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SAMMANFATTNING 

Artikeln syftar till att undersöka skolkuratorers definition av deras yrkesroll och 

deras arbetsuppgifter. Jag har sett till både svensk och amerikansk forskning om 

skolkuratorn, samt gjort en kvalitativ studie med fem skolkuratorer vid fem olika 

grundskolor. Resultatet visar att skolkuratorns roll i skolan uppfattas som otydlig 

och att deras arbetsuppgifter kan vara diffusa och att deras arbetsuppgifter kan 

skilja sig åt beroende på eget intresse. Skolkuratorerna arbete lämnas ofta fritt för 

dem själva at utforma. Resultaten visar också rektorns betydelse för skolkuratorns 

roll och arbetsuppgifter i skolan och vikten av skokuratorns samarbete med 

skolans övriga personal. 
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Förord 

Jag vill varmt tacka skolkuratorerna från kommunen som tagit sin tid för att ställa 

upp på intervjuer med mig, där de öppet delat med sig av sina tankar och med sin 

medverkan gjort denna studie möjlig. Jag vill även ge ett tack till min handledare 

Sofie Karlsson, som har gett mig stor hjälp i mitt uppsatsskrivande.   

 

 

 



 

 

 

 

 

Inledning 

Skolkuratorn är organisatoriskt sätt ensam i sin yrkesroll inom skolans arena. Det 

kan hända att skolkuratorn inte har kollegor som arbetar med liknande saker som 

de kan diskutera sin roll och sin position med (D-wester, 2005). I rapporten SOU 

2000:19 står det att man som skolkurator oftast är ensam inom sin utbildning i 

skolans organisation. Skolkuratorn är utbildad socionom och har en annan 

kompetens, ett annat synsätt, förhållningssätt och arbetssätt än andra professioner 

inom skolan (Ibid.). D-Wester (2005) menar att skolkuratorn ofta får stå på egna 

ben och skapa sin roll på skolan utifrån sina egna ambitioner. Det skolkurativa 

arbetet kan skilja sig åt från olika skolor och deras roll inom skolan kan därför 

komma att läggas upp på olika sätt beroende på vilken skola man arbetar inom. D-

Wester (2005) menar att skolan präglas av ett pedagogiskt synsätt där 

skolkuratorn i sin tur har ett socialt synsätt, detta gör att socionomerna agerar på 

pedagogernas arena. Detta medför att kuratorerna hamnar i en minoritetsställning 

och att de oftast har en relativt svag position inom skolans organisation. 

Skolkuratorns svaga ställning inom skolan kopplas ofta till det faktum att 

skolkuratorns roll är vag och diffus.  

SSRs kvalitetspolicy för skolkuratorer belyser vikten av rektorns ansvar för 

kompetensutveckling och uppföljning utav skolkuratorns arbete, samt att ge ut 

uppdrag och arbetsuppgifter, i dialog med skolkuratorn. Det framgår av SOU 

2000:19 att det i många fall saknas mål och tydlig ledning för skolkuratorer vilket 

bl.a. innebär att yrket kan bli situations- och individstyrt. Skolkuratorerna är inte 

bara ensamma i sin yrkesroll utan de är även som Åsa Backlund (2007) skriver i 

sin avhandlig om elevvård, omringade av ”starkare” professioner, så som lärare 

och skolsköterskor. Både i antalet men även att de är legitimerade och har 

tydligare egna teknologier. 

Syftet med denna studie är att förstå hur skolkuratorer själva uppfattar och 

skapar sin yrkesroll inom skolan samt hur de definierar sina arbetsuppgifter. För 

att erhålla mitt syfte är skolkuratorernas perspektiv på sin yrkesroll och hur de 

resonerar kring sina arbetsuppgifter relevanta att undersöka. Mina övergripande 

frågeställningar jag kommer att använda mig av är: Hur upplever skolkuratorer sin 



 

yrkesroll inom skolan? Hur uppfattas det skolkurativa arbetet utav de 

skolkuratorerna själva? Hur ser skolkurator på samarbetet inom skolan?  

 

Metod 

Jag har använt mig av den kvalitativa forskningsstrategin. Detta för att jag vill ha 

en djupare förståelse av hur skolkuratorerna själva upplever sin yrkesroll och sina 

arbetsuppgifter i skolan (Bryman, 2008). Bristen med den kvalitativa intervjun är 

att jag har undersökt respondenternas egna uppfattningar. Detta kan påverka 

resultatet genom att alla skolkuratorer arbetar på olika sätt, beroende på 

personlighet, skola, arbetsförhållanden och erfarenheter. Det empiriska materialet 

för studien utgörs genom fem semistrukturerande intervjuer vid fem olika 

grundskolor Skåne län, i en kommun. Till intervjuerna utarbetades en 

intervjuguide med 19 frågor uppdelade efter fyra teman. Jag spelade in 

intervjuerna med hjälp utav en diktafon, detta för att det underlättar vid 

transkribering och tolkning av innehållet. Kvale (1997) skriver att genom och 

spela in intervjuer, minskar risken med att viktig information försvinner. Det 

innebär även att jag kan gå tillbaka till det inspelade materialet för att gå igenom 

information en gång till. Detta betyder inte att problem inte kan uppstå vid 

inspelning utav intervjuer. Jag har själv stött på problem med att ljudet ibland 

kunde störas utav bakgrundsljud, att rösterna ibland inte hördes tydligt. Jag anser 

dock ändå att denna metod var bästa valet för mig att använda och att det mest 

väsentliga kom med.  

Intervjuerna var av semistrukturerad karaktär. Intervjuerna tog ca 40-60 

minuter. Enligt Bryman (2008) innebär semistrukturerade intervjuer att 

intervjuaren ställer ett antal frågor utifrån en generellt hållen intervjuguide, som 

även lämnar utrymme för att variera ordningsföljden bland frågorna. Detta ger 

mig en viss möjlighet att ställa ytterligare frågor utifrån det som uppfattas vara 

viktiga svar från respondentens sida. Bryman (2008) skriver även att en 

semistrukturerad intervju är lämpligt i undersökningar som har tydligt fokus och 

där intervjuguiden ska vara uppbyggd efter specifika teman. Samma frågor 

ställdes till alla skolkuratorer, men ibland besvarades frågorna inte i en bestämd 

ordning. Därför utvecklades intervjuerna i olika dialoger, som jag ansåg bidrog till 

ytterligare information och som en viktig del i undersökningsresultatet. 

 



 

Urvalsmetod 

Val av intervjupersoner föll sig naturligt eftersom jag ville undersöka 

skolkuratorers roll inom skolan. Urvalet av intervjupersonerna är strategiskt 

riktade till skolkuratorer. Bryman (2008) förklarar att målet med ett strategiskt 

urval är att välja ut deltagare på ett strategiskt sätt och för att förstå och analysera 

ett fenomen, så att de valda personerna är av relevans för undersökningens syfte 

och frågeställningarna. Därför ansåg jag att ett strategiskt urval var lämpligt för 

min studie. Ett strategiskt urval är en form av ett icke-sannolikhetsurval och jag 

kan därför inte möjliggöra en generalisering till en större population (Bryman, 

2008). Jag intervjuade totalt fem skolkuratorer på fem olika grundskolor, varav 

två var kvinnor. De skolkuratorer som har intervjuats har varit verksamma inom 

yrket mellan 3-12 år och alla hade socionomutbildning utom en. Det var inte min 

avsikt att de skulle vara yrkesverksamma ett visst antal år, att de skulle ha en viss 

utbildning eller att majoriteten av urvalet skulle vara män. 

Jag tog kontakt med min handledare, som jag hade under min första praktik i 

socionomutbildningen ht 2011, som arbetar som skolkurator på en grundskola. 

Utav honom fick jag en kontaktlista till alla skolkuratorer som arbetade inom 

grundskolor i kommunen. Av de som tackade ja, valde jag de som hade möjlighet 

att träffas tidigast pga. tidsbegränsningen i uppsatsen. Jag skickade sedan ut ett 

informationsbrev som jag själv hade skrivit. Intervjuerna skedde på deras kontor 

på skolorna. Det kan uppstå konsekvenser under intervjuer som exempel att 

respondenten är okoncentrerad och vill att intervjun ska gå fort. Samtalet kan även 

störas utav omgivningen genom ljud och rörelser. Jag undvek detta genom att vid 

första kontakten informera skolkuratorerna att intervjuerna skulle ta omkring 45 

minuter. Jag förklarade även att en lugn och ostörd plats är av vikt under en 

intervju. Intervjupersonerna blev informerade både muntligt och skriftligt om att 

de garanteras anonynomitet i framställningen av studien. De informerades ockå 

om deras rätt till att dra sig ur när de själva vill, samt att de inte behövde svara på 

frågor som de själva inte ville. Jag förklarade även att mitt empiriska material 

enbart kommer användas för uppsatsens syfte och inte för annat bruk. 

Informationsbrevet jag skickade ut till respondenterna innehöll således de etiska 

principerna enligt Bryman (2011) om samtyckes-, konfidentialitets-, nyttjande- 

och informationskravet inkluderats (se bilaga 1.).  

 



 

Insamling av datamaterial 

Jag har haft svårigheter med att hitta svensk forskning om skolkuratorer, då 

skolkuratorns arbete inte är utforskat i någon större utsträckning och att 

skolkuratorns roll i skolan är relativt outforskat i Sverige (Backlund, 2007). Jag 

har dock hittat en del amerikansk forskning som jag anser är relevant och 

uppfyller syftet med min undersökning. Mestadels av den tidigare forskningen jag 

valt att ta med är från amerikanska studier. Det finns också konsekvenser med att 

använda sig utav amerikansk forskning. Skolkuratorns arbetsförhållanden i USA 

kan skilja sig åt mellan förhållanden i Sverige. Definitionen av skolkuratorns 

yrkesroll i USA kan också vara olikt mot hur yrkesrollen uppfattas i Sverige. Viss 

forskning som jag valt att använda mig av är också äldre och kan därför skilja sig 

till skolkuratorns förhållande idag. Jag har sökt på svenska och engelska sökord i 

Mittuniversitetets databaser: DIVA, Academiv Search Elite och LIBRIS. Mina 

engelska sökord har varit: socialwork in school, counsellor, schoolcounsellor, 

professions in schools och de svenska sökorden har varit: skolkuratorer, kuratorn i 

skolan, socialt arbete i skolan, socionom, skola, socionom i skola.  

 

Analys utav empirin 

Det finns alltid en fråga om att intervjuaren som tolkare av intervjuer kan påverka 

framställning utav resultat och utmana reliabilitet och validitet. För att undvika 

detta har jag redovisat resultaten från intervjuerna så tydligt som möjligt för att 

läsaren själv ska kunna bilda sig en uppfattning. Detta underlättar även för läsaren 

att förhålla sig till studiens fynd och till artikelns avslutande diskussion. Resultatet 

har analyserats genom att jag har ställt min empiri mot min tidigare forskning i 

uppsatsen. Jag har valt att analysera materialet från intervjuerna enligt en tematisk 

analysmetod, som innebär att det har bildats teman utifrån de frågor som använts i 

intervjuguiden och utifrån den tidigare forskningen (Bryman, 2008).  

Jag har utifrån den tidigare forskningen skapat tre teman vilka är: Behov av 

tydliggörande av kuratorsrollen, Konsekvenser av otydliga arbetsuppgifter, 

Skolkuratorns samarbetspartners inom skolan. Utifrån de tre teman har jag delat 

upp intervjuguiden i fyra teman, Frågorna riktas med fokus på skolkuratorernas 

perspektiv på deras roll och arbetsuppgifter och utförs utifrån skolkuratorernas 

erfarenheter och kunskaper. I den fortsatta analysen har jag sedan skapat fyra 

rubriker som presenteras under resultatdelen. Dessa anser jag representerar 



 

respondenternas svar, den tidigare forskningen och mitt syfte. Jag kommer även 

presentera min empiri genom intervjucitat som ger en djupare förståelse utav 

respondenternas svar i min studie. Dessa citat anser jag är lämpligt då de väl 

beskriver de intervjuades åsikter och tankar. Jag har valt att ge fiktiva namn till 

våra intervjupersoner, detta för att läsaren på ett enklare sätt ska få förståelse för 

vem av våra intervjupersoner som sagt vad. De namn jag valt att använda är: 

Maria, Sofia, David, Jonas och Per. 

 

Tidigare forskning 

Behov av tydliggörande av kuratorsrollen 

Lieberman (2004) beskriver i en amerikansk litteraturstudie skolkuratorns oklara 

yrkesroll och vikten av rektorns ansvar för skolkuratorns arbetsuppgifter. Vidare 

beskriver författaren beskriver hur rektorn har en skyldighet att förstå rollen och 

funktionen som en skolkurator har och även ge tydliga riktlinjer för vilken roll 

kuratorn ska ha i skolan. Studien visar på det kan stärka skolkuratorns yrkesroll i 

skolan. Resultatet visar på att oklara riktlinjer för det skolkurativa arbetet kan 

medföra olika sorts negativa konsekvenser och hänvisar till tidigare forskning av 

O’Dell (1997), som tyder på att skolkuratorsyrket riskerar för att försvinna pga. 

brister i konkreta befattningsbeskrivningar och otydliga rolldefinitioner. O’Dell 

(1997) skriver att risken med att kuratorsyrket blir allt mer otydligt bottnar i att 

skolor har olika syn på rollen som skolkurator. O’Dell (1997) menar att 

kuratorerna kan få på sig uppgifter som inte är värda skolkuratorns titel som 

exempel datatekniker, elevassistent, lägga scheman, vikarie för lärare. O’Dell 

(1997) skriver vidare att skolkuratorns roll inte blivit klart definierad som 

profession, därför finns ovissheten för skolledningen och rektorn om vad 

skolkurator är. Lieberman (2004) förklarar att det primära problemet i detta är att 

yrkesrollen inte har en tydlig arbetsbeskrivning och att det därför råder olika 

uppfattningar kring rollerna som en skolkurator ska ha bland skolor och rektorer. 

Lieberman (2004) skriver även hur viktigt det är att rektorn har kunskap om 

skolkuratorns roll dens arbetsuppgifter refererar till tidigare stödjande studie utav 

Sergiovanni (2001). Sergiovanni (2001) skriver själv att rektorns beslut om hur 

skolan ska fungera och vilka uppgifter som de anställda ska ha påverkar den roll 

som yrkesgrupperna ska ha inom skolan. Det är viktigt att rektorn förstår sin roll i 

skolan, vad ledarskap innebär och se till att personalen gör ett så effektivt arbete 



 

som möjligt inom sina områden. Det är också viktigt att rektorer intresserar sig för 

skolans anställda, deras arbete och framgång inom skolan och med elever. Detta 

för att ge nya uppdrag, riktlinjer och arbetsuppgifter till sina anställda (Ibid.). 

Lieberman (2004) skriver att det därför är viktigt att skolkuratorn är synlig inom 

skolan och vet sin roll. Rektorn kan därmed vara en avgörande faktor för 

skolkuratorns position i skolan och de arbetsuppgifter som tilldelas. Svårigheten 

med att en rektor ska kunna tydliggöra arbetsuppgifterna för en skolkurator är att 

det saknas en konkret rollbeskrivning och att arbetet skiljer sig från skola till 

skola. Lieberman (2004) avslutar med att denna oklarhet medför konsekvenser 

som att skolkuratorn tilldelas uppgifter som inte hör till dennes kunskapsområde 

och det gör att deras expertis och insatser i skolan minskar.  

Altshuler och Webb (2009) belyser i en amerikansk artikel bristen på 

legitimitet hos skolkuratorer och menar att detta beror på otydliga rolldefinitioner 

och på de professionellas krav för statlig certifiering av skolkuratorer arbetar med. 

Artikeln redovisar olika krav som varje enskild stat i USA har för skolkuratorer. 

Resultat från deras studie visar att 18 av 50 stater saknar kvalifikationer för 

tjänsten som skolkurator och 26 stater varken kräver erfarenhet eller 

provanställning. Författarna refererar till en annan forskare Goren (2002) som 

framhäver problemet med att det saknas enhetliga krav för alla 50 stater om 

skolkuratorns yrkesroll. Goren (2002) skriver att det främst saknas gemensamma 

och homogena beslut om skolkuratorns roll och arbetsuppgifter innebär, samt att 

deras utbildningar varierar stort från varje stat. Altshuler och Webb (2009) skriver 

att det mest avgörande problemet är oklarheter kring kuratorsrollen inom skolan, 

enhetliga professionella kvalifikationer för anställning och kompetenser som 

skolkuratorer ska inneha. Tydliggörande av professionens innebörd, ansvar, 

kompetenser och förväntningar, kan vara nyckeln till att öka legitimiteten för 

skolkuratorerna (Ibid.) 

Curry och Brickmore (2012) framhäver i en amerikansk studie att det är 

viktigt med en bra introduktion för nya skolkuratorer på arbetsplatsen. Resultaten 

av deras studie visar att det dels är viktigt för att lära sig strukturer inom skolan, 

men framför allt för att de ska kunna anpassa sig till den nya arbetsmiljön. Studien 

visade även att de största möjligheterna för detta skapas först och främst genom 

interaktioner med rektorn. Därför är det även viktigt att rektorn informerar och 

framför allt är medveten om vilka arbetsuppgifter en skolkurator ska ha samt vilka 



 

förväntningar som finns på skolkuratorns arbete. Annars medför det konsekvenser 

för det skolkurativa arbetet som att arbetsuppgifter blir diffusa och oklara och att 

rollen blir inte lika tydlig att hålla sig efter. Skolkuratorerna i studien ansåg att det 

var viktigt att ha en relation till rektorn, för att det kan påverka skolkuratorns 

position och roll inom skolan. Studien visade också att när rektorn inte är 

medveten om vad en skolkurator gör, gör att arbetsuppgifterna blir mer oklara. De 

upplevde även att deras roller inte var tydligt definierade och att de inte fullt ut 

förstod vad som förväntades utav dem av skolledningen och personal. Det 

framkom även att skolkuratorerna kände sig betydelsefulla när rektorer 

inkluderade dem i beslutsfattande och kunde anförtro dem med konfidentiell 

information. 

 

Konsekvenser av otydliga arbetsuppgifter 

I en svensk studie av Eskelinen (2000) framgår det att rollen som skolkurator är 

otydlig och att det saknas riktlinjer för hur en skolkurator ska arbeta i skolan. 

Författaren menar att oklara arbetsuppgifter medför olika konsekvenser för 

skolkuratorns arbete. Exempel som att deras kompetens inte används fullt ut, samt 

att det används för andra ändamål som inte hör till skolkuratorns område. Det 

framgår även ur studien att skolpersonal bildar olika uppfattningar om vad en 

skolkurator gör. Detta för andra yrkesgrupper har svårt för att veta vilka uppgifter 

en skolkurator har pga. att rollen inte är tydligt definierad. Det framgår även från 

studien att rektorn kan spela en viktig part för skolkuratorns arbete i skolan. Även 

ifall rektorn har en god teoretisk uppfattning om vad en skolkurator arbetar med, 

så kan rektorn inte konkretisera vad en skolkurator gör. Detta resulterar i att 

rektorn inte kan ge ut detaljerade arbetsuppgifter till skolkuratorn. Vidare leder 

det till att skolkuratorn själv skapar sina egna arbetsuppgifter, utifrån vad denna 

tror är mest relevant för sin yrkesroll. 

Backlund (2007) har skrivit en avhandling om elevvårdsarbetet i 

grundskolan, där hon bl.a. valt att intervjua skolkuratorer. Resultat visar att 

skolkuratorer är de som främst står för stöd och råd i skolan till elever, familjer, 

skolpersonal samt arbetar med konflikter, externa kontakter och planering. Vidare 

visar resultat på att samtal i olika former är det dominerande arbetsområdet i 

kuratorernas arbete, där enskilda samtal med elever upptar majoriteten av 

arbetstiden. Skolkuratorerna i Backlunds (2007) studie bestod framförallt av 



 

bokade samtal med enskilda elever eller elever i grupp. Hon skriver även att 

kuratorerna uppgav att de prioriterade elevsamtalen högt utöver andra 

arbetsuppgifter eller önskemål från skolan. De arbetsuppgifter som var centrala 

för kuratorerna var elevsamtal, kontakter med myndigheter och verksamheter 

utanför skolan samt lärarkonsultation. 

En amerikansk studie som genomfördes i Texas av Nelson, Robles-Pina och 

Nichter (2008) handlar om att undersöka skolkuratorers arbetsuppgifter i skolan 

och vilka skillnader som finns, samt undersöka vilken roll skolkuratorerna har 

inom skolan. Det framgår ur deras studie att skolkuratorer har allt för olika 

uppgifter och att det är de själva som fått utarbeta arbetsuppgifterna då ingen 

befattningsbeskrivning getts ut. Författarna skriver att detta leder till 

konsekvenser som att skolkuratorer tilldelas för många uppgifter som inte hör till 

deras område. Resultaten visade att dessa uppgifter antingen hade väldigt liten 

eller ingen relevans för skolkurativt arbete. Skolkuratorerna fick ta på sig 

uppgifter som registrering och schemaanläggningar för elever eller vikariera för 

sjukanmälda lärare. Författarna skriver vidare att det är viktigt att tydliggöra vad 

som är olämpligt för en skolkurator att arbeta med, för att stärka och tydliggöra 

ytterligare vad skolkuratorns roll kan innebära och vilken arbetsram skolkuratorer 

ska hålla sig inom. 

 

Skolkuratorns samarbetspartners inom skolan 

En artikel skriven av Bor, Ebner-Laundy, Gill och Brace (2002) belyser vikten av 

samarbetet mellan skolkuratorn och andra yrkesgrupper och vad det får för 

betydelse inom skolan. Författarna skriver att samverkan med omgivningen utgör 

en väsentlig del för att en skolkurator ska kunna integreras skolan och för att ett så 

effektivt arbete ska uppnås. Det framgår även av deras studie att skolkuratorer vill 

ha mer samarbete med skolpersonal, för att viktig och nödvändig information om 

elever kan nås genom olika yrkesgrupper som skolkuratorn inte annars kommer i 

direkt kontakt med. Skolkuratorerna i studien menar att det kan spela en stor roll 

inför exempel enskilda eller grupp samtal. Skolkuratorn hade därför uppmanats 

till att skapa kontakt med lärare, föräldrar och skolhälsovården. Författarna 

framhäver att samarbetet mellan skolkurator och skolsköterskan är särskilt viktigt 

då deras arbete kan tendera till att överlappa med varandra kring den psykiska 



 

hälsan, vilket kräver att ett välfungerande arbete mellan dessa yrkesgrupper 

upprättas. 

Av SOU 2000:19 framgår det att den verksamhet som skolkuratorn driver 

med elevvården har sin egen gång inom skolan. Resultaten från utredningen visar 

att de yrkesgrupper som ingår i elevvården tillsammans med kuratorn borde 

samverka. Den gemensamma kunskapen och yrkeskompetensen kan tillsammans 

bidra till en mer effektiv utveckling av skolan och elever. Tillsammans ska 

yrkesgrupperna samarbeta kring eleven för att få ett helhetsgrepp omkring 

problemet och hitta lösningar. Det framgår från rapporten att lärande och hälsa 

ska vävas samman under skolgången istället för att verka separat, då 

yrkesgruppers olika kompetens är mer effektiv kring elever än vad den skulle vara 

om man jobbar enskilt på olika håll. 

Backlund (2007) skriver om elevvårdsteamträffar (EVT) inom skolan, där 

skolpersonal deltar för att diskutera elevärenden tillsammans. De vanligaste 

professionerna som deltar vid dessa möten är rektor, skolsköterska, skolkurator 

och specialpedagoger, men även studie- och yrkesvägledare, lärare och 

skolpsykolog kunde ibland delta. De drag som var gemensamt mellan skolorna för 

EVT, var att det under mötena utbyttes information om enskilda elever, eventuella 

problem som sedan skulle diskuteras och utifrån det samordnades och planerades 

insatser. Resultat visar vidare på att dessa möten prioriterades högt av 

mötesdeltagarna, då den sammanlagda kunskapen från skolpersonalen ökade 

hjälpmöjligheterna för eleverna i skolan. Detta är resultat som även framkommit i 

rapporten SOU 2000:19. Backlund (2007) skriver att det ibland kan vara 

betydelsefullt att sätta in insatser från olika håll för att täcka hela problemområdet 

och då kan EVT fungera som ett tillfälle att bestämma vad som ska göras utav 

vilken personal. Professioner kan tillsammans samarbeta för bästa möjliga 

insatser kring elever. Det framgår även att skolkuratorn fungerar som en viktig 

kontakt mellan andra myndigheter utanför skolan. Kontakt med exempel barn- 

och ungdomspsykiatrin (BUP), socialtjänst och polis är de vanligaste externa 

samarbetspartnerna. Andra samarbetspartners kan vara olika privata eller 

kommunala organisationer (Ibid.) 

I en amerikansk artikel skriven av Cocker, Henry och McNab (2005) belyser 

hur viktigt det är med elevvårdsteam på skolan. Författarna skriver att elevhälsans 

kompetens oftast överlappar varandra och att skolkuratorns funktion inom 



 

elevhälsan inte alltid är tydlig. Detta kan innebära svårigheter för yrkesgrupperna 

genom vem som ska göra vad kring eleverna. Därför är det viktigt för 

yrkesgrupperna att kunna samarbeta för de oftast jobbar för samma mål. 

Problemet med skolkuratorns samverkan med de andra yrkesgrupperna menar 

författarna kan bero på att kuratorns kunskap, utbildning, synsätt och arbetssätt 

skiljer sig från andra yrkesgrupper i skolan som har samma grundutbildning som 

t.ex. lärare, specialpedagogerna och rektorer. 

 

Resultat 

Jag kommer i denna del presentera resultaten från mina intervjuer. 

Skolkuratorerna i min studie har arbetat mellan 3-12 år. Alla arbetade inom fem 

olika grundskolor och var mellan 40-55 år. Namnen jag kommer presentera dem 

som är: Maria, Sofia, David, Jonas och Per. 

 

Skolkuratorns diffusa roll inom skolan 

Det fanns vissa svårigheter för skolkuratorerna i denna studie att hitta tydliga 

beskrivningar på vad skolkuratorn arbetar med. Av deras svar framgår det att de 

olika skolkuratorerna har olika uppfattningar om vad en skolkurator gör. Det var 

även svårt för dem att konkretisera skolkuratorns arbetsuppgifter och ofta 

refererade skolkuratorerna i min studie till de uppgifter som de andra 

skolkuratorerna i kommunen arbetar med eller utifrån olika beskrivningar på 

nätet, vilket man även kan se från Backlunds (2007) avhandling. Skolkuratorerna 

uppger själva att de har god insikt om vad de ska ägna sig åt inom skolan efter 

många år i yrket, men det framgick också att det inte var självklart när de var nya 

som skolkuratorer. ”Efter många år i yrket vet man oftast vad man ska göra. 

Däremot när jag precis skulle börja som skolkurator så var det väldigt mycket 

som var diffust, för jag ville göra så mycket och jag ville hjälpa till med allt, så till 

slut står man där med vatten över huvudet”- Maria. Av min studie framkommer 

det att skolkuratorns roll är otydligt definierad och att det finns brister i deras 

arbetsbeskrivning om vad en skolkurator ska arbeta med, detta framkommer även 

från tidigare forskning, se exempelvis Lieberman (2004), Eskelinen (2000) och 

Nelson, Robles-Pina och Nichter (2008). Resultat från mina intervjuer visar att 

skolkuratorns arbete är mångfacetterat med att hjälpa enskilda elever och 

föräldrar, vara konsult till lärarna, rektor och övrig skolpersonal och även fungera 



 

som en ledare med att arbeta med verksamhetsutveckling, vilket man även kan se 

från rapporten av SOU 2000:19 och från Backlunds (2007) avhandling. Förutom 

detta beskrev skolkuratorerna i min studie att de även fungerar som en kontakt 

mellan exempel socialtjänst, polis och skola (Ibid.). 

Gemensamma svar från respondenternas var att det är viktigt att kunna sätta 

gränser i arbetet inom skolan. Om de inte satt gränser, var det lätt hänt att de 

kunde få uppgifter, önskemål från skolpersonalen, rektorn eller föräldrar som inte 

hör till skolkuratorns område. Detta kan påvisas i studier av O’Dell (1997), 

Eskelinen, (2000) samt Lieberman (2004). ”I början var det svårt att sätta finger 

på vad mitt arbete skulle innehålla och beskrivningarna var diffusa, därför blev 

det lätt hänt att man blev någon annan” – David. Citatet ovan ger en representativ 

beskrivning för samtliga skolkuratorer i intervjustudien. I studien av Lieberman 

(2004) beskrivs detta som negativa konsekvenser för det skolkurativa arbetet, då 

det gör att skolkuratorns expertis och insatser för skolan minskar. Detta beskrivs 

även i studien av Eskelinen (2000), som menar att skolkuratorernas kompetens 

inte användes fullt ut. Respondenterna nämnde även att de kände sig outnyttjade 

inom skolan, när deras kompetens ibland används till andra ändamål. Detta tar 

även Eskelinen (2002) upp i sin studie och som även kan påvisas i studien av 

Nelson, Robles-Pina och Nichter (2008). Att skolkuratorn tilldelas uppgifter som 

inte hör till deras profession, menar de två sistnämnda forskningarna att det beror 

på att det råder en generell oklarhet om vilka arbetsuppgifter en skolkurator 

faktiskt ska ha och därför tilldelas skolkuratorn uppgifter som inte alltid är bäst 

lämpade för deras kompetens. ”En skolkurator kan få en mängd olika uppgifter 

på sig som man själv inte anser ha någonting att göra med rollen man har, därför 

måste vi vara trygga i oss själva och lära oss att säga nej” – Sofia. 

Skolkuratorerna i min studie uppger att det är viktigt att hålla sig inom ramen 

för vad befattningen anger och vara verksam inom det, men att det är svårt pga. 

otydliga riktlinjer. Detta resulterar i att skolkuratorn får arbetsuppgifter som 

antingen har liten eller ingen relevans för det skolkurativa arbetet, vilket studier 

av Eskelinen (2000) och Nelson, Robles-Pina och Nichter (2008) också styrkar. 

Detta överensstämmer också med vad skolkuratorerna i min studie har uttryckt, 

som har fått på sig uppgifter som de själva inte tycker är relevant att göra som 

skolkurator. De nämner exempel uppgifter som rastvakt, vara extra hjälp på 

lektioner eller fungera som elevassistent. ”Som ny skolkurator var det svårt att 



 

sätta finger på vad mitt arbete skulle innehålla och därför blev det lätt hänt att 

man tog på sig uppgifter som att t.ex. gå rastvakt, som inte hade någon relevans 

för mitt arbetsområde” – Maria. 

 

Friheten att forma sina egna arbetsuppgifter och sin egen roll. 

Alla fem skolkuratorer i min studie har i grunden samma arbetsuppgifter, men att 

det kunde skilja sig mellan vilka som var de främsta uppgifterna och hur alla 

arbetsuppgifter läggs upp. ”Det har blivit jag själv som har skaffat mig en 

uppfattning kring mitt arbete. Vissa får kanske en arbetsbeskrivning men sen är 

det otroligt individuellt hur man arbetar på individ, klass, skolnivå” – Sofia. Det 

som tog upp mest av kuratorernas arbetstid, som ansågs som traditionellt, var de 

individuella samtalen med elever, som kan fungera som både stöd eller 

motiveringssamtal. Detta kan man även se från rapporten av SOU 2000:19 som 

uppger att skolkuratorns huvudsakliga uppgift är att vara den som ger samtalsstöd 

åt elever och att individuella samtal är det som tar upp mest tid.  ”Mycket enskilda 

samtal, men det kan ju gå i perioder. En del kuratorer vill arbete jobba med 

grupper, andra individuellt, det beror på vad man själv är bäst på och vart 

intresset ligger”- David. Gruppsamtal och förebyggande arbete kunde variera 

stort beroende på behov, tid och eget intresse från både skolan och kuratorns sida. 

Alla fem skolkuratorerna uppger också att de prioriterar elever som är i behov att 

prata, behöver hjälp eller stöd utöver alla andra ärenden i skolan, vilket man kan 

återkoppla till Backlunds (2007) avhandling. Följande citat representerar detta 

tydligt: ”De enskilda samtalen är vanligaste för mig. Men det är min uppfattning 

om ett barn har ett behov av att prata, så måste jag prioritera det, självklart. Men 

det tar upp mest tid för min del i alla fall, andra kanske gör annorlunda.”- Maria. 

Skolkuratorerna är eniga om att det råder en stor frihet att förfoga över sin tid 

och att det är lätt hänt att låta sina egna intressen att styra sitt arbetssätt. De fem 

respondenterna är överens om att man då som person kände sig mest bekväm och 

kunnig inom enskilda samtal, så ägnar man sig mest åt det eller ifall man kände 

att man kunde nå framgång inom grupparbete så finner man kanske vägen genom 

det. ”Man är mer styrd av sin personlighet och sina intresseområden än vad man 

vill medge. För jag gör ju det som jag tycker jag är bäst på. För min del blir det 

individuella samtal. Sen är det frågan om det är professionellt att låta sina egna 

preferenser styra sina arbetsuppgifter.” -David. Men att låta sina egna intressen 



 

styra sina arbetsuppgifter var något som alla frågade sig ifall det var 

professionellt, vilket det  citatet ovan representerar. Liknande resultat kan man se 

från Liebermans (2004) undersökning. Att skolkuratorer inte får en specifik 

arbetsbeskrivning beskriver Lieberman (2004) som ett stort och avgörande 

problem, för då lämnas det fritt för skolkuratorn själv att forma sin roll. Det gör 

att skolkuratorn skapar sina egna vägar och arbetssätt inom skolan efter sina egna 

erfarenheter och kunskap, vilket också bidrar till att skolkuratorns roll varierar så 

stort från olika städer och skolor (ibid).  

Frågorna som handlade om de tilldelades någon arbetsbeskrivning utav 

skolledning och ifall rektorn gav ut uppgifter, svarade samtliga skolkuratorer att 

de inte fick någon arbetsbeskrivning. Kuratorerna yttrade sig olika, men 

nedanstående citat representerar ungefär hur alla kände kring frågan. De beskrev 

även att rektorn kunde komma med förfrågningar, men inte att rektorn gav ut 

specifika uppgifter som de skulle arbeta med. ”Rektorn styr ju ens arbetsdag, så 

de kan beordra en vad man ska göra, men gör inte rektorn det, så blir det att man 

formar rollen själv och ger sig själv sina egna arbetsuppgifter” –Per. Det framgår 

utav respondenternas svar att deras rektor ofta har en god teoretisk uppfattning om 

skolkuratorns arbete, men har inga detaljerade kunskaper eller klara 

arbetsbeskrivningar till vad en skolkurator ska arbeta med. Det lämnades relativt 

fritt för dem själva att utforma. Skolkuratorerna hade själva utarbetat en 

arbetsbeskrivning tillsammans i en så kallad kuratorsgrupp, utifrån olika 

beskrivningar. I intervjuerna visade det sig även att det finns många varianter att 

inhämta kunskap om arbetsmetoder och arbetssätt. Mycket kunskap inhämtades 

från internet, litteratur, material och från kurser som de deltagit i. Något som alla 

fem kuratorer nämnde var att de följde en policy för skolkuratorer från 

akademikerförbundet SSR. Detta påvisas även i Liebermans (2004) studie och 

skriver om hur viktigt det är att rektorn och skolledning har kunskap och 

förståelse för vad en skolkurator ska arbeta med, samt ge förslag på bestämda roll 

beskrivningar. Lieberman (2004) beskriver även i sin studie att problemet med 

tydliga arbetsuppgifter beror på att det råder för olika uppfattningar om 

skolkuratorsrollen och vilka arbetsuppgifter som en skolkurator har, samt att det 

varierar från skola till skola. Detta lämnar skolkuratorn till att själv skapa sin egen 

arbetsroll (Ibid.).  



 

Alla fem skolkuratorer i min studie beskrev att det är svårt att säga exakt vad 

de ska arbeta med i skolan pga. att det saknas riktlinjer. En utav respondenterna 

sade att det inte alltid behöver vara fel, men det kan finnas ens stor risk att man 

hamnar långt bort från det man egentligen ska göra. En utav skolkuratorerna 

nämnde att man kan förvandlas till en fritidsledare eller en vikarie på lektioner 

eller som hjälp under läxläsning. En annan utav respondenten beskrev att man 

som ensam skolkurator måste vara trygg i sig själv ifall man får önskemål eller 

förfrågningar utav skolpersonalen och våga säga nej, när man känner att det inte 

hör till ens område. Respondenterna uppger själva i min studie att de uppfattar sin 

roll som oklar i skolan och att det skulle vara skönt att ha en arbetsbeskrivning att 

hålla sig inom. Skolkuratorerna berättade även att de inte förstod vilka 

förväntningar som skolpersonal hade på deras roll och deras arbete med elever. En 

utav respondenterna beskrev att förväntningarna som skolpersonal, föräldrar och 

elever har på skolkuratorn inte alltid stämmer överensstämmer med verkligheten. 

”Att förväntningar inte stämmer överens med verkligenheten är en svårighet i en 

skolkurators arbete, för då kan man uppleva en känsla att man ibland inte når 

upp till de förväntningar som ställs”. –Jonas. En annan utav respondenterna sade 

att alla vet vad en person med en profession med tydliga regler och riktlinjer ska 

göra, men när det inte finns en konkret roll och arbetsbeskrivning och ingen vet 

vad en skolkurator arbetar med så är det lätt hänt att skolkuratorer styrs av 

förväntningar. Detta kan återkopplas till resultaten från Curry och Brickmores 

(2012) studie. ”Alla vet ungefär var en lokgörare förväntas göra, eller ex en 

lärare. Men när det inte finns det med skolkurator så finns ju risken att den 

person styrs av förväntningarna. Det behöver inte vara fel, men kan finnas stor 

risk att man hamnar långt bort från det man ska göra” –David. 

 

Rektorns betydelse i skolkuratorns roll. 

Problemet med att ge en konkret arbetsbeskrivning till skolkuratorer är även något 

som Altshuler och Webb (2009) tar upp i sin studie. Författarna menar att 

svårigheten med att ge en skolkurator en arbetsbeskrivning är att det saknas 

gemensamma och enhetliga beslut om vad skolkuratorns roll innebär och att det 

kan skilja sig åt mellan utbildningar och uppgifter från stad till stad. Det framgår 

ur min studie att en bra kontakt med rektorn på sin skola kan gynna ens 

arbetsuppgifter och rollen på skolan, vilket även framkommer från Liebermans 



 

(2004) och Sergiovannis (2001) studie. ”Relationen till ens närmaste chef kan 

vara helt avgörande för hur ens roll och arbetet på skolan blir, så att ha en god 

kontakt med rektorerna är viktigt” – Per. 

Lieberman (2004) menar att rektorn kan vara en avgörande faktor för 

skolkuratorns position i skolan och de arbetsuppgifter som tilldelas. Lieberman 

(2004) skriver dock att rektorn inte kan tydliggöra arbetsuppgifter för 

skolkuratorn pga. att rollbeskrivningarna är otydliga och att deras arbete kan skilja 

sig från olika skolor och städer, vilket även framkommer utav Sergiovannis 

(2001) studie. Detta påvisas även ur studien gjorde av Curry och Brickmore 

(2012). Curry och Brickmore (2012) skriver även att brist på interaktion med 

skolledning och rektor minskade skolkuratorns effektivitet och sysselsättning på 

skolan.  

Altshuler och Webb (2009) skriver att den största anledningen till varför 

skolkuratorer saknar legitimitet, är för att problemen ligger i otydliga 

arbetsbeskrivningar, kvalifikationer och skolkuratorns diffusa yrkesroll, vilket kan 

kopplas till vad alla respondenter uttryckte i min studie. De beskrev att otydlig 

arbetsbeskrivning kan vara det som gör att det kuratorsyrket brister på många sätt. 

De sade även att det kan vara en utav de största anledningarna till varför de inte 

har någon legitimitet, vilket kan påvisas i Altshuler och Webbs (2009) studie. 

”Hade det funnits en arbetsbeskrivning för en skolkurator så skulle vi fått ökad 

legitimitet. Skickar jag mitt barn till kuratorn så vet jag att han gör det och det, 

för han jobbar utifrån den och den metoden och den samtalsmetodiken. Det tror 

jag är den viktigaste delen för oss skolkuratorer för att få mer värde” –Jonas. 

Curry och Brickmore (2012) skriver att skolkuratorerna kände sig 

betydelsefulla och att deras arbete bidrog till skolan genom bra interaktioner och 

samarbete med rektorn övrig skolpersonal. Curry och Brickmore (2012) visar 

även att skolkuratorerna kände sig betydelsefulla när de inkluderades i 

beslutsfattande och när rektorn kunde anförtro dem med konfidentiell 

information. Respondenterna uttryckte sig om att de kände sig viktiga när 

skolpersonal inkluderade dem i olika möten, om råd eller annan hjälp. ”Jag 

känner och ser omkring mig att jag är viktig och det är väldigt viktigt att känna 

det, för känner man sig obetydlig så mår man dåligt på sitt jobb” –Jonas. Något 

som var särskilt betydelsefullt var när rektorer var i behov av hjälp, av olika 

anledningar och sökte sig till skolkuratorn. ”Jag tycker det är viktigt när lärare 



 

eller föräldrar eller rektorn vill ha med mig på ett möte, för att jag ska ge mina 

råd och förslag om hur man ska gå till väga då känner man att ens roll på skolan 

bidrar till något” –Sofia. En utav respondenterna nämnde att den kände sig 

betydelsefull när rektorn behövde hjälp med anmälningar eller om lärare sökte 

hjälp hos skolkuratorn pga. tuffa eller svåra fall som lärarna inte kände att de 

klarade av, men som kurator är man van vid hårdare fall. Lärarna ser kuratorn 

som den ständige ”fixaren” av problem, att det finns stora förväntningar på 

kuratorn samt att det kan vara svårt för kuratorn att få vara i fred, vilket kan 

innebära konsekvenser för skolkuratorns arbetssituation.  

Curry och Brickmore (2012) beskriver i sin studie att det är viktigt för nya 

skolkuratorer att få en bra introduktion på skolan, vilket rektorn har störst makt 

till att anordna inom skolan. Både för att lära sig strukturerna, men även för att 

lära känna och bekanta sig med den nya arbetsmiljön, men framför allt för att 

kunna anpassa sig. Detta är något som kuratorerna saknade i min studie och 

uppgav att ingen av dem fått någon bra eller tydlig introduktion när de fick 

tjänsten som skolkurator. ”Nej jag fick inte någon tydlig beskrivning på vad jag 

skulle arbeta med. Det var mer att här är ditt rum, här är telefon nr till dina 

kollegor som du skulle kunna snacka med. Sen blev jag hastigt presenterad för 

personal och rektorer” –David. Respondenterna nämnde även att man som ny 

skolkurator kan bli lätt förvirrad, dels pga. att de oftast inte får någon tydlig 

arbetsbeskrivning, men dels för de inte introduceras på skolan för skolpersonal 

och elever så deras ansikte blir bekant för omgivningen. ”Jag fick ingen 

introduktion av arbetsplatsen eller kollegor när jag började min tjänst, så jag 

bildade mina egna erfarenheter och min egen arbetsposition –Sofia. Detta kan 

återkopplas till Curry och Brickmores (2012) studie, där de beskriver att 

skolkuratorer har större möjlighet till att känna acceptans och att deras arbete 

behövs inom skolan. Curry och Brickmore (2012) menar att detta sker genom 

interaktioner med elever, skolpersonal och föräldrar, vilket ger större möjlighet 

från början med en bra introduktion på den nya arbetsplatsen.  

 

Samverkan och samarbete  

Samarbete med elevhälsan beskrivs av alla som oerhört viktigt för att kunna ge den 

bästa hjälpen till eleverna. Elevhälsan som finns representerad på varje skola och 

äger rum varje vecka, närvarar skolsköterska, skolkurator, specialpedagoger, samt 



 

rektorn. Det kunde skilja sig åt från skolor ifall fritidspedagog, psykolog eller 

studie -och yrkesvägledare deltog. Skolkuratorerna uttryckte att mötena med 

elevhälsan som positivt, men det kunde förekomma stunder när deras insatser inte 

behövdes eller var nödvändiga. 

De professioner som kuratorerna i min undersökning vanligtvis samarbetar 

med är skolsköterska, specialpedagoger och rektorn. Dessa samarbetspartners 

beskrivs som vanligast även ur Backlunds (2007) avhandling samt från rapporten 

SOU 2000:19. Respondenterna berättade att mötena med elevhälsoteamet var ett 

bra tillfälle att diskutera elevärenden och gemensamt finna lösningar till det 

upplevda problemet. I detta forum diskuteras elever och ärenden och 

skolpersonalen kan bolla funderingar med elevhälsan och beslut som kan tas om 

vad som ska göras för eleven, vilket också beskrivs i Backlunds (2007) 

avhandling. ”Jag har ett samarbete med lärare och den skolpersonal som ingår i 

elevhälsoteamen. För vi är alla samlade vid de mötena och då kan vi sitta ner alla 

tillsammans vid samma tidpunkt och diskutera olika elevärenden.” –Per. 

Backlund (2007) och rapporten SOU 2000:19 visar att skolkuratorerna är en av de 

vanligaste förekommande professioner inom elevhälsoteamen.  

Skolkuratorerna berättade även under intervjun om andra myndigheter som 

de samverkar med kring eleverna i skolan. Dessa verksamheter och myndigheter 

är polis, socialtjänst, fältsamordnare, BUP (barn och ungdomspsykiatrin). 

Kuratorerna sade att de fungerar som en samordnare och för att eleven ska få den 

bästa hjälpen så för de ett samarbete med Socialtjänst, BUP och instanser såsom 

Polis, Arbetsförmedling och resursskolor. Hur samverkan med dessa ser ut kunde 

variera. Skolkuratorns samverkan med dessa myndigheter tar även Backlund 

(2007) upp i sin studie. ”Behöver jag så tar jag kontakt utanför skolan om jag 

verkligen behöver råd eller någon sorts hjälp, det tvekar jag aldrig på. T.ex. 

rädda barnen, Soc, fältare, polis eller olika stöd och rådgivningsgrupper som 

finns i kommunen” –Sofia. Alla fem skolkuratorerna i min studie berättade att de 

önskade att det fanns mer samarbete inom skolan med personalen och föräldrarna. 

Oftast räcker tiden inte till, både för dem själva och för övrig personal i skolan, 

för att träffas och planera tillsammans. De ansåg även att samarbete är väldigt 

viktigt, men inte bara för dem själva, utan främst för att gynna eleverna, men även 

för att skapa relationer och kontakter med övrig personal i skolan. 

Respondenterna nämnde även att samarbete är särskilt viktigt för nya 



 

skolkuratorer för deras framtida position, för att kunna integreras i skolan med 

elever och alla anställda. Detta kan återkopplas till resultat i en studie av Bor, 

Ebner-Laundy, Gill och Brace (2002) som visar att samarbete utgör en väsentlig 

del för skolkuratorernas tjänster och deras blivande roll inom skolan. I likhet med 

vad respondenterna uppgav under intervjuerna så skriver författarna att det inte 

bara är en fördel för skolkuratorn själv, utan att det även hjälper eleverna och 

andra yrkesverksamma i skolan. 

 

Respondenterna sade att deras vanligaste samarbetspartners inom skolan är 

skolsköterskan, rektorn, specialpedagoger och fritidsledare, som bl.a. är dem 

yrkesgrupper som ingår i elevhälsan. Vanligaste orsaken till om skolkuratorers 

samverkan med skolpersonal blev större eller mindre kunde dels bero på 

placeringen av arbetsplatserna inom skolan och dels vilka arbetstider de hade, 

vilket en av respondenternas beskrev tydligt. ”var mitt arbetsrum ligger i skolan 

har stor betydelse, för om jag sitter väldigt dåligt och i utkanten av hela skolan, 

gör ju självklart att jag blir mindre synlig än om jag hade varit placerad mitt i 

och det gör ju att samverkan med skolpersonal blir mindre” –Sofia. Vissa av 

kuratorerna i min studie de och sköterskan kunde ha olika arbetstider och att det 

gjorde det svårt för dem att arbeta tillsammans. Ifall skolkuratorns arbetsrum var 

nära sköterskan, så blev det naturligt att sköterskan blev den skolkuratorn 

samarbetade mest med och likadant med exempelvis specialpedagoger. Från 

respondenternas svar på frågan om vilka som var deras vanligaste 

samarbetspartners kan kopplas till resultaten från rapporten av SOU 2000:19 som 

visar att skolkuratorn borde samverka med den personal som ingår i elevhälsan, 

då den sammanlagda kompetensen kan öka effektiviteten av utveckling av skola 

och elevernas framgång, vilket kan påvisas från Cocker, Henry och McNabs 

(2005) studie. Detta framgår även av Backlunds (2007) avhandling där hon 

skriver att de yrkesgrupper som ingår i elevhälsan tillsammans borde jobba ihop 

sig för ett bättre samarbete, dels för att det gynnar eleverna genom att få maximal 

hjälp och dels för att skolpersonalens områden ibland kan överlappa varandra, 

vilket kräver ett bättre samarbete. 

 

Diskussion 



 

Det är viktigt att påpeka att mitt resultat inte går att generalisera till en större 

population, då endast fem skolkuratorer blivit intervjuade. Det kan även se olika 

ut i olika kommuner. Skolkuratorerna jag valt att intervjua jobbar inom 

grundskolor, som enligt respondenterna kan skilja sig mycket i arbetet inom t.ex. 

gymnasieskolorna. Däremot har jag fått en inblick i vad skolkuratorerna anser om 

sin yrkesroll och sitt arbete, som också var mitt syfte med studien. 

Skolkuratorerna i min studie arbetar utan att ha någon tydlig yrkesbeskrivning 

eller en definierad lagstadgad yrkesroll. Att forma sin yrkesroll är något som 

skolkuratorerna i min studie dagligen gör i sitt arbete. Tidigare forskning och min 

empiri visar på en samstämmig bild av skolkuratorns och dennes roll, vilket jag 

anser intressant till att föra forskningen vidare, för att se ifall det går att 

generalisera till en större population. Studier av exempel Lieberman (2004), 

Eskelinen (2000) och Altshuler och Webb (2009), tyder på att det behövs en 

enhetlig och tydlig definition av skolkuratorns roll, vilket även stämmer överens 

med vad respondenterna sa i min studie om att tydliga arbetsbeskrivningar skulle 

öka deras legitimitet.  

Alla skolkuratorer i min studie är eniga om att de värdesätter de enskilda 

samtalen med elever högst vilket även Backlund (2007) skriver i sin avhandling. 

Min empiri visar också att skolkuratorerna har stor frihet att arbeta på sitt eget sätt 

utifrån intresse och vad de själva anser fungerar bra. Det var även lätt hänt att 

skolkuratorer drivs av förväntningar som personal har på dem, särskilt om man är 

ny som skolkurator. Det framkom även att de själva inte alltid vet eller förstår vad 

som förväntas utav dem, vilket även framkommer från Curry och Brickmores 

(2012) studie.  

Skolkuratorerna uppgav även att de inte fick någon arbetsbeskrivning vid 

anställning, vilket var fritt för dem själva att bestämma sin roll inom skolan, vilket 

även kan påvisas av tidigare forskning av Lieberman (2004) och Nelson, Robles-

Pina och Nichter (2008). Det framgår uppenbart att skolkuratorn har ett behov av 

mer tydliga riktlinjer att luta sig mot. Annars lämnas skolkuratorn till att skapa sin 

egen identitet och därefter forma sina egna arbetsuppgifter. Detta beskrivs även 

från undersökningar av Lieberman (2004). Skolkuratorerna beskriver vikten av 

samarbete med skolpersonalen, särskilt när man är ensam i sin yrkesroll som de 

är. Detta påvisas även från Backlunds (2007) avhandling, rapporten från SOU 

2000:19 och från Cocker, Henry och McNabs (2005) studie. De beskriver även en 



 

önskan om mer samarbete med andra yrkesgrupper i skolan för den sammanlagda 

kompetensen skulle gynna eleverna. Detta framkommer även från studien utav 

Bor, Ebner-Laundy, Gill och Brace (2002). Externa myndigheter som 

Socialtjänsten, fältare, polis, BUP betonas som viktiga samarbetspartners för 

kuratorn, vilket även påvisas från Backlunds (2007).  

Jag upptäckte även att kuratorernas frustration över de oklara 

arbetsuppgifterna yttrades i form av hur viktigt det var att hela tiden avgränsa sitt 

arbete. Alla kuratorer var eniga att det är lätt hänt att få på sig för mycket arbete 

och det kan sluta med att man hamnar långt bortom ramarna från sitt arbete. 

Skolkuratorerna i min studie tar upp exempel på uppgifter som de kan få på sig 

som de själv inte tycker har någonting med deras arbete att göra. De nämner 

exempel uppgifter som rastvakt eller extra hjälp inne på lektioner. Detta påvisas i 

studier från Lieberman (2004), Eskelinen (2000) och Nelson, Robles-Pina och 

Nichter (2008). Jag anser dock att det är viktigt för en skolkurator att vara synlig 

för elever och skolpersonal. Därför kan rastvakt eller hjälpa till inne på lektioner 

vara bra möjligheter för att synas i skolan.  

Denna uppsats har gett upphov till mer frågor än svar. Skolkuratorn har 

funnits i skolor sedan många år tillbaka, men än idag beskrivs skolkuratorns roll i 

skolan som oklar och otydlig. Därför tycker jag att det borde göras fler studier 

kring denna situation pga. att det krävs åtgärder för att skolkuratorn ska få en 

specifik arbetsbeskrivning och en tydlig roll inom skolan. Med tanke på att det 

inte finns någon kuratorsutbildning är det förvånansvärt att arbetet såg så lika ut 

kuratorerna emellan. Därför anser jag att det hade varit intressant att utföra en 

nationell undersökning om skolkuratorers arbete, för att se ifall skolkuratorer över 

hela Sverige har likadana uppgifter.  

Forskning visar tydligt att skolkuratorns arbetsuppgifter och roll både är 

diffusa och otydliga, samt att skolpersonal inom skolan uppfattar kuratorns arbete 

annorlunda gentemot skolkuratorn själv. Därför anser jag att en komparativ studie 

skulle kunna genomföras för att belysa skillnaderna mellan hur en skolkurator 

uppfattar sitt arbete gentemot skolpersonalens uppfattningar. Detta för att eniga 

beslut och överensstämmelser ska skapas inom skolan och för att förhoppningsvis 

underlätta samarbetet mellan skolkurator och övriga yrkesgrupper inom skolan. 

Jag har ifrån denna studie lyft skolkuratorns perspektiv och uppfattningar kring 

kuratorsrollen i skolan. Nu i efterhand anser jag att det hade varit intressant att 



 

genomföra en studie om skolpersonalens perspektiv på skolkuratorns roll.  Då det 

tydligt framkommer att skolpersonalens förväntningar och önskemål på kuratorn, 

inte stämmer överens med hur skolkuratorn själv uppfattar sin roll. Altshuler och 

Webb (2009) framhäver att tydliggörande av professionens innebörd, ansvar, 

kompetenser och förväntningar, kan vara nyckeln till att öka legitimiteten för 

skolkuratorerna. En vidare forskningsfråga om varför skolkuratorn saknar 

legitimitet hade därför varit intressant att belysa. 
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Schoolcounselors role in schools. Obvious! Right? 

 

SUMMARY: 

The purpose of this article is to describe how the school counselor understands 

their role and how they define their duties within the school. To achieve the 

objective, the following factors were analyzed: How do you describe school 

counselor their work in school? How do school counselors as professionals within 

the school? Collaboration with other professional roles in schools, documentation 

and notes are other factors that have been analyzed. The material obtained from 

skolkuratorers own experiences and analyzed based on previous research that 

dealt with proffessional role within the school and how their work looks like. To 



 

get the practitioners' thoughts and opinions, I decided to do a qualitative study of 

five school counselors with semi-structured interviews. I did my analysis by 

asking my empirical data from previous research. The results show how unclear 

the role of school counselor is and how uncertain the tasks are and how 

professional role as a school counselor can be perceived differently by different 

people. The results also shows that school counsellors have a variety of different 

working-areas, where the individual conversations with students takes up mostly 

of working hours. Other workareas consist of supporting and consulting pupils, 

parents and teachers through dialogue. Another assignment is to work preventive 

with groups and classes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


