli 

aktuellt med individuella samtal.  

 
Sora: Och ja men som trygghetsteamet till exempel, jag har jättemånga kollegor som 

sitter i trygghetsteamet. Det är de som jobbar med mobbning på de flesta skolor. Jag sitter 

inte med där för jag tycker att dels så tar det skitmycket tid och det är bättre att man höjer 

den kompetensen hos vissa pedagoger som är intresserade för då höjer man liksom 

kvalitén över huvudtaget på pedagogerna. Och sen så kommer jag in då finns jag som 

steg två på varje ställe istället för att jag kommer in först. 
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Ovanstående citat visar att det är skolkuratorn som person som till stor del kan påverka vilka 

faktiska arbetsuppgifter hen har. Skolkuratorns tidigare erfarenheter och personliga åsikter 

samt hens val av prioriteringar är det som skapar grunden för hens handlingsutrymme inom 

skolan. Det finns således ett utrymme för att tolka och lägga upp det egna arbetet. Det är inom 

organisationens ramar som individen själv med sina tidigare erfarenheter kan påverka 

handlingsutrymmet (Svensson et. al, 2008). För skolkuratorn innebär det att Skollagen, den 

specifika skolan samt rektorn på skolan utformar organisationens ramar, vilket även kan 

benämnas: det formella handlingsutrymmet (Svensson, 2010). Skolkuratorn har därmed en 

ram i form av Skollagen, skolan och skolans rektor att förhålla sig till i sitt arbete och 

skolkuratorn kan inom denna ram skapa sitt eget handlingsutrymme. En aspekt vilken kan 

påverka skolkuratorns handlingsutrymme är att hens chef har en pedagogisk bakgrund till 

skillnad från skolkuratorn vilken har ett annat synsätt.  

Kim: Det är speciellt på en skola, för du har en rektor som chef som inte har samma 

bakgrund som du. Det kan vara jättebra, men ibland kan det också vara brister i det. 

 

Robin: Men jag har också en rektor som är väldigt bra. Att även om hon liksom är 

pedagog i botten så har hon en väldigt bra förhållningssätt och förståelse för det sociala 

arbetet liksom. Och det är jättebra för det kan skilja sig. 

 

Vissa respondenter uttrycker att det kan vara problematiskt att ha en rektor som chef. Vilka 

arbetsuppgifter skolkuratorn har styrs till stor del av skolans rektor.  Det kan bli problematiskt 

när rektorn ska styra vilka arbetsuppgifter kuratorn har, då rektorn inte har kunskap om socialt 

arbete. Detta kan vara en orsak till att skolkuratorns handlingsutrymme är stort och otydligt. 

Lieberman (2004) menar dock i sin studie att rektorn bör ha kunskap om skolkuratorns roll 

och funktion i skolan samt att den bör kunna förtydliga och avgränsa skolkuratorns 

arbetsuppgifter. Att ha en chef vilken har en pedagogisk bakgrund kan leda till att 

skolkuratorn antingen får vissa arbetsuppgifter vilken den inte bör ha, eller att skolkuratorn 

själv får utforma sitt arbete fritt. För såväl skolkurator som rektor är det viktigt att veta vad 

som förväntas av skolkuratorn i sin yrkesroll för att undvika att skolkuratorn avgränsas eller 

ges för stort handlingsutrymme.  

 

6.1.2 Ansvar 

Samtliga respondenter uttrycker att de först och främst känner ett ansvar för eleverna. Det 

handlar om att genomföra sociala utredningar, att göra orosanmälningar till socialtjänsten, 

samverka med andra myndigheter samt att arbeta förebyggande i den utsträckning det är 

möjligt.   

 
Pim: Jag ansvarar ju för förebyggande arbete och sådant. Alltså att barnen mår bra i 

skolan och även att stärka dem och att de ska nå målen, skolmålen, studiemålen. 

 

Robin: Men jag ser väl ändå mitt uppdrag som att jag i första hand ska finnas där för 

barnen /…/ Ja.. jag har på sätt och vis ett ansvar men jag känner nog personligen ett 

ansvar i att kan jag hjälpa till. Då vill jag göra det liksom. 

 

Skolkuratorerna beskriver att de känner ett stort ansvar för eleverna, vilket kan ses som en 

effekt av det formella handlingsutrymmet (Svensson, 2010). Enligt Skollagen (2010:800) 2 

kap 25§ ska det inom grundskolan finnas en elevhälsa vilken är till för att främja elevers 

hälsa. Vilket innebär att skolkuratorn ska arbeta för elevernas utveckling och stötta dem att nå 

utbildningens mål enligt Läroplanen. Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 
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fritidshemmet (2011) beskriver att eleven genom sin skolgång ska utvecklas som individer till 

att nå sin fulla potential. Både Skollagen (2010:800) och Läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet (2011) beskriver hur skolkuratorn på olika sätt ska utgå 

från eleven, vilket innebär att det är eleverna skolkuratorns fokus bör ligga på, vilket även 

överensstämmer med respondenternas svar.  

 

Enligt Svensson (2010) är det informella handlingsutrymmet de förväntningar personal inom 

samma organisation har på varandra. Inom skolan arbetar samtlig personal mot samma mål, 

de är alla där för eleverna. Utifrån respondenternas beskrivningar kan vi tolka att 

skolkuratorerna upplever en förväntning från övrig personal på skolan att de ska finnas där för 

eleverna. Samtidigt är detta en del av skolkuratorernas formella handlingsutrymme då de 

enligt Skollagen (2010:800) 2 kap 25§ ska arbeta förebyggande och främjande i syfte att 

stötta eleverna att nå sina mål. En annan del vilken påverkar det informella 

handlingsutrymmet är normer vilka både kan vara uttalade och underförstådda (Svensson, 

2010). Det kan ses vara en norm att alla i skolan ska arbeta för eleverna, men vissa 

skolkuratorer verkar även ta ytterligare ansvar i att exempelvis stötta föräldrar i att utveckla 

deras föräldraförmåga. För skolkuratorerna kan förväntningen numera ha utvecklats till en 

norm vilket medför att deras informella handlingsutrymme även inkluderar föräldrastöd.  
 

Kim: Däremot är det ju så att om de inte kommer så gör jag inte så mycket åt det. För det 

är högst frivilligt att gå till skolkuratorn. Så man kan ju liksom bryta det när man vill, så 

är det ju.  
 

Robin: Det är jätteviktigt att det är frivilligt och inte tvingande. 

 

Respondenterna uttrycker att det är frivilligt för elever att gå till kuratorn. Frivilligheten 

medför att skolkuratorn endast kan arbeta med elever vilka söker upp hen. Förebyggande 

insatser blir därav av ännu större vikt, för att kunna fånga upp alla elever med problem. 

Samtliga respondenter har kontakt med elevers föräldrar. Vid de fall en kurator har kontakt 

med yngre barn ska skolkuratorn kontakta föräldrarna för samtycke. Elever i högstadiet ansåg 

vissa skolkuratorer vara tillräckligt gamla för att själva bestämma om föräldrarna ska 

informeras om deras samtal eller inte. 

 
Kim: Och när det är barn upp till ungefär sexan träffar jag gärna barn men med förälders 

samtycke /.../ Och det funkar oftast ganska bra att göra så. Sen går det någon sådan där 

magisk gräns upp mot högstadiet då är de inne i ett annat skede och man kan få komma 

hit och prata. Jag försöker vara tydlig initialt /.../ om du berättar någonting som gör mig 

orolig så måste jag gå vidare med det. 

 

Robin: Jag menar när det kommer elever som söker upp mig självmant och vill prata då 

brukar jag ändå säga; du vet att det här är ju rätt bra att mamma och pappa får veta. Det 

här är så pass ändå att jag tycker att det måste de få veta. Och det får man göra lite 

avvägning, vad är det de berättar, hur gammalt är barnet. Jag menar kommer det en tjej i 

nian till mig så ringer inte jag per automatik hem. Det gör jag inte. För då tycker jag att 

man är så pass stor att det får man vara med och tycka till om själv. Om det inte är väldigt 

allvarliga saker, då måste jag ju. Men då informerar jag alltid och de vet alltid vad som 

händer.  

 

Det finns en skillnad mellan respondenternas åsikt kring hur de resonerar när barn är i kontakt 

med skolkuratorn och om skolkuratorn sedan ska informera föräldrarna om deras kontakt med 

barnet eller inte. Enligt Barnkonventionen (1989) artikel 12 ska hänsyn alltid tas till barnets 

åsikter när det gäller något vilket rör barnet, detta utifrån barnets ålder och mognad. Det kan i 
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praktiken innebära att kuratorn utifrån sina egna personliga erfarenheter bedömer när och hur 

barnens egna åsikter ska tas i beaktan. Även om ett barn är underårigt (0-17 år) har inte 

vårdnadshavarna per automatik rätt att ta del av samtlig information gällande barnet (OSL, 

2009:400, 12 kap 3§). Enligt FB (1949:381) 6 kap 11§ har dock vårdnadshavare rätt att få 

information gällande barnet om det krävs för att vårdnadshavaren ska kunna fullgöra sitt 

ansvar. Rätten minskar i takt med att barnet blir äldre. Vilket medför att skolkuratorn vid varje 

möte med en elev måste göra en bedömning ifall vårdnadshavare ska kontaktas. Dock 

uttrycker samtliga respondenter att det vid kontakt med elever upp till och med högstadiet 

alltid krävs ett samtycke från föräldrarna. I de fall där skolkuratorn misstänker eller känner 

oro kring eventuellt våld och sexuella övergrepp i familjen görs en direkt anmälan till 

socialtjänsten i enlighet med SoL (2001:453) 14 kap 1§ samt Skollagen (2010:800) 29 kap 

13§, utan att informera vårdnadshavare.  Enligt OSL (2009:400) 12 kap 3§ ska inte 

vårdnadshavare informeras om det kan medföra allvarliga men för barnet. Detta förtydligas av 

en av respondenterna: 

 
Kim: Och oftast om det inte är misstanke om våld eller sexuella övergrepp så har man en 

kontakt med den förälder /.../ när jag är orolig. I annat fall så rekommenderar man ju att 

man inte har det, utan skickar in och då skriver jag ganska tydligt att föräldrarna inte har 

informerats. Och det är ju utifrån skyddsaspekten. 

 

Det finns en variation i respondenternas svar för om de även känner ansvar för elevernas 

föräldrar, att ansvaret sträcker sig till hela familjerna. Kuratorerna har enligt lag inget ansvar 

för elevernas föräldrar. Däremot står det i Skollagen (2010:800) 1 kap 4§ att personalen i 

skolan i samarbete med hemmen ska främja elevers personliga utveckling. Vilket innebär att 

skolkuratorn, men även övrig personal, har ett ansvar att samarbeta med hemmen för elevens 

bästa. Huruvida kuratorn känner ett ansvar för elevernas familjer blir en personlig avvägning 

där skolkuratorns egna värderingar och personlighet är avgörande. Däremot uttrycker samtliga 

respondenter att de hjälper föräldrar, antingen att de har samtal med föräldrar, eller att de 

personligen hjälper föräldrar att söka stöd eller hänvisar dem vidare på olika sätt. 

 
Kim: Det har varit någon enstaka jag har stöttat, /…/ en ensamstående kvinna med en 

pojke som fick en diagnos som jag har stöttat mamman i föräldrarollen /.../ Då har jag 

tom varit med på arbetsförmedlingen. Men det är inte mina ordinarie arbetsuppgifter. 

Men ibland är det mer förtjänst att vara med än att säga nej.  

 

Alex: Nej det gör jag faktiskt inte, jag har, jag kan ha ansvar för att eleverna mår bra /.../ 

Såhär, man måste begränsa sitt arbete också /.../ det är väldigt viktigt att veta när, var, går 

gränsen.  

 

Skolkuratorns arbetsuppgifter handlar om att främja elevers hälsa på både en individuell samt 

kollektiv nivå, det finns däremot inget formellt ansvar för familj eller föräldrar. Det blir upp 

till den enskilde skolkuratorn att avgöra var gränsen går för hens handlingsutrymme. Det 

informella handlingsutrymmet skapar vissa ramar och strukturer där förväntningar från 

elevers familjer samt kollegor på skolan är det vilket skolkuratorn har att förhålla sig till som 

skolkurator. Skolkuratorerna i studien har både ett formellt- och ett informellt 

handlingsutrymme där de personligen engagerar sig i många av sina ärenden för att hjälpa 

elever och ibland hela familjer så mycket de kan, se ovanstående citat av Kim. Det här är ett 

tydligt exempel på skolkuratorns reella handlingsutrymme där hen upplever vissa 

förväntningar på hur hen får, bör eller ska agera utan att bli utsatt för kritik (jfr Svensson 

2010, s. 70f). Det kan vara så att en del av respondenterna upplever att det informella 

handlingsutrymmet är mest markant, medan andra respondenter kanske upplever ett tydligt 
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formellt handlingsutrymme. Hur de tar sig an ärenden grundas i vilken del i reella 

handlingsutrymmet skolkuratorerna upplever är viktigast, att ta hänsyn till normer och andras 

förväntningar eller att följa sin arbetsbeskrivning. 

 

6.1.3 Elevhälsans organisation  

I elevhälsan arbetar skolkurator, skolsköterska, specialpedagog, rektor, studie- och 

yrkesvägledare, skolläkare samt skolpsykolog tillsammans. Samtliga respondenter har delat 

upp elevhälsan till “lilla” samt “stora” gruppen. Den stora gruppen träffas en gång i månaden 

och består av samtliga aktörer inom elevhälsan. I den lilla gruppen ingår inte skolläkare och 

skolpsykolog. Lilla gruppen har ett nära samarbete och träffas näst intill dagligen. Inom 

elevhälsan har all personal olika ansvarsområden vilket beskrivs i följande citat: 

 
Kim: Läkare och skolsköterska. Och läkare har vi ju inte jätte kontinuerlig tillgång till. 

Kommer kanske ett antal gånger per termin bara. Så det är ju framförallt skolsköterskan 

som tittar på de medicinska frågorna och utifrån det också har en del remisskontakter. 

 

Lo: En specialpedagog är ju mer nischad åt att titta på ja men rent kunskapsmässigt, vad 

behöver vi vi för material här. /.../ Och likaså psykologen, tänker jag, kan ju också göra 

en än mer fördjupad bedömning vad gäller inlärning rent kognitivt /.../ var ligger 

svagheterna rent inlärningsmässigt. /.../ Och rektorn är ju den som ska ha den 

övergripande kollen och fördela oss övriga och säga att du ska göra det och du ska göra 

det. 

 

Alex: Studie och yrkesvägledaren är väl mer en rådgivare inför gymnasiet. /.../ Och sen 

har vi rektorn som är chefen och den bestämmer. 

 

I Skollagen samt Läroplanen för grundskolan förtydligas vilka arbetsuppgifter samtliga 

yrkesutövare har inom elevhälsan. Där utformas även skolkuratorns kontext och sätter 

grunden för skolkuratorns formella handlingsutrymme. Enligt Skollagen (2010:800) 2 kap 

25§ ska det i skolan finnas tillgång till en kurator, vilken har ansvaret för det psykosociala 

måendet. Flertalet respondenter beskriver detta genom att de är de enda med den sociala 

kompetensen i skolan. Respondenterna beskriver även att skolkuratorn ska ha kunskap om 

Socialtjänstlagen (2001:453) samt hur välfärdssystemet i samhället fungerar. 

 
Sora: Så det måste jag kunna, någon sorts såhär omvärldskunskap, vart vänder man sig nu 

om man har det här bekymret. 

 

Lo: Jag tycker att det är en bra funktion att vi har våra olika glasögon liksom.  

 

Robin: Så det blir väl mitt, att alla har vi ju olika synsätt och jag står ju då för det sociala. 

/.../ Men det är ju alltid att vi pratar ihop oss tillsammans, vi är ju olika kompetenser 

liksom. Vad kan vi göra, vad tycker vi och tänker vi om det här? 

 

Alla organisationer där socialt arbete ingår ser olika ut, men i grunden strävar samtliga efter 

att se till både klienten och samhällets intressen (Svensson et. al, 2008). Elevhälsan, vilken är 

ett multiprofessionellt team, ska samarbeta med varandra i syfte att uppnå elevhälsans mål. De 

olika kompetenserna i elevhälsan kompletterar varandra. I likhet med Smith-Agustine och 

Wagners (2012) studie finner vi att skolkuratorn är specialist på det psykosociala arbetet. 

Skolkuratorn är ensam med sin kompetens inom skolan och respondenterna menar att de har 

det sociala synsättet, vilket innebär att det krävs mycket av skolkuratorn. Svensson et. al 

(2008) menar att socialarbetaren inom många organisationer ses vara spindeln i nätet. 
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Skolkuratorns mångsidiga synsätt och psykosociala kompetens kan medföra att skolkuratorn 

lätt får den positionen. En effekt av detta kan bli att kuratorn tar på sig för mycket och för 

stora arbetsuppgifter vilka går utöver hens ordinarie arbetsuppgifter. Deras handlingsutrymme 

blir således lätt diffust och svårt att greppa. Respondenterna beskriver att de samarbetar med 

främst övrig personal i elevhälsoteamet, men även övrig personal på skolan. Trots det nära 

samarbetet mellan kuratorer och övrig personal på skolan upplever flertalet respondenter att 

det finns en otydlighet kring hens arbetsuppgifter samt otydliga förväntningar från övrig 

personal.  Utifrån organisationens formulering av handlingsutrymmet ges yrkesverksamma en 

chans att utforma sitt arbete inom ramen för organisationens gränser (Svensson et. al, 2008). 

För att möjliggöra detta krävs det att den yrkesverksamma bär på erfarenhet och kunskap för 

att kunna skapa en egen tolkning av handlingsutrymmet. Det är handlingsutrymmet vilket gör 

det möjligt för den yrkesverksamma att utifrån hur kraven och behoven ser ut få ta egna beslut 

(Svensson et. al, 2008). Skolkuratorn bör således ha en klar bild själv för hur hen ska hantera 

olika problem hen ställs inför samt ha en tilltro till sin egen förmåga. Även Agresta (2006) 

samt Isaksson (2014) belyser vikten av att ha tydligt formulerade arbetsuppgifter för att känna 

tillfredställelse i sitt arbete.  

 

6. 2 Skolkuratorns roll 

En typ av förvärvad roll är skolkuratorsrollen (jfr Angelöw & Jonsson, 2000). Med rollen 

medföljer vissa förväntningar för hur en bör bete sig samt hur en inte bör bete sig, vilket 

benämns som rollförväntningar (Dahrendorf, 1969). Samtliga respondenter uttrycker att de 

ansvarar för eleverna samt att de förväntningar skolkuratorerna har på sin roll bygger på 

arbetsbeskrivningen men också på övrig personal, elevers samt föräldrars förväntningar på 

dem.  

 
Robin: Samtal, väldigt mycket samtal har jag. Jag är just nu i en period där det är 

supermycket, fast jag tycker ju att det är kul men det är ju det jag brinner för jag tycker 

det är kul. Men sen är det ju mycket möten också, det är mycket samtal med föräldrar, 

handledning till personal, gå på elevhälsoträffar och då träffas vi ju vi som sitter med. Det 

är ju jag, skolpsykolog, skolsköterska, rektor på alla de olika skolorna och även förskolor 

där vi tar upp ärenden eller personal kan få komma med ärenden och de kanske är oroliga 

så får vi tillsammans försöka se vad kan vi göra. Anmälningar till socialtjänsten, väldigt 

vanligt också. Ja och samverka, ringa och prata och boka möten få till tid med 

socialtjänsten och BUP. /.../ Ja så det är ju en väldigt man jobbar ju man gör ju väldigt 

mycket en väldigt en bred uppgift. 

 

Kim: Det är en väldig bredd på det man gör. Det är ett helt fascinerande jobb på det sättet 

för ingen dag är den andra lik och det är ganska svårt ja vad gör du? Ja ja vad gör jag inte 

ibland, så är det ju. 

 

Ovanstående citat ger en beskrivning på de förväntningar hen upplever i sin yrkesroll. 

Dahrendorf (1969) menar att de krav och förväntningar vi upplever på oss själva i en yrkesroll 

också blir våra egna förväntningar på oss själva i yrkesrollen. När förväntningarna på en själv 

skiljer sig åt mot omgivningens förväntningar på en själv uppstår rollförvirring (Aubert, 1979; 

Tornstam, 2010). Respondenternas svar tyder på att det finns olika förväntningar på 

skolkuratorns arbete beroende på vilken skola de arbetar på. Även relationerna vilka 

medföljer en viss yrkesroll genererar vissa rollförväntningar (Dahrendorf, 1969). De 

rollförväntningar vilka skolkuratorn har att förhålla sig till skiljer sig således åt och påverkas 

bland annat av de relationer skolkuratorn har till andra i sin yrkesroll. Kims beskrivning ger 
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en bild av att hen förväntas ha kunskap om och förmåga att hantera en stor variation av 

arbetsuppgifter. Inom skolväsendet är vissa yrkesroller tydligt definierade (Aubert, 1979), 

exempelvis lärare, rektor samt skolsköterska. Skolkuratorn, däremot, är ensam i sin profession 

inom skolan då större delen av övrig personal har en pedagogisk profession. Även detta kan 

skapa förvirring kring skolkuratorns roll. Oavsett yrkesroll kan rollförvirring uppstå om det 

inte finns tydlighet i vilka arbetsuppgifter en har. Finns det ingen grundstruktur i arbetet finns 

det inte heller någon klar uppfattning om hur en skolkurator bör agera. Rollförvirring kan 

också uppstå när ens egna förväntningar inte stämmer överens med hens upplevelse av 

omgivningens förväntningar på hen, även om förväntningarna egentligen överensstämmer 

med varandra (Tornstam, 2010). Även om skolkuratorn har en tydlig uppfattning om vad hen 

har för arbetsuppgifter, kan hen aldrig vara helt säker på omgivningens uppfattning (jfr 

Aubert, 1979, s. 100). Ingen individ är den andra lik eftersom vi alla är en återspegling av oss 

själva på hur omvärlden uppfattar oss och hur vi uppfattar den (Mead, 1976). 

 
Kim: Det är ju så att man som skolkurator är ganska ensam /.../ Det är ganska många 

olika personer att samarbeta med i den här rollen. Och det tar tid tycker jag. Det ser lite 

olika ut på olika skolor, men på högstadiet på den här skolan kan man fortfarande säga 

men du kan du ringa socialtjänsten för du kan väl prata med dem. Nej, men jag har ju 

samma stopp som ni har. Jaha ja, är inte du socialtjänst? Alltså det var bara för något år 

sedan som någon sa så. Jag tänkte kära värld, här går jag och drar varje dag och ingen har 

förstått. 

 

Kim uttrycker att hen upplever att det finns en stor osäkerhet kring skolkuratorns 

ansvarsområden. Roller påverkas och utvecklas i samspel med organisationen samt individen 

(Svensson et. al, 2008). En orsak till att respondenterna känner osäkerheten kan tänkas bero 

på att samtliga är ensamma i sin yrkesroll och med sitt synsätt samt att rollförväntningarna 

inte är tydligt definierade. Individens erfarenheter och idéer om vad yrkesrollen innebär är det 

vilket formar yrkesrollen, även organisationen påverkar yrkesrollen då organisationen både 

utvecklas och förändras (Svensson et. al, 2008). Skolkuratorns yrkesroll kan ha förändrats i 

och med implementeringen av nya Skollagen (2010:800) där det regleras att det ska finnas 

tillgång till skolkurator. Eftersom att varje skolkurator arbetar ensam blir samtligas 

förutsättningar olika beroende på dess förutsättningar och tidigare erfarenheter. 

 
Alex: Ja, just här på den här skolan är jag väldigt fri. Jag fick min tjänst som skolkurator 

och sen inte mycket mer. Så att, det gör jag verkligen. Jag bestämmer det mest själv, och 

planerar och har ingen att rapportera till eller berätta vad jag gör och så. Men det är ju 

skillnad, för så var det, den förra skolan jag jobbade på, var det naturligt för mig att gå till 

min chef och säga, att imorgon ska jag göra det här, att man liksom berättade, att det var 

någon som hade koll på vad man gjorde, och det är ju både för- och nackdelar. 

 

Ovanstående citat ger en beskrivning kring friheten för skolkuratorn att själv utforma sitt 

arbete. Backlund (2007) beskrev i sin avhandling att det inte fanns någon tydlig reglering i 

lagar och styrdokument kring skolkuratorns arbete. Trots att det år 2010 kom ut en ny skollag 

där det uttryckligen beskrivs att det ska finnas tillgång till skolkurator samt vad elevhälsans 

arbetsuppgifter är ser vi samma tendenser som Backlund (2007) och Isaksson (2014) i vår 

studie. Att det inte finns någon tydlig reglering kring kuratorns arbetsuppgifter samt att det 

inte finns någon översyn kring vad skolkuratorn faktiskt arbetar med. Resultatet i föreliggande 

studie överensstämmer även med Liebermans (2004) studie om skolkuratorer i Amerika, 

vilket kan tyda på att skolkuratorns roll inte enbart är diffus i Sverige. Det är respondenterna 

själva vilka till stor del utformar sin arbetsbeskrivning. Lee (2012) belyser i sin studie att 

skolkuratorer i Australien upplever tidsbrist, trots detta var skolkuratorerna tillfreds med deras 
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arbete. Även i vår studie upplevde flera respondenter tidsbrist, vilket medförde att de många 

gånger endast hade möjlighet att utföra akuta insatser. Se följande citat: 

 
Sora: Jag skulle ju vilja ha mer tid, jag skulle vilja ha mer tid att… vara ute mer. 

 

Alex: Det är ju det som är kul med det här jobbet, att också att även om, alltså på en skola 

som inte är så stor, så skulle du absolut kunna fylla din tid på 100 % lika mycket som 40. 

För att det finns så himla mycket att göra och att egentligen så vill man ju allra mest 

arbeta förebyggande. Men det går inte alltid för det är så mycket som är släcka bränder.  

 

6.3 Skolkuratorns betydelse i elevhälsoorganisationen 

Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande (Skollagen, 2 kap 25§). Alla 

respondenter i denna studie eftersträvar att arbeta förebyggande i så lång utsträckning det är 

möjligt, men de beskriver även att de många gånger måste genomföra akuta insatser. Det här 

kan tyda på att det krävs fler skolkuratorer för att kunna fånga upp problem i rätt tid. Flertalet 

respondenter arbetar på minst två skolor vilket medför att de ansvarar för ett stort antal elevers 

psykosociala hälsa. En skolkurator kan ansvara för ett skolområde med upp till 2500 elever. 

Det kan medföra att skolkuratorn kanske inte hinner reflektera kring sin yrkesroll och vilka 

arbetsuppgifter hen egentligen finns där för att utföra. Flertalet respondenter ger uttryck för att 

det finns ett stort behov av kuratorer i skolan samt att respondenterna önskar att de hade haft 

möjlighet att göra ännu mer. Se nedanstående citat: 

 
Alex: Man skulle kunna göra jobbet hur stort som helst. 

 

I likhet med Low (2009) tyder vår studie på att skolkuratorsrollen är komplex. I skolan möter 

kuratorn många komplexa problem, det finns olika professioner vilka ska samarbeta för att 

hitta en lösning för varje enskild elev vilken behöver stöd och hjälp. Alla professioner har alla 

sina unika glasögon för att se på problemen. Exempelvis kanske pedagogerna ser en stökig 

elev ur synvinkeln att eleven har koncentrationssvårigheter medan skolpsykologen kanske 

anser att det handlar om kognitiva svårigheter. Skolkuratorn bidrar med en inblick i skolan 

utifrån att de har ett psykosocialt synsätt.  Komplexa mångsidiga problem kräver också flera 

olika kompetenser för att hitta en lösning (Svensson et. al, 2008). Det kan vara så att en elev 

med svårigheter i skolan inte nödvändigtvis bara har exempelvis lässvårigheter. Det kan 

många gånger vara en mer komplex variation av problematik. Robin ger en beskrivning på 

hur hen tänker när hen blir uppmärksammad på en elevs svårigheter: 

 
Robin: Som skolkurator är det jag som ska stå för den sociala kompetensen. Och det är ju 

allt ifrån det här med att om någon berättar om en pojke som är aggressiv och dom förstår 

inte varför. Och då blir ju jag direkt att tänka jaha och ställa frågor hur ser det ut hemma? 

Hur se familjen ut? Bor föräldrarna ihop? Är de separerade? Syskon? /.../ Hur är det med 

kompisar, fritidsintressen och så att. Det blir väl min roll i det. 

 

6.4 Slutsatser 

Skolkuratorerna i föreliggande studie har en stor variation av arbetsuppgifter. Allt ifrån att ha 

samtal med elever till att handleda pedagoger. Skolkuratorernas arbetsuppgifter är dock inte 

tydligt avgränsade vilket medför att yrkesrollen är diffus. Den diffusa yrkesrollen medför en 

osäkerhet hos skolkuratorerna själva men också hos övrig personal på skolan kring vilket 
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ansvarsområde hen har. Varje skola får således en kurator som arbetar på sitt specifika sätt 

utifrån hens personlighet samt tidigare erfareneter. I analysen framgår det att skolkuratorerna 

har ett stort handlingsutrymme, vilket medför att det kan vara svårt att sätta gränser för vilka 

arbetsuppgifter hen bör ha. Respondenterna har ett stort engagemang och flertalet hjälper både 

elever samt deras föräldrar. En avgörande faktor för skolkuratorns ansvarsområde är att det är 

frivilligt för elever att besöka kuratorn.  I analysen framkommer det även att skolkuratorerna 

upplever att det råder en tidsbrist. Enligt Skollagen (2010:800) 2 kap 25§ ska kuratorn främst 

arbeta förebyggande och hälsofrämjande, men verkligheten tyder på att det inte finns tid till 

att arbeta främst förebyggande. I många fall handlar det istället om att släcka bränder. Många 

skolkuratorer upplever även att de inte har tid att reflektera kring sitt arbete och att de inte 

hinner utvärdera hur de bör arbeta. Skolkuratorn är ensam i sin profession inom skolan och 

bidrar därför med sina unika kompetens, de står för den psykosociala bedömningen och det 

psykosociala arbetet.  
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7. Sammanfattande diskussion 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka grundskolekuratorers handlingsutrymme 

samt deras uppfattning om sin betydelse för skolans elever. I följande avsnitt kommer vi att 

utifrån analysen av frågeställningarna i föregående avsnitt diskutera analysens slutsatser.  

 

Skolkuratorn har en stor variation av arbetsuppgifter. Allt ifrån att ha samtal med elever till att 

handleda pedagoger. Precis som i Backlunds (2007), Isakssons (2014) samt Liebermans 

(2004) studier finner vi i vår studie att skolkuratorns arbetsuppgifter inte är tydligt 

avgränsade. I jämförelse med övrig personal i skolan, vilka har tydligt definierade 

arbetsuppgifter, kan skolkuratorns yrkesroll anses vara diffus. Beroende på skola, vem rektorn 

är samt hur skollagen är utformad skapas en grund för det formella handlingsutrymmet. 

Skolkuratorn har också förväntningar och normer på sig från övrig personal, elever och 

elevers familj att förhålla sig till, det informella handlingsutrymmet. Formellt och informellt 

handlingsutrymme skapar tillsammans det reella handlingsutrymmet. Vilket av dessa 

handlingsutrymmen som blir viktigast för skolkuratorn avgör också till stor del hur hen väljer 

att agera och hantera sina arbetsuppgifter. Är det förväntningarna från kollegor och elever 

eller är det lagarna och arbetsbeskrivningen som hen värderar högst? Skolkuratorns egna 

värderingar och hens personlighet blir avgörande för vad skolkuratorns faktiska arbete 

utmynnar i. En av fördelarna med att skolkuratorn inte har en tydlig arbetsbeskrivning kan 

vara att hens handlingsutrymme ökar genom att hen får större möjligheter att anpassa sitt 

arbetssätt utifrån den specifika elevens behov.  

 

För att kvalitetssäkra och se till att skolkuratorns personlighet inte blir avgörande för vilka 

hens arbetsuppgifter blir är det viktigt att ha en tydligt formulerad uppdragsbeskrivning. 

Genom att ha en tydligt formulerad uppdragsbeskrivning stärks elevhälsan (Partanen, 2012). 

All verksamhet behöver stabiliserande strukturer, dels för att det skapar vägledning och stöd i 

arbetet, dels när det uppstår problem. När problem uppstår är det en fördel att ha en tydligt 

formulerarad uppdragsbeskrivning eftersom den avgränsar och ger en riktning för ett 

systematiskt elevhälsoarbete (Partanen, 2012). Skolkuratorn bör ha en klar och tydlig bild 

över hur hen själv ska hantera olika problem på ett bra sätt. Skolkuratorn bör således ha en 

tilltro till sig själv och sin egen förmåga. För att underlätta skolkuratorns tilltro till sig själv 

kan det vara en fördel att ha en uttalat tydlig struktur, där hela elevhälsan har ett tydligt fokus 

och mål med sitt arbete. Alla professioner inom elevhälsan bör ha specifika arbetsuppgifter 

där det uttryckligen står vad en ska göra och vilket ansvar en har. Det kan även vara bra att ha 

ett stort handlingsutrymme eftersom skolkuratorn då har möjlighet att anpassa sitt arbete 

utifrån den specifika skola hen arbetar inom.  

 

Det finns en stor osäkerhet kring vilket skolkuratorernas ansvarsområden är. Detta skapar en 

osäkerhet hos skolkuratorerna själva och det blir olika förutsättningar för samtliga 

skolkuratorer beroende på hur en är som person och ens tidigare erfarenheter. Alla skolor får 

således en kurator som arbetar på sitt specifika sätt. I analysen framgår det att skolkuratorn 

verkar ha ett stort handlingsutrymme vilket medför att det kan vara svårt att sätta gränser och 

säga nej till att exempelvis stötta en förälder i hens problematik. Vad ingår i en skolkurators 

arbetsuppgifter och vad ingår inte? Enligt Skollagen (2010:800) 2 kap 25§ ska skolkuratorn 

genom psykosociala insatser stötta elever, samtidigt kan vi se att det finns en tanke hos 

flertalet skolkuratorer i att även stötta och hjälpa föräldrarna för att skapa en bättre relation till 

både elever och föräldrar. Flertalet respondenter har ett stort engagemang och vill gärna 

hjälpa såväl elever som föräldrar, även om deras egentliga uppdrag handlar om att främja 

elevernas hälsa. Men detta kan även innebära att stötta föräldrar genom att ge verktyg för att 
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kunna förbättra hemmiljön och på så vis stötta eleverna. Det kan vara så att det i grunden är 

skolkuratorns personlighet vilken avgör vad hen prioriterar. Avgörande för skolkuratorns 

ansvarsområde är frivilligheten, att en elev själv avgör om hen vill gå till kuratorn eller inte. 

Skolkuratorn får på så vis olika stort handlingsutrymme beroende på vad eleven själv anser 

sig vilja och behöva. Vi kan både se för- och nackdelar med att det är frivilligt att gå till 

skolkuratorn. Fördelar med detta kan exempelvis vara att eleven är motiverad till att ha samtal 

samt att hen vill få hjälp eller stöd till att kunna göra en förändring. Nackdelar med att det är 

frivilligt kan däremot vara exempelvis att vissa elever inte vågar söka upp kuratorn och ta 

initiativ till samtal. På så vis kanske vissa elever faller mellan stolarna och inte får den hjälp 

de behöver.  

 

I analysen framkommer det även att skolkuratorerna upplever att det råder en tidsbrist för att 

hinna med allt de skulle vilja göra. Vem bedömer vilka arbetsuppgifter som är viktigast? 

Skolkuratorerna ska enligt Skollagen (2010:800) 2 kap 25§ främst arbeta förebyggande och 

hälsofrämjande, men verkligheten tyder på att det inte finns tid till att arbeta främst 

förebyggande. I många fall handlar det istället om att släcka bränder. Många skolkuratorer 

upplever även att de inte har tid att reflektera kring sitt arbete och att de inte hinner utvärdera 

hur de bör arbeta. Partanen (2012) beskriver att organisationens utformning är avgörande för 

hur arbetet prioriteras. I alla arbeten handlar det om att göra prioriteringar och att försöka se 

saker ur ett större perspektiv. Skolkuratorn får i många fall hantera akuta situationer. Om det 

fanns mer tid till reflektioner skulle skolkuratorerna kunna dra lärdom av dessa situationer 

genom att se tillbaka och reflektera över hur de kunde ha förhindrat att dessa situationer 

uppstått. De akuta insatserna behöver således inte bara vara ett nederlag, utan kan även hjälpa 

till att utveckla skolkuratorns samt elevhälsans arbete. Partanen (2012) menar att det handlar 

om hur personen själv väljer att prioritera, vill hen utveckla sitt arbete eller vill hen hinna göra 

så mycket som möjligt? Det är därmed viktigt med både förebyggande och akuta insatser. Att 

skolkuratorn har tid att kunna ta ett steg tillbaka efter att ett problem uppstått samt hanterats, 

för att sedan fundera på vad hen kunde ha gjort för att förebygga situationen. 

 

Ansvaret för elevhälsans uppdrag ligger inte enbart på personalen inom elevhälsan, utan på all 

personal i skolan (Partanen, 2012). Implementeringen av elevhälsans uppdrag sker inom 

lärandeuppdraget och blir på så vis även pedagogernas ansvar. Detta kan medföra en 

osäkerhet kring vem som har ansvaret för elevernas hälsa och utveckling samt vilken roll all 

personal inom skolan har. Det är kanske inte bara skolkuratorns roll vilken är otydligt, utan att 

det krävs en tydligare definition och ansvarsfördelning inom hela elevhälsans uppdrag. För att 

det inte ska uppstå problem inom elevhälsoarbetet krävs det en tydligt uttalad 

uppdragsbeskrivning och uppdragsförståelse (Partanen, 2012). Kan det vara så att pedagoger 

många gånger hänvisar elever vidare till skolkuratorn direkt istället för att lyssna och hjälpa 

eleverna så gott de kan? Var går gränsen för vilken personal på skolan som ska lyssna på och 

hantera elevers problem? Ska skolkuratorn ta ansvar för även mindre bråk som uppstår på 

rasterna? Eller ingår det i arbetsuppgifterna för all personal på skolan?  

 

Skolkuratorn är ensam i sin profession inom skolan och bidrar därför med sina unika 

glasögon, de står för den psykosociala bedömningen och det psykosociala arbetet. För att 

kunna se en elevs svårigheter ur flera perspektiv och hitta det “bästa” sättet att hjälpa eleven 

krävs det en kombination av flertalet professioner. Det kan exempelvis vara både det 

pedagogiska synsättet samt kuratorns psykosociala synsätt. Det är specialpedagogerna vilka 

utreder elevers eventuella behov av särskilt stöd, vilket i vissa fall sker i samråd med 

skolkurator och övrig elevhälsopersonal. Det kan vara en anledning till varför det är den 

specifika elevens svårigheter, alltså svårigheter hos just hen, vilken är orsaken till att hen har 
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behov av särskilt stöd. Tinglev (2014) anser att det i praktiken varit så att en elevs behov av 

stöd har grundats i hens svårigheter, men att hänsyn inte tagits till ifall det funnits andra 

svårigheter i skolsituationen. Om skolkuratorerna vore en självklar del i arbetet med att utreda 

elevers behov av stöd kan istället en helhetsbild skapas och även andra faktorer än de 

pedagogiska svårigheterna beaktas. Skolkuratorn har således en stor betydelse i skolan i och 

med att hen bidrar med sin unika kompetens. Trots att det är viktigt med olika kompetenser 

för att belysa de komplexa problem, vilka kan uppstå inom skolan, ur olika synvinklar finns 

det på flertalet skolor enbart tillgång till en skolkurator. Det har skett en lagförändring, där det 

i och med den nya Skollagen (2010:800) 2 kap 25§ regleras att det ska finnas tillgång till 

kurator inom elevhälsan i skolan. Men de flesta skolkuratorerna i föreliggande studie arbetar 

på flertalet skolor och deras tjänst är uppdelad på olika procent mellan dessa skolor. Att det 

finns tillgång till skolkurator kan i praktiken innebära att kuratorn endast finns på plats i 

skolan under ett fåtal timmar i veckan. 

 

7.1 Förslag till vidare forskning 

Föreliggande studie berör enbart kommunala grundskolor i en mellanstor kommun. Vi har 

under tiden denna studie genomförts reflekterat kring eventuella skillnader gentemot friskolor. 

Har det betydelse om skolorna är kommunala eller om det är friskolor för skolkuratorns 

handlingsutrymme? Vad sätter gränsen för vad som ingår i skolkuratorns ansvarsområde? 

Finns det några skillnader mellan uppbyggnaden av elevhälsan? Hur tolkar friskolorna att det 

ska finnas tillgång till skolkurator? Har lagförändringen medfört att fler skolkuratorer anställts 

eller har en och samma kurator fått sin tjänst uppdelad på fler skolor? Räcker det att det finns 

tillgång till skolkurator bara ett par timmar i veckan? Hur ska skolkuratorerna ha möjlighet att 

främst arbeta förebyggande? 
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Bilaga 1 - Informationsbrev 

 

Informationsbrev 
 

Hej!  

 

Tack för att du valt att delta i denna intervju! 

 

Syftet med vår intervju är att samla information till vårt examensarbete om skolkuratorers 

arbete. Vi som kommer att utföra intervjuerna heter Josefine Valfridsson och Petra Eriksson 

och läser för närvarande vår sjätte termin på socionomprogrammet vid Örebro universitet. 

Anledningen till att vi valt att kontakta dig är för att du är kurator på en grundskola. Utifrån 

din kunskap och dina erfarenheter kring yrkesrollen tror vi att du kan bidra med intressant 

information.  

 

Detta examensarbete är grundat i ett antal intervjuer där varje intervju beräknas ta ungefär en 

timme. Vi kommer använda oss av en intervjuguide som är uppbyggd kring olika 

frågeställningar. Vår studie kommer inte kunna kopplas till dig som enskild yrkesutövare eller 

till den kommun och specifika skola du arbetar i då alla uppgifter avidentifieras. Deltagandet 

är frivilligt och du har rätt att avbryta din medverkan när som helst. Likaså kan du om du vill 

avböja att svara på en eller flera frågor. För att försäkra oss om att den information vi 

använder oss av i vår C-uppsats är korrekt vill vi använda oss av ett inspelningsverktyg, men 

enbart om du tillåter detta. Vi kommer endast att använda information som framkommit under 

intervjun om den är relevant för vårt syfte och våra frågeställningar. Det kommer endast vara 

vi, Josefine och Petra, vår handledare Christina Hjorth-Aronsson samt en opponentgrupp vid 

uppsatsseminarierna som har tillgång till intervjumaterialet. Vi kommer inte att lämna ut 

några uppgifter till obehöriga och allt intervjumaterial kommer när studien är slutförd att 

raderas.  

 

Det färdiga examensarbetet kommer att publiceras via databasen Digitalt Vetenskapligt Arkiv 

(DIVA), vilket innebär att det blir offentligt material. Om du önskar ta del av examensarbetet 

kan vi skicka den till dig när den är färdigställd och godkänd.  

 

Kontakta oss gärna vid frågor eller funderingar! 

 

Tack för att du valt att medverka. Vi ser fram emot att träffas! 

Josefine och Petra 

 

 

Kontaktuppgifter 

Josefine Valfridsson, socionomstudent 

Mejladress: Josvav121@studentmail.oru.se 

Telefonnummer: 076- 552 81 30 

 

Petra Eriksson, socionomstudent 

Mejladress: peterh121@studentmail.oru.se 

Telefonnummer: 073- 077 72 44 

 



 

 

 

Handledare: 

Christina Hjorth-Aronsson, universitetslektor vid Örebro universitet 

Mejladress: christina.hjorth-aronsson@oru.se 

 

 

 

 

Jag har tagit del av informationen, förstått syftet med studien samt vad 

medverkan innebär och samtycker till att delta i denna studie. 

 

__________________               ___________________                  __________________ 

Namnteckning                    Namnförtydligande                Datum och ort 

         

 

 

Jag  samtycker □   samtycker inte □  till att intervjun spelas in. 

 

 

__________________               ___________________                  __________________ 

Namnteckning                    Namnförtydligande                Datum och ort 

 

 

 

 

  



 

 

 

Bilaga 2 - Intervjuguide 

 

Intervjuguide 
 

Inledning 

1. Hur länge har du arbetat som skolkurator? 

2. Vad har du arbetat med innan? 

3. Vad har du för utbildning? 

4. Vilken omfattning är din tjänst på? 

5. Kan du berätta lite om den här skolan? 

6. Hur ser området ut där skolan är placerad? 

 

Tema - praktiskt arbete 

7. Vad har du för arbetsuppgifter? 

8. Kan du beskriva hur en arbetsdag kan se ut? 

9. Hur ser kontakten ut med eleverna? 

10. Har du även kontakt med föräldrar? 

11. Händer det att föräldrar kontaktar dig? 

12. Vad upplever du är viktigt i bemötandet av eleverna? 

13. Tar dokumentation av ärenden mycket tid? 

14. Om du varit tvungen att anmäla något någon gång, hur har isåfall anmälningsprocessen 

gått till? 

 

Tema - handlingsutrymme 

15. Vilken övrig personal arbetar du tillsammans med på skolan? 

16. Kan du beskriva hur det går till när någon uppmärksammar ett behov hos en elev? 

17. Hur ser samarbetet ut inom elevhälsan? 

18. Kan du beskriva vilken funktion alla inom elevhälsan har? 

19. Har du tillgång till utbyte med andra kuratorer? 

20. Har du någon att utvärdera ditt arbete med? 

21. Vad är det du ansvarar för? 

22. Vilka myndigheter samarbetar du med? Varför? 

23. Vilken är din roll i samarbetet? 

24. Kan det hända att utomstående kontaktar dig? 

25. Vad kan dessa ärenden handla om? 

26. Har du själv fått vara med och påverka vilka arbetsuppgifter du har? 

27. Hur utformas dina arbetsuppgifter? 

28. Tycker du det är viktigt med en kurator i skolan? 

 

Avslutning 

29. Vad är du mest stolt över i ditt arbete som kurator? 

30. Om du fick bestämma, hur skulle det perfekta skolkuratorsarbetet se ut? 

31. Finns det något övrigt du själv skulle vilja tillägga? 

 

Tack för att du tog dig tid att delta i denna studie! 


