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Sammanfattning 

 

Det här arbetet handlar om skolkuratorernas arbetssituation från skolkuratorers perspektiv, med 

betoning på den nya skollagen som tillkom 2011. Genom att använda humankapitalteorin, är tanken 

att förklara behovet av skolkuratorer och hur arbetsplatsen psykosociala miljö påverkar kuratorer 

positivt och negativt. Genom en kvantitativ enkätstudie som skolkuratorer inom två län fick svara på, 

kunde svaren analyseras och förstås i en vidare bild. Skolkuratorerna i studien känner att de inte kan 

leva upp till skollagen och att det saknas ramar och förståelse över hus skolkuratorerna inom 

elevvården ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande med de psykosociala frågorna inom skolan.  

Nyckelord: skolkuratorer, psykosocialt arbete, skollag, humankapitalteorin  



 

 

 

Förord    

 

Jag vill bara tacka de som varit med under min resa med det här självständiga arbetet. Ett speciellt 

tack till min handledare Jorge, betygsättande lärare juni 2014 Mona Livholts, till mina närstående 

som varit uppmuntrande och ett speciellt tack till de som deltagit i min enkätundersökning.  

 

Jag vill också lyfta fram ett par ord som jag fick av en av de medverkande, som berörde mig och 

gjorde mig mer beslutsam att skriva om skolkuratorer: 

 

”Jag önskar dig all lycka till och vill också passa på att rikta ett stort tack till dig att du valt att belysa 

en viktig socionomroll, skolkuratorns”.  
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1. 1. 1. 1. InledningInledningInledningInledning        

 

1.1.1.1.1.1.1.1.    ProblemformuleringProblemformuleringProblemformuleringProblemformulering    

När det gäller media har mycket stor fokus legat på de svenska skolorna, kanske speciellt när det 

gäller PISA-undersökningar och hur skolan i Sverige halkar efter resten av Europa. Men för att förstå 

skolors resultat, måste vi titta närmre på skolans resurser, i detta fall; elevhälsan. Det finns flera 

rapporter som handlar om barn och ungas psykiska hälsa, där bland annat skolprestationer och 

skolan som arbetsmiljö är viktiga faktorer (Bremberg, Haeggman & Lager 2006; Kungliga 

Vetenskapsakademien 2010; Skolverket 2010). Skolverket fick i uppdrag av regeringen att i samband 

med budgetåren 2009/2010 rapportera om bestämningsfaktorer för hälsan i skolmiljön. Rapportens 

utgångspunkt var att skolprestationer och hälsan påverkar och påverkas av varandra. 

Decentralisering av skolan, ökad segregering, differentiering inom undervisning samt en ökande 

individualisering av elevernas arbete var de faktorer som påverkade elevernas resultat. Förutom 

detta framkom det att socioekonomiska skillnader i elevernas uppväxtmiljö samt lärarnas kompetens 

också var två viktiga faktorer i elevernas skolresultat. I rapporten uppgav eleverna själva att de 

saknade arbetsro i skolan och att de kände sig stressade med skolarbetet. Bland annat stress anges 

som en del av elevers psykosomatiska hälsa, där stress ger symptom som huvudvärk, 

muskelspänningar samt sömnsvårigheter.   

Den nya skollagen (2010:800) började tillämpas från och med den 1 juli, 2011, skriver Skolverket 

(2011) på sin hemsida. Skollagen reglerar rättigheter och skyldigheter när det gäller barn, elever och 

vårdnadshavare samt innehåller de grundläggande bestämmelser om skola samt förskolan. I 

Skollagen finns också skolans samt huvudmännens ansvar för verksamheten beskriven. Den nya 

skollagen hade också en betoning på elevhälsan, hur denna skulle se ut och att elevhälsan skulle 

fokusera på det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Skolkuratorer ska arbeta kring den 
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psykosociala delen av arbetet, ska vara tillgängliga för alla elever på skolorna och medverka i 

värdegrunden. En annan viktig punkt i den nya skollagen var att fånga FN:s konvention om barnets 

rättigheter, enligt propositionen (2009/10:165). Hammarberg (2006) skriver att konventionen 

handlar om att lyfta fram barnen genom ett antal olika artiklar, speciellt viktigt när det gäller skolan 

handlar om artikel 2 (barn har ett fullt och lika människovärde – också barn emellan), artikel 3 

(barnets bästa ska komma i främsta rummet), artikel 6 (att säkerhetsställa barnets överlevnad samt 

utveckling), artikel 12 (barnen ska få bli hörda och påverka sin egen situation), artikel 19 (barn ska 

skyddas mot våld, övergrepp, vanvård, utnyttjande samt sexuellt utnyttjande medan barnet är i 

föräldrarnas eller annan persons vård), artikel 23 (barn ska, oavsett funktionshinder, få åtnjuta ett 

meningsfullt liv), artikel 24 (barn har rätt till hälso- och sjukvård), artikel 28 (barnets rätt till 

utbildning) samt artikel 29 (utbildningens syfte), artikel 31 (barnets rätt till vila och fritid) samt artikel 

33 (skydda barn från användning narkotika). 

Akademikerförbundet SSR (2012) gjorde en förfrågan till undersökningsföretaget Novus 2012, om att 

undersöka samt kartlägga skolkuratorers arbetsbelastning. Resultatet visade att skolkuratorer ofta 

känner sig ensamma med stort ansvar, att de saknar kompetensutveckling och att de inte känner att 

de kan följa skollagens intention om att alla elever på skolan har tillgång till skolkurator. 

1.2.1.2.1.2.1.2.    SSSSyfteyfteyfteyfte    

Syftet med studien är att skapa förståelse om vikten som skolkuratorernas förebyggande och 

hälsofrämjande psykosociala arbete har och hur kuratorer i två län upplever sitt arbete med 

elevvårdens lagförda arbete.    

1.3.1.3.1.3.1.3.    FrågeställningaFrågeställningaFrågeställningaFrågeställningarrrr    

Hur uppfattar skolkuratorer i två län deras arbete med elevvårdens lagförda arbete; 1. När det gäller 

lagens intentioner om psykosocialt hälsofrämjande och förebyggande arbete? 2. När det gäller 

tillgängligheten för skolans alla elever?    
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2. 2. 2. 2. KKKKunskapslägetunskapslägetunskapslägetunskapsläget    

2.1. 2.1. 2.1. 2.1. Socialarbetare i skolanSocialarbetare i skolanSocialarbetare i skolanSocialarbetare i skolan    

Socialarbetare i skolan har blivit ett mer och mer aktuellt ämne, efter hand som det tillkommit 

program och test för skolbaserade vårdservicehus. Wolpert, Humphrey, Belsky och Deighton (2013) 

har studerat TaMHS (Targeted Mental Health in Schools) i Englands skolor. TaMHS utvecklades i USA 

för att fånga upp elever som riskerar eller som redan utvecklat mentala problem, så som utagerat 

beteende, ångest, depression eller andra former av mental ohälsa. Skolan har visat sig vara ett idealt 

område för att hitta och fånga upp barn och unga vuxna som mår dåligt. Det finns studier som visar 

att kostnader för unga vuxna som mår dåligt kan uppnå en kostnad på $247 miljarder i USA och att 

samma siffra i Storbritannien ligger på £50,000.   

TaMHS har flera olika interventioner, där elevers problem står i fokus till vilken insats som ska väljas, 

vilket har visat sig vara mer effektivt än mer universella interventioner och systematiska studier samt 

metaanalyser har visat att denna form av program har visat sig lovande vad det gäller unga med 

mentala problem eller de unga som riskerar att få mentala problem, skriver Wolpert m.fl. När det 

gäller deras studier om TaMHS i England, gjordes en mix-metod, med en långgående 

observationsstudie, en randomiserad kontrollerad studie och dels en intervjustudie. Frågorna som 

fanns handlade om vilken påverkan TaMHS hade på elevers mentala hälsa, om fler support i form av 

böcker hade betydelse på programmet, vilka former av resurser som behövdes för att hitta och förstå 

de mentala problem på olika skolor, vilka skolor och de individuella faktorerna som påverkar och 

förändrar elevers mentala hälsa samt hur projektarbetare, skolpersonal, elever samt föräldrar 

upplever TaMHS. Målet med studien var att förstå hur TaMHS kan användas mer generellt över fler 

skolor, för att införa programmet helt på lång sikt. Studien visade att personal, elever och föräldrar 

var positiva till programmet och att på grundskolan minskade både emotionella och 

uppförandeproblem under de tre åren som projektet höll på. När det gäller högstadieskolorna var 

det däremot inte en lika entydig bild, då eleverna uppgav en minskad emotionell börda, men 

uppförandet förändrades inte. När det gäller den randomiserade studien visade det att gav resultat 

på uppförande när det gäller grundskolan men att det inte gav lika mycket på äldre elever. TaMHS 

styrka var att det fanns olika former av program, för att passa till olika former av problem.  

Allen-Meares och Montgomery (2014) har en litteraturöversikt om de globala trenderna kring 

skolbaserat socialt arbete som uppkommit då det finns en positiv effekt av att ha socialt arbete i 

skolorna. För att förstå de kontextuella skillnaderna när det handlar om skolbaserat socialt arbete, 

måste olika modeller förstås, så som att unga måste bli sedda som en del av ett större system som 
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påverkar deras uppträdande samt att integration mellan flera olika system är nödvändigt, samt att 

förstå barns rättigheter till utbildning, samt deras hälsa utifrån ett psykologiskt och behavioristiskt 

synsätt. Hur socialarbetare i skolan jobbar med elever varierar utifrån länders utveckling, i u-länderna 

kan socialarbetare jobba kring förståelsen att alla barn har rätt till en utbildning och hur politiska 

system ska användas för ungas skull. I mer utvecklade länder ligger fokus på att utveckla skolbaserat 

hälsosystem med hjälp av evidensbaserat synsätt och att följa de politiska rörelserna för att påverka 

utvecklingen av ungas hälsa i skolan. I Kina används socialarbetare i skolan för att förstå att ökade 

skilsmässor, global självmordsstatiskt och ojämlikhet i kön och hur detta i sin tur påverkar 

skolungdomar. Författarna förklarar också att de flesta studier är gjorda i USA och därför svåra att 

införa i andra länder och att fler länder borde studera skolbaserat socialt arbete. I USA finns det 

school-based health centers (SBHC) med sjuksköterska, socialarbetare och en administrativ assistent 

för att fånga upp de elever som inte har tillgång till medicinsk vård i samhället. Allen-Meares och 

Montgomery skriver om de fyra A:na för att förstå barnens rätt till utbildning. Dessa är Availability 

(tillgänglighet), Accesibility (mottaglighet), Acceptability (godtagbarhet) och Adaptability 

(följsamhet).  Socialarbetare i skolan kan vara ”advokater” till barnen, genom att med sin kunskap 

och arbetsmetoder kunna möta upp barnens behov.  

Lebya (2009) skriver om hur socialarbetare i skolan kan undvika en hög arbetsbelastning och att det 

finns för mycket att göra i deras roll och att de inte har nog med tid att göra sitt arbete inom skolan. 

Socialarbetaren i skolan har många varierande uppgifter, som t.ex. att vara med på möten, ha stöd- 

och rådssamtal med elever och/eller föräldrar, arbeta med skolans policy och vara med i en mängd 

av olika projekt. Socialarbetare upplever en frustation och riskerar att bli utbrända i sitt arbete, vilket 

påverkar deras mående och gör att deras arbete påverkas negativt. Leyba skriver om att 

socialarbetare i skolan ska göra en vision om sin ideala roll, vilka arbetsuppgifter som ska ingå och 

vem som kan vara ett stöd i arbetsuppgifter, som t.ex. en assistent som kan ta över en del av 

uppgifterna och vilka uppgifter som inte tillhör socialarbetaren. Socialarbetaren ska också ta hjälp av 

sin arbetsgivare, för att kunna ha en bra kommunikation om vilka uppgifter skolans socialarbetare 

har för att arbetsgivaren ska förstå arbetstagarens börda samt kunna ha flexibla scheman för att 

kunna få ut det mesta av sin tid. Socialarbetaren ska också få chansen att få delta på 

kompetensutvecklingsdagar som berör dem, då skolans personal är iväg på dagar som vänder sig till 

det som berör lärarnas arbete. Genom dessa förändringar kan socialarbetaren som en del av skolan 

effektivt arbeta med sina arbetsuppgifter och kunna göra det bästa för eleverna och för 

huvudmannen, för att kunna stärka socialarbetaren i sin roll och undvika att bli utbränd.  
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2.2. 2.2. 2.2. 2.2. Skolkuratorn i Sveriges skolorSkolkuratorn i Sveriges skolorSkolkuratorn i Sveriges skolorSkolkuratorn i Sveriges skolor    

Isaksson och Larsson (2012) skriver om tre perioder, när det gäller forskning kring kuratorers roll och 

arbetsfördelning i skolan. Dessa tre perioder säger de är initeringsperioden (1940-talet), 

omorienteringsperioden (1969-1978) samt konsolideringsperioden (2000-2010).  

2.2.1. Initeringsperioden  

Hjälpskoleelever fick stanna efter skolan för att dessa ansågs vara svagare i skolan och skulle få extra 

hjälp, skriver Isaksson och Larsson (2012). Dessa elever fick hjälp av det som kallades 

hjälpskolekuratorer, som då var ett försök. Dessa hjälpskolekuratorer skulle bland annat hjälpa 

målsman och elev när det gällde kontakter till arbetsförmedlingen och/eller enskilda arbetsgivare 

och även stöd kring yrkesutbildningar. Barnavårdsnämnden såg kuratorerna som en mellanhand, när 

det gällde utredningar kring omhändertaganden. Senare kom dessa kuratorer även att hjälpa till i 

skolan under skoltiden och folkskolor samt läroverk få enstaka kuratorstjänster.  

Under 1947 skrevs en SOU-rapport angående skolkuratorernas fortsatta arbete inom skolorna och i 

ett PM önskar E. Neymark förklara skolkuratorns roll och funktion på skolan utifrån två folkhögskolor 

som använt sig av skolkuratorer som försöksprojekt. Enligt författaren av PM:et finns det ett flertal 

arbetsuppgifter som en skolkurator ska ägna sig åt, så som att medverka i en elevs intagning, finnas 

där för elever som har svårt att klara skolans mål, reda ut missförstånd mellan lärare och elev, finnas 

där för elever som blir trakasserad av skolkamrater av en eller annan anledning, reda ut sexuella och 

erotiska konflikter, jobba kring elever som har psykisk eller fysisk funktionsnedsättning, jobba med 

elever med hemförhållanden som är otillfredsställelse eller som lever i ekonomiska svårigheter, ägna 

sig åt arbete kring elevers fritidsintressen, jobba med studieplanering, yrkesinriktningar och dylikt, 

organisera studiebesök, biträda yrkesvägledaren och mobilisera ungdomsförmedlingar och dess 

yrkesvägledare. Neymark skriver också om att det finns krav som ska ställas på skolkuratorn och att 

de personliga förutsättningarna som en skolkurator bör ha för att skolkuratorn ska följa sina 

arbetsuppgifter och inte jobba med det som inte angår skolkuratorn. Skolkuratorn ska ha intresse för 

ungdomar, ungdomsproblem och kring sociala frågor, ha en psykologisk blick med humor och 

förmågan att leva sig in i olika personers levnadssituationer, ha ett naturligt auktoritativt 

uppträdande och ha förmågan att samarbeta och leda utan att använda sig av hårda ord och medel, 

ha en praktisk blick och kunna organisera, vara driftig och ha en initiativ kraft, vara noggrann, saklig 

och vederhäftig kring kunskapsmaterials hantering. Dessutom ska skolkuratorn vara en lagom ung, 

men inte för ung, person som ska kunna få barn och ungdomars förtroende och att skolkuratorer ska 

ha passerat läroverk med en gedigen praktik som ingått i programmet. En sista punkt som Neymark 



6 

 

tar upp handlar om att manliga elever bör ha en manlig kurator och att kvinnor ska ha kvinnliga 

kuratorer. 

2.2.2. Omorienteringsperioden  

Sociala frågor var under den här perioden mycket stora frågor, enligt Isaksson och Larsson (2012) och 

en SIA-utredning gjordes. Skolöverstyrelsen kom 1978 med ett antal punkter som skolkuratorerna 

skulle ha som arbetsuppgifter och de poängterade att skolkuratorerna borde ha 

grundkompetenskrav så som socionomutbildning. Arbetsuppgifterna som framkom då handlar om 

ett förebyggande arbete i elevvården, att jobba med elever som har inlärningsproblematik, att vara 

en del av samarbetet och kommunicering inom skolan, samarbeta med andra verksamheter, arbeta 

kring undervisningen. I denna period tillkom så kallade syv-personal, vilket gjorde att skolkuratorns 

roll i yrkesvägledningen kom att bli en allt mindre del av skolkuratorernas arbetsuppgifter. Missbruk, 

samlevnad och integration kom att bli en viktig fråga under 1970-talet och där var skolkuratorerna en 

del av att delge information om detta till eleverna och elevinflytande kom att bli en större fråga i 

skolan och att stärka elevernas demokratiska inflytande. Språket förändrades under perioden, då 

skolkuratorn tidigare skulle ge ”anvisningar” men detta förändrades under omorganiseringen till att 

bli att ge ”information”.  

2.2.3. Konsolideringsperioden  

Skolkuratorernas antal i landet skriver Isaksson och Larsson (2012) ökade kraftigt och elevvården 

kom att granskas kraftigt. Det framkom att elevvården är en viktig del för att eleverna skulle lyckas 

med sitt skolresultat och det framkom att skolkuratorerna borde lagföras. Det främsta som 

elevvården skulle göra, handlade om förebyggande och hälsofrämjande arbete och skolkuratorernas 

uppgift handlar om de psykosociala frågorna. Det är dock svårt att utläsa skolkuratorns specifika 

arbetsuppgifter men att det handlar om stödsamtal, rådgivning och dylika uppgifter samt psykosocial 

behandling med elever och föräldrar och att skolkuratorerna skulle ge handledning och konsultation 

mot lärarna. Akademikerförbundet SSR (2011) har tagit fram en policy för skolkuratorerna samt 

Sveriges skolkuratorers föreningar har tagit fram en yrkesbeskrivning för att bena ut vad 

skolkuratorerna ska arbeta med. Under den sista perioden kom den psykosociala behandlingen att bli 

en viktigare uppgift och diskussionen kring att skolkuratorer bör ha socionomutbildning fortsatte att 

gälla, trots att en del förbund vill se en påbyggnadsutbildning för dem som ska jobba skolkuratitvt.  

2.3. 2.3. 2.3. 2.3. Skolkuratorn idagSkolkuratorn idagSkolkuratorn idagSkolkuratorn idag    

Skolkuratorn har idag en fast roll i skolan och i elevhälsoteamet i och med den nya skollagen. I 

vägledning för elevhälsan (Socialstyrelsen, 2014) finns det exempel på arbetsuppgifter som är de 
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psykosociala insatserna som skolkuratorn har ansvar över så som att tillföra psykosocial kompetens, 

genomföra olika former av samtal, göra utredningar på rektorns uppdrag när det gäller en enskild 

elevs psykosociala situation, ge handledning och konsultation till övrig personal på skolan, bidra med 

kunskap kring risk- och skyddsfaktorer kring eleverna, bidra till kunskap om samhällets stödsystem, 

arbeta med skolans struktur och dess värdegrund och likabehandling samt genom att tillvarata sin 

kunskap om elevers generella psykosociala hälsa när det gäller elevhälsans övriga arbete.  

2.4. E2.4. E2.4. E2.4. Elevers hälsa och skolprestation levers hälsa och skolprestation levers hälsa och skolprestation levers hälsa och skolprestation     

När det gäller elevers hälsa, utbildning och länders ekonomiska utveckling finns det mycket forskning 

och studier kring hur dessa delar hänger ihop. Eide och Showalter (2011) skriver om tre förklaringar 

som kan förklara hur hälsa och utbildning kan påverka varandra. Det kan vara att utbildning direkt 

påverkar hälsan (högre utbildning ger bättre hälsa), att hälsan påverkar utbildningen (en dålig hälsa 

minskar chansen till högre utbildning) eller att hälsa och utbildning påverkas av tidspreferenser.  

Författarna skriver om obligatorisk skolgång som ett sätt att påverka hälsan och utbildningen.  

Utbildning kan ses som en grundstrategi för att säkra nationalekonomin i länder över hela världen, 

menar Kjörholt (2013), där även den globala utvecklingen har en stor roll. Idag jämför länder sina 

skolresultat, i ett sätt att jämföra de olika nationella framstegen. Enligt FN:s barnkonvention kan barn 

ses som individer som har rättigheter och som även är en del av ett humankapital och en social 

investering. Barnkonventionen menar också att alla barn har rätt till att må bra samt rätt till 

utbildning. Education for All jobbar för en del i Milleniemålen, där ett av målen innebär att alla barn 

2015 ska kunna få en utbildning. Education for All menar att utbildning kan motverka fattigdom, 

främja välfärden och förbättra kvalitén på ett självständigt liv för alla, vart än individerna befinner 

sig.  

Alvarez, Bye, Bryant och Mumm (2013) gör en litterär studie, kring socialarbetare i skolan och hur 

dessa påverkar utbildningsnivån, hur många studenter som klarar gymnasium, betyg samt avhopp 

från skolor. Det finns stora skillnader på vilka skolor som har socialarbetare som anställda, då vissa 

distrikt hade en socialarbetare anställd och vissa hade ingen socialarbetare som anställd hos dem. De 

som hade socialarbetare anställd på skolorna, hade högre antal studenter som klarade skolan medan 

de som inte hade anställt socialarbetare hade ett mindre antal studenter som klarade gymnasiet. 

Författarna finner brister i sin studie, men tror att socialarbetare på skolan kan påverka klimatet, 

hjälper elever som har speciella behov, involverar och engagerar föräldrar, förespråkar eleverna and 

kan hjälpa eleverna till andra myndigheter. Även dessa författare påpekar bristen på vetenskapliga 

studier, speciellt när det gäller hur socialarbetare i skolan kan påverka skolornas resultat.  
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2.5. 2.5. 2.5. 2.5. Skollagen i SverigeSkollagen i SverigeSkollagen i SverigeSkollagen i Sverige    

I 14 kap. i den gamla skollagen (1985:1100) stod det att skolhälsovården skulle anordnas för eleverna 

i förskoleklass, grundskolan, gymnasieskolan, särskolan, specialskolan samt sameskolan för att följa 

upp elevernas utveckling, bevara och förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa och verka för 

sunda levnadsvanor. För skolhälsovården skall finnas skolläkare och skolsköterska för att jobba 

främst förebyggande och omfattas av hälsokontroller och enkla sjukvårdsinsatser.  

Backlund (2007) skrev en rapport angående elevvården i grundskolan genom två delstudier för att 

beskriva och analysera vilka resurser som elevvården har samt hur organiseringen samt det praktiska 

arbetet ser ut inom elevvården. När det gäller anställningarnas omfattning hos de studerande 

skolorna vårterminen 2002 så var det 16 stycken skolor som inte hade en kuratorstjänst och 22 

skolor hade tillgång till en skolkurator eller fler, resterande 62 skolor hade mellan 0,01-0,99 kurator 

som var tillsatta på tjänst. I studien framkom det också att i genomsnitt fanns 1,2 kuratorstjänst på 

tusen elever vilket innebar att varje kurator hade i genomsnitt hand om 833 elever. Det fanns också 

kopplingar till att de skolor som enbart hade högstadieklasser i högre utsträckning hade 

skolkuratorstjänster än flerstadieskolor.  

Backlund (2007) kom fram till att det fanns skäl att se över rutinerna, handlingsmönstren och 

förhållningssätt skolan hade när det gällde föräldrarna och elevernas delaktighet i elevvårdsarbetet 

och att det fanns svårigheter för alla skolors möjligheter då det kommer att ge ett likvärdigt stöd till 

alla elever. Då det var oklart hur långt skolans sociala ansvar skulle sträcka sig och vilka som skulle stå 

för de sociala och psykologiska resurserna så var de medicinska insatserna det som prioriterades.          

Anledningen till en förändrad skollag var, enligt regeringens förslag (prop. 2009/2010:165), att det 

behövdes en anpassning till den mer moderna mål- och resultatstyrda skolväsendet och basen skulle 

vara kunskap, valfrihet och trygghet. Den nya lagen skulle också i större utsträckning vara kopplad till 

FN:s konvention om barnets rättigheter och att barnets bästa alltid ska vara utgångspunkten kring 

utbildningsfrågorna. I och med denna förändring skulle det också sättas krav på att elevhälsan ska 

omfatta skolläkare, sjuksköterska, psykolog och kurator i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 

sameskola, specialskola, gymnasieskola samt gymnasiesärskolan. De insatser som skulle omfattas 

inom elevvården är de medicinska, psykologiska, psykosociala samt specialpedagogiska insatser och i 

första hand vara förebyggande och hälsofrämjande. Genom en samlad elevhälsa ska eleverna stödjas 

för att deras utveckling mot skolans mål och därför ska de olika aktörerna inom elevvårdsteamet ha 

en kompetens som täcker alla elevernas behov. Den samlade elevhälsan ska ha ett särskilt ansvar och 

bevaka skolans skapande och bidragande av goda och trygga uppväxtvillkor jämtemot eleverna. När 

det gäller frågan om tillgång av de olika yrkeskategorierna valde regeringen att hålla det mera öppet, 



9 

 

för att kommunerna som tidigare har möjlighet att ordna elevvården efter de olika förutsättningarna 

så att kommunerna själva kan organisera och inrikta sin elevvård.  

I skollagens 29:e kapitel, 13 § betonas också att huvudmannen för verksamheten samt de anställda i 

samma verksamhet ska arbeta med socialnämnden i de delar där socialnämnden tagit initiativ till att 

utreda kring frågor som rör barn som far illa eller som riskerar att fara illa. Denna paragraf hänvisar 

också till Socialtjänstlagens 14 kap. 1 §, som säger att de som arbetar i sådana yrken som kan komma 

i kontakt med barn, har anmälningsplikt till Socialtjänsten i samma kommun när det finns en oro om 

att något barn far illa, på ett eller annat sätt.  

När den nya skollagen (2010:800) utfärdades fick elevvården ett eget kapitel med tre paragrafer kring 

elevvårdens omfattning, hälsobesök samt enkla sjukvårdsinsatser. Där går det att utläsa att: 

”För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, 

psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande 

och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.” Vidare i andra stycket 

står det ”För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, 

skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens 

att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.” I 2 kap. 34 § står det vidare 

”huvudmannen ska se till att personalen vid förskole- och skolenheterna ges möjligheter till 

kompetensutveckling.”. Så i linje med propositionen står det vilka skolor som berörs, vilka insatser 

som eleverna ska ha tillgång till, hur elevvården ska arbeta, vilka som ska vara aktörer i elevhälsan 

samt vilken kompetens som krävs.   

Den första november 2011 meddelade regeringen att de skulle satsa 650 miljoner svenska kronor på 

elevhälsa för att skapa fler anställningar, fortbildningar samt ge en informationskampanj kring 

skolmaten. Detta för att elever som mår dåligt, har sämre inlärning. Denna satsning startade 2012 

och pågår 2015. Meningen med den här satsningen är att kommuner och skolhuvudmän ska kunna 

söka ett statsbidrag för att anställa fler inom elevvårdens yrkeskategorier och statsbidraget kan som 

längst fås under två år och för varje tillsatt tjänst på heltid får skolan 250 000 kr. Totalt skulle 

pengarna räcka till 1250 nya tjänster.    
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3. 3. 3. 3. TeoretisktTeoretisktTeoretisktTeoretiskt    perspektiv perspektiv perspektiv perspektiv samtsamtsamtsamt    begrepp begrepp begrepp begrepp     

3.1. 3.1. 3.1. 3.1. TeoriTeoriTeoriTeori    

3.1.1. Humankapitalteorin  

Humankapital används i olika former och Acemoglu och Autor (2011) beskriver fem olika synsätt 

kring humankapitalets användning. Majoriteten av de fem synsätten handlar om processer i 

produktioner genom att på olika sett se på arbetstagarens roll i en organisation. Men 

humankapitalteorin kan också användas inom arbetsmarknaden samt som en del att förklara 

samhällets utveckling. Genom att titta på humankapitalet i t.ex. företag eller i samhället, så kan vi 

förklara hur en organisation kan stärkas, genom exempelvis utbildning, kompetensutveckling, hälsa 

och så vidare. Som exempel; en organisation med ett x antal anställda, ger de anställda en bra 

arbetsmiljö och kompetensen som behövs, kan organisationen förbättra sin produktivitet. Denna 

organisation kan också vara en stad i Sverige, en by i Mocambique eller vara en organisation så som 

skolan. Skolan kan genom att förbättra elevers hälsa och se till att alla elever når skolans mål, för att i 

framtiden skapa en gynnande utveckling i samhället. 

Acemoglu och Autor (2011) skriver om olika resurser som humankapitalet används till, när det gäller 

skolan handlar det inte bara om själva skolan och studielängden, utan om skolans kvalité och vad det 

finns för alternativ för de som inte vill studera i skolan.  

Gesser (1985) undersöker teoretiska former av kopplingar mellan utbildning och samhället och olika 

ideologier. 1960-talet växte intresset för utbildning som en investering i samhället, speciellt bland 

ekonomer. Humankapitalteorins grund ligger i att skolan förmedlar kunskap, attityd, värderingar och 

att det bidrar till att eleverna förstår nyttan av arbetet i samhället. Genom vidareutbildningar kan 

också individens produktionsförmåga upprätthållas och stärkas.  

3.2.3.2.3.2.3.2.    BegreppBegreppBegreppBegrepp    

3.2.1. Psykosocialt synsätt 

NE.se beskriver psykosocialt synsätt som ett  

”synsätt där individens upplevande och handlande och omgivande sociala 

förhållanden uppfattas som nära knutna till varandra. I socialt arbete och 

behandlingsverksamhet används termen för att betona att man för att förstå en 

klient måste beakta både hennes personliga läggning och förhållanden i familj, 

arbetsmiljö och samhälle.[…]Termen används i arbetslivet för att beskriva den 

psykiska och sociala miljön, t.ex. sociala relationer.” 
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Skolkuratorns uppgifter i elevhälsoteamet är, enligt skollagen, att införa det psykosociala synsättet 

på skolans hälsoarbete samt att i förebyggande och hälsofrämjande syfte arbeta kring skolans elevers 

psykosociala hälsa. I Akademikerförbundet SSR:s policy för skolkuratorer (2011) går det även här att 

finna psykosocialt arbete, där skolkuratorerna ska bidra med insatser kring elevers sociala och 

psykosociala hälsa på individ-, grupp-, organisations- samt samhällsnivå.  

Egdidius (1981) förklarar i sin bok termen psykosocial som ett sätt att betona sambandet mellan 

psykiska reaktioner och sociala förhållanden. Erik Homburger Erikson använder psykosocial i 

individutveckling som att förklara hur de olika psykosociala kriserna löses. Den mänskliga 

personligheten i en identitetskänsla är fullt utvecklad och där kan individen få en hoppfullhet, 

arbetsflit samt initiativförmåga, men det finns också en risk att personen får en splittring och 

rollförvirring. 

Skolan, skriver Region Skåne (2007), ska arbeta med hälsofrämjande skolutveckling genom att stödja 

och främja en miljö för hälsa och lärande. Vikten är att öka elevers självkänsla och självtillit men 

också för att öka elevernas förmåga att själva kunna lösa uppgifter samt att elever ska få hjälp att 

finna tillvaron begriplig, hanterbar samt meningsfull. Skolan ska också verka för att eleverna ska 

utveckla förmågan till att få empatiska relationer till andra och att kunna samverka med andra 

individer. För att skolan ska kunna arbeta för elevers psykosociala hälsa ska det finnas 

handlingsplaner kring mobbning, skolk, läs- och skrivsvårigheter samt neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. Region Skåne poängterar också att barn och ungdomars psykosociala hälsa 

ska prioriteras och att det ska ses som en investering när det gäller framtida bättre hälsa i hela 

befolkningen. För att kunna sträva efter detta måste det därför finnas bemanning så att planerade 

insatser går att genomföra på ett meningsfullt sätt och att samverkan mellan samhällsaktörer ska 

vara goda för att barn med behov ska få det stöd som han eller hon behöver.  

3.2.2. Psykosocial arbetsmiljö 

Arbetsmiljöverket (2014) förklarar en psykosocial arbetsmiljö där faktorer i arbetet kan påverka 

arbetstagarnas hälsa och mående. Arbeten som t.ex. är enformiga, oklara, hög belastning under 

längre tid, som ständigt förändras, innehåller hot och våld, skiftarbeten, har sociala kontakter samt 

sociala arbeten kan påverka arbetstagaren negativt. Den fysiska miljön kan också påverka 

arbetstagaren, det kan handla om inredning, ljud- och ljus samt farliga ämnen eller maskiner. En 

arbetsmiljö där ovan nämnda faktorer finns, kan orsaka stress som i sin tur kan leda till utbrändhet, 

om inga åtgärder vidtas. Stress kan också ge andra verkningar, så som felhandlingar, konflikter i 

arbetsgruppen, arbetsskador, frånvaro, kompetensförlust och produktionsstörningar. För att kunna 

förebygga eller mildra stress i arbetsgruppen finns det olika former av insatser som handlar om att 
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minska arbetsbelastningen, klargöra vad arbetsgivaren har för förväntningar på arbetstagaren, att 

förbättra organisationens ledarroller, ta hand om arbetsgruppens kontakt och relationer, att ge 

arbetstagaren inflytande över sitt arbete, se till att arbetstagaren får den kunskap och 

kompetensutveckling som behövs samt att det finns tid för återhämtning mellan perioder med hög 

arbetsbelastning. 

Skolan är elevernas arbetsmiljö, skriver Region Skåne (2007) och skolan ska ge eleverna chansen att 

få inflytande över skolsituationer och att miljön ska vara optimalt, med låg bullernivå, stora 

utrymmen och lugnande färgsättning som utgångspunkt. Skolans trivsel och andra samt 

skolledningens kompetens är också viktiga delar för att gagna lärandet och hälsan för eleverna och 

det ska finnas gemensamma regler och mål för skolarbetet.  

3.33.33.33.3. . . . Kort sammanfattning, teoriKort sammanfattning, teoriKort sammanfattning, teoriKort sammanfattning, teori    och begrepp somoch begrepp somoch begrepp somoch begrepp som    harharharhar    tagits upp tagits upp tagits upp tagits upp     

Humankapital kan användas dels till att förstå ett lands ekonomiska utveckling, där hälsa, utbildning 

och så vidare spelar roll för landets utveckling. Humankapital kan också förklara t.ex. en 

organisations utveckling när det gäller arbetstagarnas kompetens, kunskap och hälsa. 

Humankapitalteorin kommer i min studie dels användas för att förklara elevers resultat i skolan 

beroende på elevers psykosociala hälsa men också hur skolkuratorerna vars arbetsplats är skolan kan 

arbeta för att hålla sin kompetens samt hälsa på ett positivt sätt och på det sättet bidra till att skolan 

som organisation kan arbeta kring elever och samhällets utveckling.  

När det handlar om arbetsmiljön samt det psykosociala arbetet är detta också indelat både på 

elevers hälsa och arbetsmiljö men även skolkuratorernas arbete kring det psykosociala arbetet och 

hur skolkuratorernas arbetsmiljö är och hur dessa två delar är sammankopplade.  
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4. 4. 4. 4. MetodMetodMetodMetod    

4.1. 4.1. 4.1. 4.1. DatainsamlingDatainsamlingDatainsamlingDatainsamling    

Kvantitativa forskare använder sig ofta av en målpopulation, men som Larsson, Lilja och Mannheimer 

(2005) skriver, är det sällan som en undersökare kan använda sig av denna hela population. Istället 

tas en rampopulation ut, som t.ex. begränsas i ett geografiskt område och utifrån denna 

rampopulation görs ett andra urval, där individer till slut väljs ut. De som svarar är därför en mindre 

grupp, av en större grupp och en generalisering måste prövas, för att kunna använda den mindre 

gruppens svar, för att förstå målpopulationen. Ett annat ord för en sådan process handlar om att 

göra en stickprovsundersökning, där en mindre grupp ska spegla en större grupps åsikter, situation 

eller liknande.  

Eliasson (2010) skriver om att utifrån frågeställningarna som valts samt huvudpunkterna i teorierna 

som valts så går det att välja ut begrepp som blir studiens variabler så började jag med att se över de 

teorier som jag valt. Efter detta gjorde jag en tabell över begrepp som gick att få ut ur varje teori som 

kunde operationaliseras till definitioner. Eliasson (2010) beskriver operationalisering som att göra 

begreppen mätbara genom att definiera begreppen så tydligt och entydigt som möjligt utan att skapa 

missförstånd. Genom att ge kännetecken, räkna upp vad som innefattas i begreppet eller ge exempel 

så kan det öka förståelsen hur begreppen används i den aktuella studien. Dessa operationella 

begrepp är vad som blir studiens variabler så att vara noggrann med operationaliseringen bidrar till 

fruktbara undersökningssvar. 

Min studie utgick från skolkuratorers upplevelse av sitt arbete, när det gäller lagens intentioner. 

Därför ville jag ha med frågor som kunde förklara skolkuratorers psykosociala arbetsmiljö, deras syn 

på arbetet som utförs samt hur samverkan med andra instanser ser ut. Så genom att plocka ur delar 

av den psykosociala arbetsmiljön från Arbetsmiljöverket (2014) kunde jag få fram frågor om 

arbetstid, kompetensutveckling, stöd från arbetsgivare och så vidare för att förstå deras 

arbetssituation. 

4.2. 4.2. 4.2. 4.2. Enkätens utformningEnkätens utformningEnkätens utformningEnkätens utformning    

 Min enkät (se bilaga 2) består av 22 frågor med tre delar; bakgrundsfrågor, frågor om 

arbetssituationen och arbetsbelastningen samt två frågor om samarbetet med andra yrken. En sista 

del var ”egna kommentarer”, där de som svarade fick möjligheten att skriva fritt om deras arbete.  
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I den första delen fanns frågor som handlade om kön, skolan som han eller hon arbetade på, 

elevantal, anställningstid, grundläggande utbildning samt fortbildning. Detta med anledning av att få 

grundläggande data som jag senare skulle kunna använda mig av i min analys.  

I delen om arbetssituation och arbetsbelastning fanns frågor om nöjdhet över olika situationer, vad 

arbetstiden går åt till, om förändring i arbetsbelastning, resurser till elevhälsan, bortprioriteringar 

p.g.a. tidsbrist, rektorn på skolan, lagens intention, känslan av ensamhet, kompetensutveckling samt 

extern handledning. Dessa frågor berör skolkuratorns arbetssituation och för att fånga upp frågor 

som berör den psykosociala arbetsmiljön och även fråga om det lagstadga arbetet för att analysera 

om skollagen kan följas i praktiken. Frågorna kring nöjdhet är också sådana punkter som Leyba 

(2009) tar upp i sin artikel om hur skolans socialarbetare kan undvika utbrändhet.  

De två frågorna om samarbete handlar om nöjdhet över samarbetet med andra yrken samt om 

kuratorn ingår i en samlad elevhälsa, då samarbetet med andra poängteras i skollagen, samt i 

socialtjänstlagens 14:e kapitel, 1 §.  

Enkäten avslutas med en öppen fråga, ”har du några kommentarer angående din arbetssituation som 

du har kommit på under enkätens gång som du anser är viktigt?” för att eventuellt fånga upp något 

viktigt som inte kommit fram av de strukturerade frågorna.  

4.3. 4.3. 4.3. 4.3. UrvalUrvalUrvalUrval    

Då jag inte har möjlighet att skicka ut och analysera enkäter i hela Sverige, så som Larsson, Lilja och 

Mannheimer (2005) beskriver valde jag att göra en geografisk avgränsning, genom att välja Jämtlands 

län och Västernorrlands läns kommuner. Då skollagen inriktar sig främst mot elever i förskoleklass, 

grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska 

ha tillgång till kurator så är det dessa olika typer av skolformer som jag kommer att inrikta mig på. Då 

det inte finns sameskola eller specialskola i mina två valda län har jag, av naturliga skäl, inte tagit med 

dessa. Jag har valt två län som är ganska lika och som båda två ligger i Norrland då jag inte är ute 

efter att jämföra olika socioekonomiska skillnader mellan länen. 

För att få kontakt med skolkuratorerna kontaktade jag varje kommun genom att kontakta chefen 

över elevhälsoteamet, då kommunen inte hade ett samlat elevhälsoteam kontaktade jag istället 

utbildningschefen. I kontakten beskrev jag mitt självständiga arbete, gav ut webbenkätens adress 

samt bad om att få antal skolkuratorer som hen skulle kontakta för att få svar på min enkät. 

Anledningen till att de skulle återkoppla antal skolkuratorer var för att kunna räkna ut ett bortfall 

samt svarsfrekvens.    
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4.4. 4.4. 4.4. 4.4. DataanalysDataanalysDataanalysDataanalys    

För att kunna använda data i mina svar, använder jag programmet SPSS, för statistik för att på ett 

lätthanterligt sätt redovisa mina resultat, samt för att förstå hur olika data kan påverkas av varandra. 

Utifrån dessa data kan jag också använda min teori samt mina begrepp, för att på ett större plan 

förstå arbetssituationen för de skolkuratorer som svarade.  Jag använder mig även i analysen av mina 

tidigare indelade områden, så som arbetsuppgifter, nöjdhet m.m.  

4.5. 4.5. 4.5. 4.5. Reliabilitet och Validitet Reliabilitet och Validitet Reliabilitet och Validitet Reliabilitet och Validitet     

Validitet innebär att det vi mäter det vi vill mäta och reliabiliteten visar kvaliteten på våra mätningar. 

För att kunna mäta någonting så måste vi först operationalisera teoretiska begrepp, det vill säga när 

vi ger ett begrepp en definition som går att mäta. Ett exempel kan vara hälsa eller ohälsa som går att 

mäta genom antal sjukdagar per år (Olsson och Sörensen, 2007). När vi operationaliserat våra 

begrepp, skriver Bryman (2008) att vi också ska se över validiteten och reliabiliteten på studiens 

datainsamling. Reliabiliteten handlar om tillförlitligheten i en studie, det är viktigt att det finns stabila 

mått i att mäta olika begrepp och reliabilitet styrs av att det ska gå att göra om (replikation) och att 

resultatet inte beror på slumpen eller tillfälliga faktorer. 

När det gäller validiteten och reliabiliteten i min uppsats använder jag mig dels av frågor som redan 

är ställda i Akademikerförbundet SSR:s rapport och för att öka validiteten har jag bett min 

handledare titta på frågorna, för att försäkra mig om att frågorna är relevanta och korrekta.  

4.6. 4.6. 4.6. 4.6. EtikEtikEtikEtik    

När det gäller etik och forskning har Vetenskapsrådet (2009) tagit fram forskningsetiska principer 

som ska följas när det gäller forskning inom humaniora och samhälle. Dels är det forskningskrav och 

dels individskyddskrav. Forskningskravet handlar om forskaren och forskningen, att studiens frågor 

ska vara väsentliga och studien ska hålla god kvalitet, individskyddskravet däremot vänder sig till de 

individer som är med och deltar i studien. Individskyddskravet är i sin tur uppdelade i fyra delar, vilka 

Vetenskapsrådet kallar för informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Informationskravet handlar om att ge ut information till de medverkande, så att de 

förstår sin roll i studien samt vilka villkor som gäller, information om att frivilligt deltagande, inslag i 

undersökningen som kan påverka deltagandet och att möjligheten att avbryta medverkan ingår också 

i informationskravet. Samtyckeskravet är att de medverkande ska samtycka till att vara med i 

undersökningen och att de som undersöks ska få bestämma hur länge de vill delta och på vilka villkor 

de deltar och att de, om så önskas, ska avbryta sitt deltagande utan att få negativa konsekvenser och 
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detta genom att t.ex. beroendeförhållanden inte ska förekomma mellan forskare och medverkande i 

studien. Konfidentialitetskravet innebär att de som undersöks inte får sin identitet avslöjad utan 

personuppgifter och så vidare ska förvaras oåtkomligt för utomstående och forskare som studerar 

frågor som innefattar etiskt känsliga uppgifter bör skriva på tystnadsplikt. Det sista kravet, 

nyttjandekravet, handlar om att de insamlade uppgifterna endast ska användas för 

forskningsändamål och får inte användas eller utlånas för kommersiellt eller icke-vetenskapligt bruk 

samt att åtgärder eller beslut får tas, om detta påverkar den enskilde så som vid 

tvångsomhändertagande. Forskningskravet och individskyddskravet ska vägas mot varandra vid 

genomförande av studier och forskaren ska fundera över tänkbara negativa konsekvenser för de 

inblandade, både långsiktiga och kortsiktiga följder. 

För att försäkra mig om att de data som står i uppsatsen är etiskt korrekta har jag valt att ta bort de 

svarsalternativen som ett fåtal eller enstaka svarade och istället använt mig av ”annat svar”, för att 

inte hänga ut de som svarade, jag skriver heller inte vilka kommuner som medverkade, inom mina 

två valda län. På internetsidan kunde jag också välja om jag skulle få fram IP-adressen som används 

för att spåra datorerna som användes under svarandet på enkäten, vilket jag valde att inte få fram. 

Detta för att säkra att det inte skulle gå att spåra upp de som valde att medverka i min enkätstudie. I 

presentationen till min enkätundersökning (se bilaga 1) påpekade jag att det är frivilligt att svara och 

jag gav ut min mail-adress så att de som var intresserade sedan kan få den färdiga uppsatsen. För att 

ytterligare säkerställa att frågorna kunde svaras på, valde jag många gånger att ta med alternativet 

”vet ej”, för att de osäkra inte skulle bestämma sig för ett specifikt svar. 

4.7. Styrkor och svagheter med arbetet4.7. Styrkor och svagheter med arbetet4.7. Styrkor och svagheter med arbetet4.7. Styrkor och svagheter med arbetet    

Det finns styrkor och svagheter när det handlar om ett kvantitativt arbete, en stor svaghet är om det 

finns ett stort bortfall. I min enkätundersökning har jag ett bortfall, då jag var sen med att få ut 

enkäterna till de responderade. Dessutom behövdes ett par av frågorna i enkäten ändras och då 

slutar enkäten fungera, om någon redan har påbörjat att besvara enkätfrågorna. Detta innebär att 29 

personer påbörjade att besvara enkäten, men det är 25 stycken som har besvarat hela enkäten. 

Därför ser svarsfrekvensen i resultatet olika ut, beroende på om frågan ligger i början eller slutet.  

Då jag också var sen, fanns det inget utrymme att skicka ut en påminnelse till de som jag kontaktade, 

för att försäkra mig om att få in så många svar som möjligt.  

Styrkor med en kvantitativ studie är att respondenten har mer frihet att välja när han/hon ska 

besvara frågorna och det finns ingen som intervjuar som kan färga frågorna och svaren.  
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5. 5. 5. 5. RRRResultat esultat esultat esultat     

5.1. 5.1. 5.1. 5.1. Inledande fakta om svaren Inledande fakta om svaren Inledande fakta om svaren Inledande fakta om svaren     

Av de 15 kommuner som kontaktades, svarade sex av dessa och av de 59 skolkuratorer inom de 

svarande kommunerna responderade 29 stycken. Detta ger en svarsfrekvens på 49 % av dem som 

fick enkäten. Dock finns det ett bortfall under enkätens gång, vilket innebär att svarsfrekvensen är 

svagare i slutet än i början.  

Av de responderande var 82,8 procent kvinnor och de flesta jobbade på grundskola men åtta 

skolkuratorer arbetade på flera olika typer av skolor. Av de responderande var det ett fåtal som 

jobbade deltid, medan resterande uppgav att de jobbade heltid. När det gäller anställningens längd 

svarade 24,14 procent att de jobbat tio år eller mer medan 13,79 procent uppgav att de varit anställd 

som kurator under mindre än ett år. Resterande 62 procent uppgav sig ha jobbat 1-9 år. 4 av de 29 

skolkuratorerna uppgav att de hade tusen elever eller fler medan tre av de svarande hade mindre än 

300 elever att ha hand om totalt (se tabell 1). De flesta (93,1 procent) uppgav sig ha 

socionomutbildning som sin grundläggande utbildning.  Över hälften av de svarande uppgav sig inte 

ha någon form av fortbildning, 34,5 procent uppgav sig ha fortbildning. De som hade fortbildning 

hade varierande utbildning så som steg 1 psykoterapeut, KBT, enskilda kurser och pågående 

fortbildning. 

Tabell 1. ”Antal elever” 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Under 300 elever 3 10,3 10,3 10,3 

301-500 elever 12 41,4 41,4 51,7 

501-1000 elever 9 31,0 31,0 82,8 

1000 elever eller fler 4 13,8 13,8 96,6 

Vet ej 1 3,4 3,4 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

 

5.2. 5.2. 5.2. 5.2. Arbetsbelastning och arbetssituationArbetsbelastning och arbetssituationArbetsbelastning och arbetssituationArbetsbelastning och arbetssituation    

5.2.1. Arbetsuppgifter 

När det gäller arbetsuppgifter så uppgav totalt sju skolkuratorer att de använder mest tid för 

hälsofrämjande och förebyggande arbete medan tre skolkuratorer uppgav att det är de 
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arbetsuppgifter som får minst tid. Det som upptog mest av dem svarade skolkuratorernas tid var 

psykisk ohälsa bland eleverna och det som tog upp näst mest tid var kamratproblem (se tabell 2). När 

det gäller medelvärdet av vad som tar upp mest tid, är det hög frånvaro som tar upp mest tid medan 

utredningar och kontakt med andra verksamheter är det som tar upp minst tid, i genomsnitt.  

65,4 procent av de responderande väljer bort arbetsuppgifter på grund av tidsbrist och endast fem av 

de 26 svarande svarade att de inte väljer bort några arbetsuppgifter. Av de sjutton som svarade att 

de valde bort arbetsuppgifter uppgavs främjande, förebyggande arbete sju gånger, grupparbete var 

den aktivitet som valdes bort i andra hand och temaarbete valdes bort som tredje alternativ. En av 

de svarande uppgav handledning som en arbetsuppgift som valdes bort och två gånger uppgavs 

samverkansträffar med andra myndigheter (så som exempelvis polis och landsting). 

Tabell 2. ”Arbetsuppgifter” 
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5.2.2. Arbetsbelastning 

53,8 procent av 26 deltagare uppger att skolkuratorernas arbetsbelastning förändrats det senaste 

året genom en ökad arbetsbelastning. Ingen uppgav att det blivit en minskad arbetsbelastning och 

15,4 procent tyckte att det var oförändrad arbetsbelastning. Majoriteten (34,6 procent) tyckte att 

skolan har fått minskade resurser för elevhälsoarbetet det senaste året och 30,8 procent tyckte att 

skolan fått ökade resurser.  

När det gäller bortprioriteringar kan ett sambandsmönster ses, genom att de flesta som väljer bort 

arbetsuppgifter är de som arbetar på grundskola (se tabell 3). Av de 26 deltagarna svarade 50 

procent att de och deras kollegor inte kunde leva upp till lagens intention om att alla elever ska ha 
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tillgång till skolkurator, 38,5 procent svarade ja och de resterande 11,5 procenten uppgav vet ej som 

svar.  

Tabell 3. ”Bortprioritering, skolform” 

             

*** = Bortfall, har besvarat frågan om skolform men har inte besvarat bortprioritering 

8 av 10 skolkuratorer som deltog i undersökningen svarade att det händer att de känner sig 

ensamma med stort ansvar (se tabell 4). 65,4 procent upplever att rektorn prioriterar skolkuratorns 

arbete medan 23,1 procent upplever att rektorn inte prioriterar skolkuratorns arbete.  

Tabell 4. ”Ensam” 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 4 13,8 13,8 13,8 

Ja 20 69,0 69,0 82,8 

Nej 5 17,2 17,2 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

 

När det gäller kompetensutveckling så svarade 16 av 26 deltagare att han eller hon inte får den 

kompetensutveckling som behövs och sju svarade att de får det. När det gäller den externa 

handledningen får 46,2 procent detta regelbundet medan 53,8 procent uppger att de inte får extern 

handledning. 

5.2.3. Nöjdhet 

När det gäller nöjdhet fanns det åtta olika delar, arbetsplats, uppmuntran från arbetsgivare, stöd i 

personalgruppen, arbetstider, möjlighet att förena ditt arbetsliv med en tänkbar framtid (ej karriär), 

lön samt ledningens ledarskap (se tabell 5). Det som de svarande var mest nöjda över, var sina 
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arbetstider med nio personer som angett att de är mycket nöjda. Lön och ledningens ledarskap var 

det bara två totalt som angav att de var mycket nöjda. Ledningens ledarskap samt möjligheten att 

förena ditt arbetsliv med en tänkbar framtid (ej karriär) var också det som hade flest svar på inte alls 

nöjd, med totalt sex svarande. I genomsnittet var det också arbetstiderna som de flesta var nöjda 

med och det var ledningens ledarskap som genomsnittet var mest missnöjda med.    

Tabell 5. ”Nöjdhet” 

 

5.3. 5.3. 5.3. 5.3. Samarbete med andra yrkenSamarbete med andra yrkenSamarbete med andra yrkenSamarbete med andra yrken    

När det gäller samarbeten med andra yrken (se tabell 6) var skolsköterskan som de flesta 

skolkuratorer kände sig nöjd med sitt samarbete, medan ingen ansåg sig vara helt nöjd när det gäller 

samarbetet med BUP. När det gäller genomsnittet var också samarbetet med BUP det som 

kuratorerna var mest missnöjda med, medan samarbetet med skolpsykologen var det som i 

genomsnitt, de svarade var nöjdast med. Dock var det också fyra personer som angav ”vet ej” som 

svar när det gäller nöjdhet med samarbetet med skolans psykolog. Fyra av de svarande uppgav också 

att det var personalen på BUP som de var mest missnöjda med samarbetet med. Av 25 respondenter 

svarade 80 procent att de ingår i en samlad elevhälsa.  

 

 

 

 



22 

 

Tabell 6. ”Samarbete”  

 

5.4. 5.4. 5.4. 5.4. KommentarerKommentarerKommentarerKommentarer    

Det finns flera kommentarer angående att jobba på flera olika enheter och det finns även svar om att 

kommunerna och rektorerna inte är eniga om skolkuratorns arbetsuppgifter. En skolkurator skriver 

om en dragkamp mellan de olika skolenheterna om skolkuratorns arbetstid på de olika enheterna 

och en annan beskriver också att det inte finns en plan hur han eller hon ska jobba. Det finns också 

kommentarer om att skolkurator är ett nytt begrepp och att det inte finns en tydlig ram hur en 

skolkurator ska arbeta. I en kommun finns det ett beslut att den samlade elevhälsan ska upphöra. En 

av dem svarade skrev en kommentar som lyder så här: ”Jag har högar krav på mig men får ingen 

fortbildning. Jag är bra på mit tjobb men jag har gett upp efter sju år i branchen söker mig vidare, där 

jag kan få uppskatning för de arbete man gör... Jo de finns sådanna ställen”. En kommenterar 

angående fortbildning ser ut så här: ”Det finns inga pengar för fortbildning alls annat än den som ges 

till lärarna och som inte berör mitt arbets område”.  
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6. 6. 6. 6. Analys av resultatet Analys av resultatet Analys av resultatet Analys av resultatet     

6.1. 6.1. 6.1. 6.1. Arbetsuppgifter och arbetsbelastningArbetsuppgifter och arbetsbelastningArbetsuppgifter och arbetsbelastningArbetsuppgifter och arbetsbelastning    

6.1.1. Arbetsuppgifter 

Skolkuratorerna i min studie uppgav att de måste prioritera bort vissa arbetsuppgifter och det som 

prioriterades bort var oftast hälsofrämjande och förebyggande arbete. Det var också det som de 

responderande svarade tog minst tid, medan akutstyrt arbete samt elevers psykiska hälsa tog det 

mesta av tiden. Det är det arbetet som den nya skollagen särskilt ville stryka under som den 

arbetsuppgift som skulle ta fokus. Många känner också ett missnöje över ledningens ledarskap och 

även om majoriteten känner stöd från rektorn så finns det 23,1 procent som inte känner stöd ifrån 

rektorn och över hälften har ingen extern handledning. Detta kan kopplas till humankapitalteorin, att 

huvudmännen i skolan inte ger sina arbetstagare resurser att kunna utvecklas genom t.ex. 

vidareutbildningar, vilket gör att arbetet i organisationen inte blir så väl utfört som det hade kunnat 

bli. Det vill säga, det arbete som skollagen menar är viktigt (förebyggande, hälsofrämjande arbete) 

kommer i skymundan.  

6.1.2. Arbetsbelastning 

Kompetensutveckling skriver Leyba (2009) samt Arbetsmiljöverket (2014) som en viktig del i en god 

psykosocial arbetsmiljö och som en faktor för att undvika att bli utbränd. I min undersökning kan jag 

också finna att anställningstiden inte har någon betydelse, oavsett om kuratorn arbetat i ett eller tio 

år, finns det en majoritet av svarande som inte anser att han eller hon inte får den 

kompetensutveckling som behövs (se tabell 7). I skollagen står det att huvudmannen ska ansvara 

över att de anställda ska ha samt få den kompetensutveckling som krävs.  Att inte få den 

kompetensutbildning som behövs kan innebära en risk att drabbas av stressyndrom enligt Leyba 

(2009). Detta skriver även Arbetsmiljöverket (2014), att psykosociala faktorer i arbetsmiljön påverkas 

av bl.a. kompetensutveckling och att veta vilka krav arbetsgivaren har på arbetstagaren.  

6.1.3. Nöjdhet 

Förutom arbetstiderna, fanns det få av svarsalternativen som fick ett enhälligt svar kring nöjdheten 

som kuratorerna känner. Ledningens ledning och lönen var det som de flesta var minst nöjda med, 

vilket kan vara viktigt för att skolkuratorerna ska trivas på sin arbetsplats. Om en arbetstagare inte 

känner att ledningen kan leda arbetet på ett tillfredsställande sätt, kan det bidra till en missnöjdhet 

både gentemot ledningen men också organisationen i stort. Utan att få uppmuntran och stöd i sitt 
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arbete, skriver Leyba (2009) att det ökar riskerna för att arbetstagaren upplever så mycket stress, att 

han eller hon riskerar att bränna ut sig.  

Tabell 7. ”Fortbildning, anställningstid”  

 

När det handlar om antal elever som varje skolkurator har hand om, ska skolkuratorn vara tillgänglig 

för alla skolans elever. Genom att använda ett diagram så finns det tecken som visar att ensamheten 

till viss del har betydelse (se tabell 8), när det gäller antalet elever. Men för kuratorer med fler än 

1000 elever, minskar skillnaden igen. Data om eventuellt fler kuratorer med skolor med fler 

kuratorer, framgår inte, vilket kan ha betydelse. Dock är det från 300 elever eller fler en majoritet av 

dem som känner sig ensamma med stort ansvar i sitt arbete.  
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Tabell 8. ”Elevantal – Ensam”  

 

6.26.26.26.2. . . . SaSaSaSamarbete med andra yrkenmarbete med andra yrkenmarbete med andra yrkenmarbete med andra yrken    

Samarbete med andra yrkesverksamma är en stor del av skolkuratorernas arbete, då de ingår i 

skolans elevhälsa med sköterska, läkare, psykolog samt specialpedagog. Många känner sig nöjda när 

det gäller samarbetet med skolsköterskan och specialpedagogen uppger många av kuratorerna att de 

är nöjda med samarbetet. När det gäller Barn- och Ungdomspsykiatrin är det många som upplever 

ett missnöje i samarbetet. Ett flertal uppger också i kommentarer att de har kontakt med flera 

rektorer, då de är verksamma på flera skolor och många uppger att de inte är så nöjda med 

ledningens ledning och arbetsgivarens uppmuntran har också låg nöjdhet. Huvudmannen är den som 

har det övergripande ansvaret, i skollagen och är den som ska se till att elevhälsan fungerar så som 

det är meningen. Arbetsmiljöverket (2014) samt Leyba (2009) skriver att arbetsgivarens krav samt att 

arbetstagaren vet vad som förväntas är två viktiga delar i en bra psykosocial arbetsmiljö, om olika 

rektorer inte är eniga om skolkuratorns uppgifter eller arbetstider på varje enhet blir det en 

osäkerhet kring arbetsuppgifterna och kraven varierar, vilken skapar en ohälsosam arbetsmiljö.  
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6.36.36.36.3. . . . KommentarerKommentarerKommentarerKommentarer    

I den öppna frågan är det en kurator som menar att kurator är ett relativt nytt begrepp och att det 

saknas kunskaper om hur en skolkurator ska arbeta. Detta kan ses i samband med det som Wolpert 

et.al. (2013) skriver i sin studie om TaMHS, ett program där olika handlingsplaner finns för att matcha 

till flera olika former av problem. TaMHS har en mer strukturerad form av vård kring psykisk hälsa i 

skolan, medan kuratorer i Sverige använder sig av den kunskap och erfarenhet som han eller hon har, 

samt om kuratorn gått vidareutbildningar eller kurser inom kurator-yrket. 
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7. 7. 7. 7. DisDisDisDiskussion kussion kussion kussion     

Skolkuratorers arbete i elevhälsan är lagförd i den senaste skollagen, skolkuratorn ska vara tillgänglig 

för alla elever i skolan och arbeta med det psykosociala arbetet. Elevhälsan ska stötta eleverna för att 

eleverna ska nå skolans mål, genom sin medicinska, psykologiska, psykosociala samt 

specialpedagogiska resurser. Vad tillgänglig innebär, är inte utskrivet för att kommunerna med olika 

resurser ska få chansen att leva upp till skollagen. Skolkuratorerna själva anser dock inte att de kan 

leva upp till lagen, de känner sig ensamma med stort ansvar vilket i sin tur leder till att deras arbete 

inte kan leva upp till lagen då de måste prioritera bort insatser, oftast det hälsofrämjande och 

förebyggande arbetet som lagen poängterar som en stor del. Skolkuratorer har fått en stor del av 

medias fokus de senaste åren, de uppger sig vara utbrända, vilket ännu mer minskar deras arbete 

och deras chanser att leva upp till lagens intentioner. Detta påverkar humankapitalet, dels då 

skolkuratorerna inte kan bidra till skolan som organisation i den utsträckningen som de förväntas och 

dels för att det hälsofrämjande och förebyggande arbetet kommer efter och detta påverkar eleverna. 

Det bidrar till att det akuta arbetet ökar och det blir en negativ spiral där det hälsofrämjande och 

förebyggande arbetet får mindre och mindre tid, i takt med att stressen och belastningen ökar. 

Riskerna för stress och utbrändhet påverkar också skolan som organisation, då skolkuratorerna 

riskerar att bli sjukskrivna under en längre tid. Då måste en vikarie sättas in och eventuellt läras in, 

vilket kostar pengar och resurser för skolan. 

I propositionen till den nya skollagen skriver författaren att en insikt om hur elevers hälsa och 

skolresultat hänger samman, har lett till att ett förebyggande och hälsofrämjande arbete med elevers 

hälsa har fått ett större fokus. Genom tillgänglighet och förebyggande arbete, ska skolkuratorerna 

bidra med sin psykosociala kompetens, i elevhälsoteamet. Kuratorerna i min studie uttrycker dock att 

det inte finns nog med tid, att de saknas kompetensutveckling och att ledningen inte leder arbetet på 

ett tillfredsställande sätt. Humankapitalteorin menar att arbetstagarna ska få resurser för att 

organisationen ska utvecklas på rätt håll, och organisationen som skolan inte har en positiv 

utveckling, leder det till att elevens psykosociala miljö inte heller är tillfredsställande och elevers 

hälsa påverkas, vilket i sin tur påverkar skolans resultat.  

Den nya skollagen tillkom med en stor förändring, skolkuratorer skulle bli tillgängliga för alla elever 

på skolorna men det finns ingen ram eller plan hur skolkuratorerna ska arbeta, vilket ger en 

osäkerhet hos skolkuratorerna. Om det skulle tillkomma en plan över hela landets skolkuratorer, kan 

skollagen tillämpas så att alla elever får samma möjligheter och förutsättningar så kan alla elever 

fångas upp och humankapitalteorin poängterar skolans kvalité som en faktor på en framgångsrik 

utveckling. 
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I den sista ”frågan” på min enkät ville jag ha kommentarer, där texterna skrivs med frustration, 

uppgivenhet och ett antal har också uttryckt att han eller hon letar eller funderar på att leta nytt 

arbete.  

Vad för studier som än hittas inom området, påpekar författarna bristen på studier och bristen på 

förklaringar till deras resultat. 

7.1. 7.1. 7.1. 7.1. Fortsatt forskning Fortsatt forskning Fortsatt forskning Fortsatt forskning     

Det finns mycket forskning som fokuserar på USA, Australien och Storbritannien, med en annan 

kontext än Sverige. Vi har dessutom skollagar som beskriver hur elevvårdens arbete ska gå till, därför 

kan det vara av vikt att förstå skollagen och hur denna kom till, för att förstå vad elevvårdens arbete 

egentligen ska se ut. Hur kommunerna kan få resurser för att deras elevhälsoarbete kan uppnå till 

skollagens mål och intentioner. Det behövs också en översiktlig bild över hur elevhälsan arbetar, med 

sköterska, läkare, kurator, psykolog samt specialpedagoger i grupp, med rektor, läkare och andra 

instanser tillsammans kan medverka till att elevhälsa får de resurser som krävs, för att alla eleverna 

på skolan kan nå målen. Vi diskuterar PISA-undersökningar, elever som hoppar av, men inte om vilka 

resurser som bör finnas, innan detta händer.   
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Bilaga 1 - Presentation av enkäten på Internetsidan 

”Hej! 

 

Jag heter Matilda Svensson och går min sjätte termin på Mittuniversitetets socionomutbildning, där 

jag just nu håller på med mitt självständiga arbete på 15 HP. Jag har valt att göra en kvantitativ 

studie kring skolkuratorers arbetsbelastning och hur kuratorerna upplever sin roll i elevhälsoteamet, 

med underlag från Akademikerförbundets undersökning 2012 som genomfördes av Novus samt den 

nya skollagen (2010:800).  

 

Du får själv välja om du vill delta eller inte och din identitet samt dina svar kommer inte att delas 

ut eller användas till andra syften än min uppsats, enligt Vetenskapliga Rådets etiska regler och 

riktlinjer.  

 

Jag skulle vara tacksam om du kunde lägga ungefär 20-30 minuter av din tid till att besvara några 

frågor.  

 

Om det finns intresse att läsa det färdiga arbetet eller om du har några funderingar eller 

kommentarer angående uppsatsen så går det bra att höra av sig till min 

skolmail, masv1125@student.miun.se och jag ska svara så fort jag får möjlighet.” 
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Bilaga 2 – Enkäten  

1. Är du man eller kvinna? 

Kvinna 

Man  

2. Jobbar du på en kommunal skola eller på en fristående skola? 

Kommunal 

Fristående 

3. På vilken typ av skola arbetar du på? 

Förskoleklass 

Grundskola 

Grundsärskola 

Specialskola 

Gymnasieskola 

Gymnasiesärskola 

Flera typer 

Vet ej 

4. Arbetar du heltid eller deltid? 

Heltid 

Deltid 

5. Hur länge har du varit anställd som skolkurator? 

Under ett år 

1-4 år 

5-9 år 

10 år och uppåt 

Vet ej 

6. Hur många elever har du totalt hand om, på din skola/dina skolor? 

Mindre än 300 

301-500 

501-1000 

1000 eller fler 

Vet ej 

7. Vad har du för grundläggande utbildning? 

Socionom 

Beteendevetare 

Annat, nämligen… 
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8. Har du en fortbildning, så som psykoterapeut, magister/master eller liknande? 

Ja  

Nej 

9. Om ja 

Vad har du för fortbildning? 

Steg 1 Psykoterapeut 

Steg 2 Psykoterapeut 

Sveriges skolkuratorers Förenings fortbildning/fortbildningar 

Magister/Masterexamen 

Har pågående/avslutad forskning 

Annat, nämligen…  

10. På en skala mellan 1 och 5, hur nöjd är du med din situation när det gäller… 

Din arbetsplats i stort 

Uppmuntran från din arbetsgivare 

Stöd i personalgruppen 

Dina arbetsuppgifter 

Dina arbetstider 

Möjlighet att förena ditt arbetsliv med en önskvärd framtid (ej karriär)  

Din lön 

Ledningens ledarskap 

11. När du tänker på dina arbetsuppgifter, vad av nedanstående arbetsuppgifter upptar din 

mesta arbetstid i ranking där 1 innebär att du tar upp mest uppgifter och 11 innebär att det 

upptar minst tid? 

Psykisk ohälsa bland eleverna 

Svåra hemförhållanden 

Kamratproblem 

Hög frånvaro 

Föräldrakontakter 

Låga studieresultat 

Förebyggande arbete 

Hälsofrämjande arbete 

Utredningar 

Kontakt med andra verksamheter, så som Socialtjänsten, BUP, Polisen osv. 

Krissituationer som kan uppkomma 

12. Om du ser till din egen arbetsplats, upplever du att skolkuratorernas arbetsbelastning har 

förändrats det senaste året? 

Nej, oförändrat 

Vet ej 
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Ja, minskad arbetsbelastning 

Ja, ökad arbetsbelastning 

13. Upplever du att skolan fått minskande eller ökande resurser för elevhälsoarbete det senaste 

året? 

Ja, ökade resurser 

Ja, minskade resurser 

Nej, oförändrat 

Vet ej 

14. Finns det några arbetsuppgifter som du väljer bort på grund av tidsbrist? 

Ja 

Nej  

Vet ej 

15. Om du svarade ja på den förra frågan, vilka arbetsuppgifter blir bortprioriterade? 

(Öppen fråga) 

16. Anser du att du och dina kollegor idag har möjlighet att leva upp till lagens intention om att 

alla elever ska ha tillgång till en skolkurator? 

Ja 

Nej 

Vet ej 

17. Händer det att du känner dig ensam med ett stort ansvar i ditt arbete? 

Ja 

Nej 

Vet ej 

18. Upplever du att rektorn på din skola prioriterar ditt arbete? 

Ja 

Nej 

Vet ej 

19. Får du den kompetensutveckling du tycker att du behöver i ditt arbete? 

Ja 

Nej 

Vet ej 

20. Får du regelbunden extern handledning i ditt arbete? 

Ja 

Nej 

Vet ej 
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21. Hur nöjd, på en skala 1 och 5 är du med samarbetet mellan nedanstående yrkeskategorier 

där 1 är inte alls nöjd och 5 är mycket nöjd? 

Rektor 

Skolsköterska 

Skolpsykolog 

Specialpedagog 

Förälder 

Lärare 

Socialsekreterare 

Personal på BUP 

Polis 

22. Ingår du i en samlad elevhälsa? 

Ja 

Nej 

Vet ej 

23. Har du några kommentarer angående din arbetssituation som du kommit på under enkätens 

gång som du anser är viktigt? 

(Öppen fråga)  


