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Abstrakt 
Föreliggande studie problematiserar användandet av begrepp som adekvat utbildning som 

beskrivning av skolkuratorers lämpliga bakgrund i arbetet på svenska gymnasieskolor. Syf-

tet har varit att öka förståelse kring kuratorfunktionen på svenska gymnasieskolor och vad 

dess adekvata utbildning bör innefatta. Texten har centrerats kring material som samlats in 

via kvalitativa intervjuer och som berör uppfattningar om skolkuratorns adekvata utbild-

ning. Vi har utgått från skolkuratorers egna önskemål på utbildning och ställt dem emot 

branschorganisationers uppfattningar. Resultatet blev en skillnad mellan organisationernas 

och kuratorers uppfattningar om bland annat yrkeskompetensen och var den kommer ifrån. 

Resultatet belyser också att skolkuratorer inte upplever sin yrkesfunktion som definierad 

utifrån sin utbildningsbakgrund utan snarare utifrån sin personliga lämplighet. Den här stu-

dien påtalar behovet av att tydligare definiera skolkuratorsrollen, inte bara i utbildningsav-

seende utan även i relation till den befintliga arbetssituationen.  
 

Nyckelord: Adekvat utbildning, Elevhälsa, Kurator, Pedagogik, Profession, Ungas psykosociala 

hälsa.  
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Introduktion 

Skolkuratorer är en av de yrkesgrupper som dagligen möter unga i behov av stöd. Unga idag 

kan anses leva i en tid av möjligheter, men det är inte i en tid utan svårigheter. De negativa 

trender vi ofta möts av i media kring undersökningar om barn och ungdomars psykiska 

hälsa, vittnar om ett samhälle med psykosocial problematik inom en av de arenor som är 

med och formar morgondagens samhälle - skolan. Vad det är som orsakar ökningen är inte 

konstaterat. Den stödsökandes förmåga att hantera och överkomma sin problematik är en 

företeelse som kan påverkas av vilken utbildning och kompetens skolkuratorn har. Den här 

texten handlar om hur en yrkesgrupp på bästa sätt kan rustas till att bemöta problematiken. 

 

I elevvårdsutredningens slutbetänkande (SOU 2000:19) uttrycktes ett behov av att stärka 

skolans elevhälsa. Detta med bakgrund i skolpersonals rapporteringar kring ökningen av 

elevers oro i skolan vilket sedermera lett till en svårare arbetssituation för skolpersonalen. De 

försvårande faktorerna är tid och resurser men kanske framförallt kompetens. För skolkura-

torn blir dessa faktorer viktiga då dennes roll inkluderar både att möta elever i behov av 

stöd, men även att handleda övrig skolpersonal (D-Wester, 2005). Slutbetänkandet betonade 

att det bör ställas högre krav på elevhälsans kompetens. Fastställandet i den nya skollagen 

(2010:800) blev att elevhälsans personal ska ha adekvat utbildning som svarar mot elevernas 

behov av insatser. Ordet adekvat förklaras i Svenska Akademiens ordlista som ”fullt motsva-

rig, träffande, riktig” (SAOL, 2013, s. 4). Formuleringen i slutbetänkandet definierar alltså 

inte exakt vilken utbildningsbakgrund som är gällande för skolkuratorer och kan betraktas 

som otydlig. Den uppfattningen har lett oss till syftet med den här studien. Nämligen att öka 

förståelse kring kuratorfunktionen på svenska gymnasieskolor och vad dess adekvata utbild-

ning bör innefatta för att skolkuratorn skall kunna möta de behov som finns bland eleverna. 

Detta har vi undersökt genom att analysera skolkuratorers och representanter för branschor-

ganisationers egna upplevelser. Att försöka definiera den adekvata utbildningen kan ses som 

väsentlig i avseendet att elevhälsan är den arena där många beslut fattas utifrån de profess-

ionellas perspektiv och kunskaper. Kunskaper som direkt får påverkan för eleven, dess för-

äldrar och på sikt även för samhället då de innefattar kunskapsbildning, lärande och identi-

tetsbildning (Hjörne & Säljö, 2013).  
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Bakgrund 

Skolkuratorn är en av de yrkesroller som ryms inom skolvärldens elevhälsovård. Deras an-

svarsområde berör bland annat elevernas psykosociala tillvaro. Här förväntas de vara exper-

ter. För att förstå vad som bör rymmas i skolkuratorns utbildning behöver vi förstå den verk-

lighet de förväntas äga kompetens inom. Bakgrundsdelen syftar till att beskriva komplexite-

ten i gymnasielevers psykosociala tillvaro i Sverige idag. Vi vill erbjuda en inblick i den verk-

lighet en skolkurator förväntas vara rustad för att möta. 

Ungas psykiska (o)hälsa 

Rapporteringar och beskrivningar kring ungas psykiska hälsa är, som vi beskrev inlednings-

vis, något vi ofta möts av i olika sammanhang. Skolverket (2013) hävdar att psykosomatiska 

besvär hos unga ökat dramatiskt. De talar om ”[…] självrapporterade psykiska besvär såsom 

sömnsvårigheter, nedstämdhet, irritation och nervositet och somatiska besvär som huvud-

värk, ont i magen, ont i ryggen och yrsel.” och påtalar att ”[…] dessa besvär är mer än dub-

belt så vanliga jämfört med mitten av 1980-talet.” Barnombudsmannen rapporterar att; ”Fyra 

av tio barn och unga är stressade flera gånger i veckan eller varje dag.”(Barnombudsmannen 

odat.). I kvällstidningar har vi kunnat läsa att sedan; ”[…] 90-talet har antalet unga som lider 

av psykisk ohälsa tredubblats och självmorden hos dem mellan 16 och 24 år har nått den 

högsta nivån på 25 år.” (Sohlander, A. 2014-08-20).  

 

Socialstyrelsen (2013) har uppmärksammat att barn och ungas psykiska ohälsa ökat sedan 

1990-talet. Orsakerna till detta, menar Socialstyrelsen, är inte helt klarlagda men de påpekar 

att ökningen gäller hela gruppen och inte enbart de som är psykosocialt belastade på grund 

av exempelvis problematiska hemförhållanden eller missbruksproblematik. Socialstyrelsen 

menar att detta kan bero på förändringar och nya förutsättningar i såväl samhället som i sko-

lan. De betonar att ökningen av den psykiska ohälsan måste uppmärksammas i skolan. 

Undersökningar ifrån bland annat Folkhälsomyndigheten (2009/2010) och Statistiska 

centralbyråns undersökning Barn-ULF (SCB, 2014) har pekat mot samstämmiga resultat av 

fortsatt ökad psykisk ohälsa bland unga i skolan.  

 

Forskarschism, eller nyanser av verkligheten? 

Dessa ovan beskrivna alarmerande rapporteringar kring den ökade psykiska ohälsan bland 

unga har legat som grund för vår studie. Vi har använt både vetenskapligt underbyggda 

rapporter och kvällspressens återspegling av dessa i beskrivningen av ungas psykiska må-

ende. Detta för att gestalta den bild som delges gemene man via olika källor idag, men också 

för att påvisa dragningskraften av dessa rapporter. Inte bara för forskares forskningsanspråk, 

eller mediernas lösnummersförsäljning, utan också för en C-uppsats bakgrunds- och inled-

ningsdel. Vi menar att rapporteringarna i allra högsta grad även bör påverka skolkuratorns 

funktion. Därmed borde det finnas ett intresse i att definiera vilken typ av utbildning och 

kompetens som krävs i det praktiska arbetet för att hantera det rapporterna beskriver.  

 

Men verkligheten kanske inte är så enkelt förklarad? Med anledning av alarmerande rappor-

ter kring ungas psykiska ohälsa valde myndigheterna Formas, Forte, Vetenskapsrådet och 
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VINNOVA att göra en gemensam satsning på forskning i området. Dessa fyra myndigheter 

finansierar ett antal forskningsprogram- och projekt. Bremberg och Dalman (2015) har förfat-

tat ett av dessa projekt och deras resultat belyser tveksamheter kring mätmetoder och tillför-

litlighet gällande undersökningar av barn och ungas psykiska hälsa. De påpekar att det inte 

finns några befolkningsstudier i Sverige som omfattar alla aspekter inom psykisk hälsa och 

som därmed kan påvisa generella resultat för ungas hälsa. I och med detta menar de att det 

blir svårt att vetenskapligt styrka att den psykiska ohälsan bland unga faktiskt är så omfat-

tande som den beskrivs i de undersökningar som presenterats. Forskarna menar här att siff-

ran för hur utbredd den psykiska ohälsan är bland barn och unga är svår att definiera då 

undersökningarna resulterat i allt ifrån 4 till 40 %.  Forskningsprojektet betonar att det, för att 

åstadkomma mer tillförlitliga studier kring barn- och ungas psykiska hälsa, bör ske överens-

kommelser kring vilka definitioner och begrepp som ska användas.  

 

Forskarna i nyss nämnda forskningsprojekt har dock sett tendenser kring barn- och ungas 

välbefinnande. Tendenser som pekar mot att ju högre ålder, desto större problem upplever 

sig ungdomarna ha. Detta gäller i högre grad flickor än pojkar. Även psykosomatiska besvär 

tenderar att vara högre i stigande ålder (Bremberg & Dalman, 2015). Något som betonas i 

undersökningarna är att ungas mående ställer ökade krav på samhället, innefattande skolans 

elevhälsovård och dess kompetens för att kunna möta varje enskild ungdoms stödbehov 

(Socialstyrelsen, 2013).   

 

Parallellt med rapporteringen kring ungas ökade psykiska ohälsa utkom alltså en kunskaps-

översikt som ifrågasatte den vetenskapliga trovärdigheten kring dessa alarmerande under-

sökningar. En kunskapsöversikt som pekat på en problematik med att dra generella slutsat-

ser som gällande för alla unga (Bremberg & Dalman, 2015). Detta är något vi ansett vara vik-

tigt att medvetandegöra sig om. Syftet med vår studie har dock inte inkluderat att definiera 

huruvida larmen om ungas psykiska ohälsa är verklighetsförankrade eller ej. Att det över-

huvudtaget förekommer psykisk ohälsa hos unga har varit grund nog för oss att stå på när vi 

sökt bilda fördjupad kunskap kring den stödjande instansen; skolkuratorfunktionen. Vi har 

utgått ifrån att den bild av psykosociala trender som presenterats för gemene man faktiskt 

kan förklara en del av verkligheten.  

 

Tidigare resonemang har belyst att dagens unga är med och formar morgondagens samhälle. 

Därmed blir de samhälleliga funktioner som existerar för att möta ovan beskrivna negativa 

trender viktiga. Inte bara för dagens samhälle utan även för morgondagens. Kvalitetssäkring 

av dessa instanser, såsom kuratorfunktionen, blir i nästa steg också viktigt.  

 

Tidigare forskning om skolkuratorns yrkesfunktion och utbildning  

En, för oss, intressant aspekt i relation till vår studie är att det pågår en diskussion på Rege-

ringsnivå rörande ett eventuellt införande av legitimation för kuratorer inom hälso- och 

sjukvård. Detta för att säkerställa kuratorns utbildningsnivå samt stärka yrkesidentiteten 

(Socialstyrelsen, 2014). Införandet skulle innebära ett förtydligande kring den adekvata ut-

bildningen för hälso- och sjukvårdskuratorer. Legitimationen innefattar dock inte skolkura-
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torer. Diskussioner kring behovet av att definiera skolkuratorns yrkesroll, funktion och ut-

bildning har också varit aktuella, främst i och med arbetet kring införandet av den nya skol-

lagen. Motiveringen till varför det ansågs finnas behov av förändringar i elevhälsoområdet i 

skollagen handlade om kompetensstärkning och förtydligande av yrkesfunktioner för att 

kunna svara mot ungdomars behov (Prop. 2009/10:165). Förändringsbehovet bland skolku-

ratorer påvisas även i internationella studier.  

 

Den tidigare forskning som presenteras här såg vi som väsentlig som grund till vår studie i 

avseenden kring yrkesdefinition, samhälleliga påverkansfaktorer och organisatoriska förut-

sättningar. Flera av de tidigare studier vi tittat på är centrerade kring den amerikanska ut-

vecklingen. Därmed vill vi poängtera att detta urval inte beror på någon föreställning om 

amerikanska skolor som mer framgångsrika än andra. Det beror inte heller på att vi ser kura-

torfunktionen där som mer resultatrik. Vi menar istället att de amerikanska studierna är vä-

sentliga att ta upp för att det där skett ett förändringsarbete kring skolkuratorsfunktionen. 

Ett förändringsarbete som grundats i problematiken kring yrkets definition och roll. Något 

som vi också sett återspeglats rörande den svenska skolkuratorfunktionen, dess utbildning 

och utveckling.  

 

Omstrukturering av skolkuratorsutbildning  

Som ett svar på ett påtalat behov av att förbättra skolkuratorers utbildningsprogram i USA 

startades ett projekt med syfte att genomföra ett förbättringsarbete. Projektet tog form redan 

1998 genom Transforming School Counseling Initiativ, TSCI. Framförallt avsågs förbätt-

ringsbehovet gälla att som professionell kurator ha kunskapen att möta elevernas stödbehov 

kring de akademiska prestationerna. Initiativet betonade behovet av en omstrukturering 

gällande utbildningsinnehåll, förhållningssätt och att stärka den professionella identiteten 

hos kuratorer inom skolan (Jackson, Snow, Boes, Phillips, Stanard, Painter & Wullf, 2002). 

Hayes och Paisley (2002) beskriver att förnyelsebehovet bland skolkuratorer i USA beror på 

förändringar i samhället. De menar att skolkuratorns utbildning tidigare fokuserat enbart på 

individ- och gruppnivå men att det krävs ett bredare fokus. De menar att även organisat-

ionsperspektivet bör ingå och därmed leda till en förståelse kring hur dessa tre kan ses som 

omfattande system i en sociokulturell kontext. Författarna menar vidare att snabba föränd-

ringar i ett teknologiskt och multikulturellt samhälle ställer krav på skolkuratorer och dess 

förmågor att möta unga som finns, påverkas och formas av dessa. Studien visar att en om-

strukturering av skolkuratorsutbildningen utifrån dessa aspekter skulle kunna leda till att 

yrkesrollen stärks. Den viktigaste anledningen till varför utbildningen bör utvecklas och om-

struktureras, menar författarna är att den kan bli en bra bas för att stärka de blivande kurato-

rerna i sin profession och att förstå sig själva, varandra och omvärlden (Hayes & Paisley, 

2002). Även en turkisk studie belyser behovet av en omstrukturering och utveckling av kura-

torsutbildningen i Turkiet för att möta förändringarna i de sociala strukturerna och därmed 

också elevernas förändrade och ibland utökade behov av kuratorsstöd (Sari, 2010). Det första 

steget i detta förändringsarbete blir alltså då att inventera utbildningsinnehållet och säker-

ställa innefattandet av den grundläggande kompetens som en skolkurator behöver.  

 



5 

 

Skolkuratorns teoretiska och praktiska kompetens 

Inventeringar av utbildningsinnehåll kan leda till förtydligande av de kompetenser som en 

skolkurator anses behöva i sitt arbete. Exempel på kompetens och förmågor som lyfts i tidi-

gare forskning är bland annat ledarskap, rådgivning, problemlösning, flexibilitet, kritiskt och 

kreativt tänkande och koordinatorsförmåga (Jackson et al., 2002; Musheno & Talbert, 2002). 

Ytterligare aspekter kring utbildningsinnehållet rör det praktiska yrkesutövandet. I Saris 

(2010) studie av skolkuratorer i Turkiet konstaterades vikten av en brygga mellan den teore-

tiska och praktiska kunskapen. Detta i form av skolbaserad yrkespraktik under utbildningen. 

Sari menar att det inte är tillräckligt att genom teori läsa sig till ett yrke, utan att det stora 

lärandet istället sker i det praktiska och verklighetsnära arbetet. En omfattande praktisk del i 

skolkuratorsutbildningen skulle därmed kunna bidra till att den blivande kuratorn får till sig 

praktisk kompetens och förmågor. Kompetenser som denne kanske annars får leta sig till på 

egen hand efter att ha börjat arbeta som skolkurator menar Sari.  

 

Just nyexaminerade skolkuratorer och deras personliga och professionella behov då de trä-

der in i den nya yrkesrollen har undersökts i den amerikanska studien School counselor in-

duction and the importance of mattering (Curry & Bickmore, 2012). En utmaning, som studien 

påvisar kan vara stor för den nyexaminerade skolkuratorn, handlar om att komma till en 

skola som har sin färdiga organisatoriska struktur, sin egen kultur och sina specifika interna 

tankar om arbetsmetoder. Detta kan innebära helt nya system, strukturer och möten med 

andra skolspecifika yrkesgrupper. Förutom utmaningen att vara ny i sin profession och möta 

arbetsplatsens färdiga strukturer och system, så visade studieresultatet också hur personliga 

och professionella behov många gånger blir stora utmaningar i det praktiska arbetet. De pro-

fessionella behov som uttrycktes av studiedeltagarna var bland annat tillgång till mentor-

skap och feedback, att få samverka med andra och att få utveckla sin profession. De person-

liga behoven som uttrycktes var att känna sig accepterad bland sina medarbetare, att känna 

sig uppskattad och att vara betydelsefull i sin yrkesroll. Såväl de professionella och person-

liga behoven påtalades dock vara svåra att uppnå i det nya skolkuratorsyrket. För att kunna 

möta dessa utmaningar menar Curry och Bickmore att skolkuratorns utbildning bör vara 

unik och specifik för just den här professionen. Detta skulle medföra att en nyexaminerad 

har tillräckliga förmågor och kunskaper att kunna utföra samma arbetsuppgifter som erfarna 

skolkuratorer. Studieresultatet belyser dock att det krävs mer än att enbart se över utbild-

ningsbakgrunden för att stärka yrkesrollen. Det handlar också om att göra något åt tvetyd-

ligheten i yrkesrollen och avsaknaden av en enad professionell identitet. Dessa aspekter 

stärker behovet och vikten av en omfattande utbildningsbakgrund men även behovet av 

stöttning under sin första tid som yrkesverksam, detta då skolkuratorn är ensam i sin yrkes-

roll på skolan.   

 

Den professionella yrkesidentiteten 

Problematiken kring kuratorns professionella identitet har en annan amerikansk studie be-

lyst (Mellin, Hunt & Nichols, 2011). Studien baseras på en enkätundersökning bland 238 yr-

kespraktiserande kuratorer inom såväl hälso- och sjukvård som skola. Författarna menar att 

amerikanska kuratorer länge kämpat för en enhetlig professionell yrkesidentitet, men att det 
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råder debatt kring hur en sådan definiering ska gå till. En aspekt kring problematiken att 

stärka kuratorns identitet menar författarna handlar om ett vanligt förekommande synsätt. 

Detta synsätt är att ett framstående arbete med människor i behov av stöd innefattar sam-

verkan mellan olika professioner; såsom funktioner inom hälso- och sjukvård och lärande 

och utbildning. Författarna menar att samtidigt som samverkan stärker arbetet så kan det 

också skapa en större oförmåga att urskilja de specifika yrkesidentiteterna, skapa förvirring 

kring ens roll och ansvar samt skapa konflikter kring makt och status. Författarna belyser att 

skolkuratorns roll kan särskiljas ifrån övriga funktioner genom betoningen av de preventiva 

och hälsofrämjande stödfunktioner som står i fokus för deras arbete. Mellin et al. menar vi-

dare att många kuratorer identifierar sin yrkesroll utifrån sin specialisering, exempelvis ge-

nom det område de är verksamma inom, såsom hälso- och sjukvård eller skola. Studien visar 

att nästan hälften av de tillfrågade kuratorerna definierade sin yrkesprofessionalitet utifrån 

sin utbildningsnivå, sin certifiering eller legitimation.  

 

Elevhälsans funktioner och kompetens 

Den presenterade tidigare forskningen om förändringsbehov för skolkuratorsfunktionen 

internationellt leder oss nu till att ge en bild av hur elevhälsovården i Sverige ser ut och defi-

nieras utifrån lagstadgade direktiv. Detta för att presentera de tankar, diskussioner och det 

praktiska förändringsarbetet som rör skolkuratorn i Sverige.  

 

Innan den nya skollagen (2010:800) fastslogs fanns inga krav på skolkuratorer inom skolan. 

Det är numera lagstadgat att varje skola ska ha en samlad elevhälsa som utför medicinska, 

psykologiska och psykosociala insatser av funktioner som skolläkare, skolsköterska, psyko-

log och kurator.  Dessa funktioners utbildningar ska vara adekvata och svara mot de behov av 

insatser som eleverna har (2010:800). Elevhälsoteamet kan ses som multiprofessionellt och 

ska innefatta personal med olika kompetenser. Hjörne och Säljö (2013) belyser det multipro-

fessionella arbetssättet som en garanti för att olika kunskaper och perspektiv används i arbe-

tet med unga.  Perspektiven och kunskaperna blir särskilt viktiga att betona då elevhälsan 

ursprungligen tenderat att kopplas till den medicinska aspekten. Välfärdssamhällets utveckl-

ing har föranlett ett behov av utökade insatser inom elevhälsan där det, förutom det medi-

cinska, även måste innefattas av psykosociala och pedagogiska perspektiv menar Hjörne och 

Säljö. Perspektiv som direkt kan härledas till den yrkesfunktion som vi i den här studien 

fokuserar på; skolkuratorn.  

 

Elevvårdsutredningen (SOU 2000:19) var den utredning som tillsattes för att undersöka för-

ändringsbehoven inom elevhälsovården. I dess slutbetänkande betonades behovet av att 

stärka elevhälsan, då framför allt i avseenden av kompetens och utbildning. Behovet uppda-

gades bland annat genom skolpersonals rapporteringar kring ökad oro bland skolelever vil-

ket lett till en ökad och tyngre arbetsbelastning. I elevvårdsutredningen påpekades att samt-

liga yrkeskategorier inom elevhälsan bör ha en högskoleutbildning som grundnivå då dessa 

vilar på vetenskaplig grund och väl beprövad erfarenhet. I betänkandet påpekades dock att 

yrkesverksamma inom samma yrke kan ha olika grundutbildningar. Vidare beskrivs hur 

elevhälsoteamet besitter viss gemensam kunskap men att varje yrkeskategori också innehar 
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specifik yrkeskompetens.  I betänkandet specificerades de yrkeskategorier som ansågs borde 

vara krav inom elevhälsan i form av skolpsykolog, skolsköterska, skolläkare, skolkurator och 

specialpedagog. Skillnader belystes även i definitionen av utbildnings- och kompetensnivå 

för varje yrkeskategori genom att nämna legitimationsaspekten. Här påpekades att sjukskö-

terska, läkare och psykologer alla har legitimation vilket därmed medför skyddade arbetstit-

lar. Det huvudsakliga i detta är att legitimationen kan återkallas om arbetet inte utförs på rätt 

sätt och därför kan den ses som en kvalitetsgaranti för yrkeskompetens. Som vi tidigare 

nämnt så är det i dagsläget inte aktuellt med legitimationsinförande för skolkuratorer. Det 

som för skolkuratorns roll istället nämns i betänkandet angående definitionen av utbildning 

är att socionomutbildningen är en lämplig grund (SOU 2000:19).  

 

Skolkuratorfunktionen 

Skolkuratorns inträde i gymnasieskolan skedde under 1950 – 60-talen. I betänkandet av 1957 

års skolberedning (SOU 1961:30) föreslogs att den dåvarande kuratorsverksamheten skulle 

bli mer permanent. Redan då definierades utbildningsnivån för skolkuratorerna med vad 

som kan relateras till en adekvat utbildning. I betänkandet nämndes nämligen att ”[…] socio-

nomexamen eller därmed jämförbar utbildning borde vidare vara normgivande vid löne-

sättningen.” (SOU 1961:30, s.441).  Det var 1960 års gymnasieutredning som lade förslag om 

att benämna kuratorn i skolan som en särskild befattning, alltså som just skolkurator (SOU 

1963:43).  Yrkesrollen blev under den här tiden benämnd i läroplanerna som exempelvis sko-

lans sociala experter (Skolöverstyrelsen, 1969).  I senare läroplaner har inte skolkuratorn 

nämnts specifikt (SOU 2000:19).  

 

Skolkuratorns arbete riktar sig främst till skolelever men kan även innefatta handledning till 

övrig personal på skolan. Några av arbetsuppgifterna är förebyggande insatser, samtalsstöd, 

krishantering, hälsofrämjande insatser och samverkansarbete med exempelvis socialtjänst, 

polis och barn- och ungdomspsykiatri (Akademikerförbundet, 2011).  Skolkuratorn ses 

främst som en stödfunktion som kompletterar den pedagogiska kompetensen inom skolan 

(D-Wester, 2005). Sveriges skolkuratorers förening beskriver i dokumentet En vägledning för 

skolkuratorn (2013) att skolkuratorn ska ses som en sakkunnig inom socialt arbete och är den 

som arbetar med de psykosociala insatserna inom elevhälsan. Föreningen menar vidare att 

skolkuratorns professionella kompetens innefattar kunskap inom områden som exempelvis 

beteendevetenskap, samhällsvetenskap, socialt arbete, psykologi, behandlingsarbete och 

juridik. Arbetets tillvägagångssätt och verktyg ska bygga på beprövade- och evidensbase-

rade metoder för att möta de stödbehov som finns hos unga i skolan menar de.  

 

Professionalisering och yrkesprofession 

Utifrån beskrivna aspekter kring elevhälsan och skolkuratorn som funktion ville vi närmare 

undersöka perspektiv av yrkesprofession. Vi har i ovan stycken beskrivit hur kuratorn är 

den enda yrkesroll inom elevhälsan som inte genom specifik utbildning eller legitimering 

kan stärka sin yrkeskompetens. Därför såg vi det som väsentligt att undersöka vilka faktorer 

som faktiskt kan stärka en profession.  
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Professionalisering är ett begrepp som Dellgran och Höjer (2000) beskriver i sin avhandling 

Kunskapsbildning, akademisering och professionalisering i socialt arbete. De menar att begreppet 

kan användas på både kollektiv och individuell nivå. På den kollektiva nivån som en över-

gripande organisering av en profession eller yrkesgrupp som även innefattar definieringen 

av relationer med andra yrkesgrupper och allmänheten överlag. Den individuella nivån kan 

istället beskrivas utifrån den enskilde yrkesindividen där professionaliseringen kan ses som 

ett sätt att utveckla och bibehålla egna förmågor och kompetenser. Det individuella perspek-

tivet på professionalisering fokuserar alltså mer på yrkeserfarenhet, förmågor och kompe-

tenser som den enskilde byggt upp och utvecklat i sitt praktiska arbete.  Här, menar förfat-

tarna, sker kunskapsutvecklingen såväl genom den vetenskapliga kunskap skolkuratorn 

tillägnat sig under utbildningen, men också genom skickligheten och förmågan att använda 

kunskapen i konkreta arbetssituationer.  Professionalisering kan också betyda att bli en pro-

fessionell, det vill säga att få en yrkestitel (Dellgran & Höjer, 2000).  

 

Professionsfrågor har utgjort ett område inom den samhällsvetenskapliga forskningen sedan 

början av 1900-talet. Yrken som exempelvis barnmorskor, lärare och advokater hade då olika 

kunskaper och erfarenheter. Många yrkesutövare var självlärda och det fanns flera olika ut-

bildningar att välja på för samma slags arbete, vilket gjorde det svårt för allmänheten att be-

döma vilka kunskaper yrkesutövaren verkligen hade. Detta medförde att samhället och yr-

kesutövare ställde större krav på specifika utbildningar och särskilda kunskaper som pre-

misser för att ha rätt att utöva sitt yrke. Detta beskriver alltså en form av professional-

iseringsprocess. Utbildningarnas syften var dels att ge personer lämplig kunskap för yrket 

men också att legitimera sin yrkeskunskap genom att ta examen och därmed få ett skriftligt 

bevis på kunskap (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008).   

 

En utbildningsform som kan erbjuda lämplig kunskap är på högskolenivå och baseras på 

vetenskap och akademiska ämnen. Högskoleutbildningen kan medföra att en specifik pro-

fession får vetenskaplig auktoritet, legitimitet och förtroende ifrån både staten och allmän-

heten. Den kan alltså utgöra en förutsättning för en yrkesprofessions trovärdighet. Profess-

ionen får genom en specifik yrkesutbildning även de nödvändiga kunskaper och verktyg 

som är väsentliga för att utföra de uppgifter som yrket kräver (Svensson et al., 2008). 

 

Utbildning inom socialt arbete 

Den ovan beskrivna specifika professionsutbildningen blir problematisk att belysa då det 

kommer till yrkesroller inom området socialt arbete. Det område dit skolkuratorn kan räknas. 

Kanske skulle yrkesutövare inom socialt arbete kunna ses som en profession i sig, där yrkes-

utövaren blir en del av ett professionellt kollektiv med gemensam kunskapsbas. Utbildning 

inom socialt arbete ser många gånger likadan ut oavsett om avsikten är att arbeta som exem-

pelvis socialsekreterare, enhetschef på behandlingshem eller som skolkurator. Socionompro-

grammet, Beteendevetarprogrammet och Socialpedagogiska programmet är exempel på 

akademiska utbildningar inom socialt arbete. Den gemensamma kunskapsbasens innehåll 

kan sägas vara den grundläggande akademiska utbildningen och den kunskap och de nor-
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mer och värderingar som utbildningen bidrar med. Utöver den gemensamma kunskapsba-

sen tillsätts sedan organisatoriska och professionella förutsättningar för den specifika yrkes-

rollen i det praktiska arbetet. Förutsättningarna kan bland annat innefatta yrkesrollens sam-

spel med professionens förväntningar och samspelet mellan organisationens uppdrag och de 

behov som klienterna har. Yrkesrollen påverkas också av styrfaktorer som funktionsbeskriv-

ningar och lagstiftningar. Svensson et al. (2008) påpekar dock att ytterligare en faktor som 

blir viktigt för en yrkesutövare inom socialt arbete är den egna personligheten och livserfa-

renheten. Det som vanligtvis beskriver en yrkeskompetens är att den professionelle innehar 

kunskaper ifrån både teori och praktik, menar författarna. För en socialarbetare är den egna 

personen ett viktigt verktyg. Fenomenet som uppstår när akademisk bildning interagerar 

och harmonierar med den praktiska yrkeskunskapen blir att betrakta som någonting mer än 

de båda kompetenserna var för sig. Tillsammans bildar de en form av praktisk klokhet.  

 

Samhället ställer idag högre krav på kompetens bland yrkesutövare inom socialt arbete då 

det handlar om att möta personer i behov av stöd. Det är därför det även skett en ökning av 

professionalisering och akademisering av området socialt arbete. Ett exempel på en sådan 

professionell strävan kan vara att de som är yrkesverksamma inom socialt arbete ska ha en 

socionomexamen. Auktorisation kan vara ett annat sätt att markera att en akademisk examen 

innebär en ökad kompetens och expertis (Svensson et al., 2008).  

 

Svensson et al. (2008) menar att den generella utbildning som en yrkesutövare inom området 

socialt arbete bör inneha är kunskap om personers olika livsvillkor, lagstiftningskunskap, 

kunskap kring socialpolitik, utredningsmetodik och behandlingsmetoder. Den teoretiska 

kunskapen ska ge möjlighet att analysera, förstå och reflektera kring frågor yrkesutövaren 

möts av inom yrket. De menar dock att det är viktigt att vara medveten om att utbildnings-

basen inom just det sociala arbetet är i ständig förändring. En förändring som kanske bäst 

förstås genom en socialkonstruktionistisk förklaring av sociala företeelsers beskaffenhet; att 

eftersom människans sociala strukturer inte är statiska strukturer utan är föremål för ständig 

förändring (Myers & Twenge, 2013), så bör heller inte utbildningens innehåll vara statiskt. 

Förutom den här typen av formell kompetens krävs också reell kompetens vilket kan inne-

fatta yrkes- eller livserfarenhet och antal yrkesverksamma år. Utbildningar inom socialt ar-

bete har fått ta emot kritik då de anses vara för generalistiska och breda. Detta har lett till 

frågor kring huruvida utbildningarna bör delas upp i mer specifika yrkesområden eller om 

det faktiskt är mer rimligt att se fördelarna med en generell kompetens. Kritiken mot det 

sistnämnda alternativet har riktats mot aspekten att det blir svårt att utveckla en renodlad 

profession (Svensson et al., 2008).  

 

Pedagogiskt socialt arbete 

För att ytterligare specificera den typ av socialt arbete som blir aktuellt för skolkuratorn så 

belyser vi här några aspekter kring den pedagogiska delen av yrkesutövandet.  

 

Ett socialpedagogiskt arbete kan beskrivas som att uppmärksamma hinder eller möjligheter 

kring chansen av delaktighet i olika sammanhang. Det pedagogiska arbetet sker i form av 
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förmedling, vägledning, förändringsarbete och stöttning för individer där välmående och 

delaktighet är målbilden (Cederlund & Berglund, 2014). För gymnasieskolans kuratorer kan 

det socialpedagogiska arbetet handla om att stötta enskilda ungdomar att hitta nya vägar i 

livet, lyfta fram individens resurser eller enbart finnas för att lyssna på vad ungdomen har 

att säga. Det handlar om att stötta och hjälpa men innebär också att den professionella ham-

nar i en maktposition som därmed får rätten att tolka en persons situation eller behov. Kom-

binationen av arbetsuppgifter som präglas av både hjälp och kontroll finns det ingen direkt 

kunskap eller specifika regler om menar Svensson et al. (2008).  Här blir det istället viktigt 

med etikkunskap och att förmågan att kunna förhålla sig till etiska dilemman.  

 

Cederlund och Berglund (2014) menar att ett socialpedagogiskt arbete handlar om att vara 

nära den individ som stödet riktas till. Närhet kan bidra till att skapa en förtroendefull och 

respektfull relation. Den professionelle har ett stort ansvar i relationsskapandet utifrån flera 

aspekter. Dels krävs att den professionelle har förmågan att föra fram samtal och tänkbara 

åtgärder kring situationer på ett sätt som inte väcker negativa reaktioner hos individen. Det 

krävs också medvetenhet om hur ens egna värderingar och åsikter kring exempelvis kön, 

etnicitet, moral och etik påverkar såväl relationen som bemötande och tillvägagångssätt i 

arbetet.  

 

Vi har nu beskrivit skolkuratorn i relation till flera aspekter som blivit viktiga att förhålla oss 

till i undersökningen av den adekvata utbildningen. Dessa aspekter har belyst de behov av 

förändring och omstrukturering av skolkuratorns roll och utbildning som såväl internation-

ella som svenska studier pekat på. Det har handlat om att definiera skolkuratorn som yrke i 

en kontext där skolkuratorn är ensam om att inte inneha en specifik yrkesutbildning, legiti-

mation eller annat som kan stärka ens kompetens. Det har också handlat om de kompeten-

ser, förmågor och den personliga lämplighet som krävs i det sociala arbetet inom en pedago-

gisk arena.  
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Syfte 

Syftet med studien är att öka förståelse kring kuratorfunktionen på svenska gymnasieskolor 

och vad dess adekvata utbildning bör innefatta. 

 

Vi utgår ifrån följande tre övergripande frågeställningar; 

Hur kan skolkuratorfunktionen definieras? 

Hur kan några av skolkuratorfunktionens största utmaningar definieras? 

Hur kan några av skolkuratorfunktionens viktigaste verktyg definieras?  

 

Metod  

Kvalitativa studier som den här, uppges ibland lida av svårigheten med att säkra validitet 

och reliabilitet då dessa ofta handlar om människors enskilda uppfattningar, vilka är svåra 

att mäta.  Ett sätt att motverka detta fenomen är att så detaljerat som möjligt beskriva forsk-

ningsprocessen (Bryman, 2011). Vi ämnar här göra det på en linjär nivå.  

 

Ansats 

För att undersöka uppfattningar bland yrkesverksamma skolkuratorer och branschorganisat-

ioners representanter valde vi att närma oss ämnet på ett sätt som inspirerats av den herme-

neutiska forskningsansatsen. Inom hermeneutiken är tolkning ett verktyg som kan leda till 

förståelse och kunskap (Allwood & Erikson, 2010). Själva förståelseprocessen kan utifrån ett 

hermeneutiskt synsätt ses som förhållandet till del och helhet, vilket även kallas för den 

hermeneutiska cirkeln. För att förstå helheten av ett fenomen måste delarna förstås och vice 

versa. Detta har påverkat strukturen på vår resultatdel. 

 

Förståelseprocessen är alltid är beroende av dess kontext och tolkarens egen förförståelse. 

Förförståelsen är ett resultat av erfarenheter och består av fördomar som vi redan i förväg 

använder för att dra slutsatser kring ett fenomen som ska studeras (Allwood & Erikson, 

2010). Vi har genomfört vår studie med inspiration av hermeneutiken på så sätt att vår för-

förståelse blir en del av grunden för studien. Vi har strävat efter att medvetandegöra och 

använda våra fördomar kring området.  Vår avsikt har hela tiden varit att rapportera i stu-

dien om dessa. Inspirationen kommer även ifrån vår önskan att bereda utrymme för breda 

tolkningar och en öppenhet. Syftet var att bidra till möjligheten att studera innebörderna av 

intervjuer, litteratur och tidigare forskning (Bryman, 2011). Vår intention var att redogöra för 

olika uppfattningar om skolkuratorfunktionen, men också att undersöka vad som finns 

bakom de uppfattningar som presenteras för oss. 

 

Urval 

Vi valde att intervjua kuratorer från fyra olika kommuner. Två mindre kommuner i Små-

land, samt en mindre och en medelstor kommun i Östergötland. Kommunerna valdes utifrån 

vår möjlighet att genomföra fysiska intervjuträffar och utgör därmed ett strategiskt urval. 



12 

 

För att stärka resonemanget kring detta strategiska urval vill vi argumentera med det mot-

satsförhållande kvantitativa försök till kunskapsformulering kan innebära. Det handlade för 

oss inte om att säkerställa ett för populationen representativt urval. Vi strävade inte efter ett 

generaliserbart resultat. Vår studies syfte rymmer ”[…] inget skäl att göra slumpmässiga 

urval, där urvalets sammansättning styrs av principen att urvalet ska vara en ”minivärld” 

eller en komprimerad kopia av populationen[…]”(Ryen, s.77, 2004). Det strategiska urvalet 

handlade istället om att skapa möjlighet att analysera ett fenomen utifrån insamlade djupin-

tervjuers rådata, snarare än att skapa möjlighet att kvantifiera. Urvalet gjordes utifrån pre-

missen; vilken intervju kan tänkas rymma mest användbar rådata för vår studies fokus?  

 

Vi kontaktade både kuratorer och rektorer i gymnasieskolor via e-post. Rektorerna kontak-

tades för att de är skolansvariga. Vi ville erbjuda möjlighet att ta ställning i frågan kring nyt-

tan av vår studie och om skolkuratorn bör deltaga. För att nyansera den bild som yrkesverk-

samma kuratorer erbjuder kontaktade vi också ett antal organisationer med verksamhetsre-

levans till studieområdet. Organisationernas representanter har olika funktioner på såväl 

ledningsnivå som på administrativ nivå. De representanter som inte själva innehar en led-

ningsfunktion har fått godkännande av organisationsledningen att deltaga i studien. I prak-

tiken innebar även det strategiska urvalet att vi sökte intervjutillfällen efter det vi bedömde 

vara relevant för vår studie. Vi ville söka förståelse för skolkuratorfunktionen och urvalet 

blev således intervjupersoner (IP) med yrkesroller som har erfarenheter och kunskaper om 

detta. Med liknande logik som Bryman (2011) resonerar kring att prioritera fruktbar data (se 

även datainsamlingsmetod), resonerar också Anne Ryen (2004) kring urvalet av undersök-

ningspersoner – det avgörande kriteriet bör vara att de är informationsrika. Det vi kallar 

strategiskt urval syftar till att uppnå just detta.  

 

Vi valde att begränsa antalet intervjuer till fyra (se även bortfallsanalys) yrkesverksamma 

skolkuratorer inom gymnasieskolan, detta för att bilda uppfattning om aktuella tankar kring 

yrkesfunktionen. Fyra organisationsrepresentanter med koppling till skolkuratorfunktionen 

intervjuades också. Detta med syftet att bereda analysarbetet en komparativ möjlighet. Tho-

massen (2007) pratar om vikten av att försöka belysa verkligheten utifrån fler perspektiv än 

ett. Detta såg vi en nytta med och ville ta fasta på. Därför valde vi att nyansera kuratorers 

uppfattning med relevanta branschorganisationers dito. 

 

Organisationernas funktionsbeskrivning i relation till vårt syfte var avgörande för urvalet. 

Akademikerförbundet, valdes för att de representerar fackligt anslutna akademiker av olika 

slag. Kuratorer är en av yrkesgrupperna (Akademikerförbundet, odat.). Sveriges skolkurato-

rers förening har ambitionen att stärka skolkuratorn i deras uppdrag, samt utveckla skolkura-

torsyrket utifrån erfarenhet och forskning bland annat genom att bidra till vidareutbild-

ningsnivån hos yrkesgruppen (Sveriges skolkuratorers förening, odat.). Specialpedagogiska 

skolmyndighetens uppdrag handlar om att arbeta för att barn, unga och vuxna oavsett funkt-

ionsförmåga ska få förutsättningar att nå de mål som finns för utbildningen (Specialpedago-

giska skolmyndigheten, 2014). Barnombudsmannen är en statlig myndighet vars uppdrag är 

att utifrån FN:s barnkonvention arbeta för barn och ungas rättigheter (Barnombudsmannen, 

2015).  
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Urvalsprocessen för vetenskapliga artiklar har fokuserat på att säkerställa den här studiens 

aktualitet och därmed har vi strävat efter att använda artiklar författade mellan år 2010 och 

2015. Undantag har dock gjorts för artiklar som författats utanför nämnda tidsramskriterium, 

då dessa bedömts ha haft oöverträffat aktuellt innehåll. Ytterligare kriterier har varit det pe-

dagogiska forskningsfältet. Vår studie fokuserar på kuratorfunktionen inom gymnasieskolan 

och således är artikelurvalet också begränsat på så vis att samtliga artiklar har relevans till 

psykosocialt arbete med unga (se även stycke Datainsamlingsmetod). Använda databaser är; 

Primo, Google scholar, Eric via EBSCO och JSTOR som inriktats mot pedagogisk forskning. 

Genom sökning på kombinationer av orden school counselor, education, school, health care och 

social work hittade vi artiklar som kunde kopplas till vårt studieämne. Vi kunde också genom 

artiklars referensförteckningar hitta relevanta studier som var användbara för oss.  

 

Datainsamlingsmetod 

Ryen (2004) förklarar kritiken mot den kvalitativa intervjun bland annat med orden; subjek-

tiv, ledande frågor, personberoende, inte hypotesprövande utan bara explorativ. Detta på-

stått negativa är någonting vi valde att värdera högt i förhållande till vår ansats. Vi utgick 

inte ifrån någon hypotes som vi vill testa. Vi ville istället undersöka just den personberoende 

och subjektiva verklighet som ett antal skolkuratorer upplever varje dag. För att undersöka 

detta utgick vi ifrån en ledande intervjuguide (se Bilaga 3). Vi ansåg inte att våra intervjuper-

soners verklighet kunde förklaras så enkelt som genom en av oss förutbestämd hypotes att 

pröva. Vi ville inte begränsa deras förmåga att återge sin egen uppfattning på det viset. Vi 

såg istället en styrka i att subjektivt undersöka det som var en subjektiv verklighet. Vi vill 

argumentera för den insikten genom att ställa frågan; vem sätter bäst gränserna för beskriv-

ningen av den verklighet en person befinner i; en forskare, eller personen själv? Vi ser att det 

vi kommer fram till med den här studien kan komma att användas för vidare studier, som 

eventuellt kan dra större nytta av andra kunskapsformulerande ansatser än de metoder vi 

använder här.  

 

Formuleringsprocessen för vårt intervjuunderlag baserades på teorier ifrån Bryman (2011) 

och linjärt beskriven kan den sägas ha bestått av de 7 steg som kan visualiseras enligt nedan 

figur;  
 

Pilot intervjuer Formulera guide Intervju Ändamålsenlig 

reflektion 
Litteraturbearbetning  Allmänt 

forskningsområde 

    Figur 1, intervjuunderlagsprocessen 

 

Intervjuformen bygger på förutbestämda frågor men ska också kunna anpassas efter hur 

intervjun utvecklar sig, så kallade semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2011). Guiden for-

mulerades utifrån vår ambition; att undersöka uppfattningar. Ytterligare ett fundament i 

intervjuunderlagets formuleringsprocess var de tre forskningsfrågor som vi avsåg skulle 
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leda oss till vårt syfte. Vi ville på så sätt säkerställa att insamlad data berörde undersökt fe-

nomen.  

 

Ett sätt att formulera sin intervjuguide kan vara att i relation till sitt syfte och sin frågeställ-

ning, ställa sig frågan; vad är det egentligen med detta som är förbryllande? (Lofland & 

Lofland, 1995). Begreppet adekvat utbildning har varit vår förbryllande faktor och vi formu-

lerade intervjuguiden på ett sätt som vi trodde skulle leda till att intervjupersonernas upp-

fattningar inte hindrades av en allt för styrd frågeformulering. Intervjupersonernas uppfatt-

ning i fokus ville vi uppnå genom att bibehålla det Bryman (2011) kallar för flexibel intervju-

process och som innebär att intervjustrukturen anpassas efter intervjupersonens infall. Inter-

vjupersonens egna uppfattningar och tolkningar av frågorna har därmed företräde framför 

intervjuguidens utformning. Vår roll i intervjuprocessen blev att guida resonemangen till att 

beröra kuratorfunktionen, utbildningsfrågan och intervjupersonens egna uppfattningar 

kring detta. Vi ansåg det viktigt att vår insats lämnade utrymme för IP att ta upp teman av 

speciellt intresse. För att få en bild om huruvida intervjuguidens struktur verkligen var 

ändamålsenlig, höll vi två pilotintervjuer. Genom dessa förstod vi bland annat att vår inter-

vjuguide var mer omfattande än vad vi kunde betrakta som ändamålsenligt i förhållande till 

tidigare resonemang om vår guidande roll i intervjuprocessen. Pilotintervjuresultaten med-

förde att vi minskade antalet frågor samt formulerade om vissa till mer öppna frågor med 

avsikt att frigöra mer utrymme till våra respondenter.  

 

Samtliga kuratorer fick välja var, hur och när de ville utföra intervjuerna. Detta resulterade i 

två fysiska intervjuträffar på kuratorernas skolor samt två telefonintervjuer. Samtliga repre-

sentanter för organisationerna telefonintervjuades då avstånden till dessa var längre och fy-

siska träffar var därför inte genomförbara för oss i avseenden av tid och resurser. Alla inter-

vjuer spelades in med hjälp av en dator. En åtgärd som strävade efter ökad kvalité vid tran-

skriberingen av intervjuerna. Att den skrivna texten skulle upplevas motsvara källan på ett 

förståeligt sätt var vår ambition. Det blev en form av mindre exakt transkription, där vi tran-

skriberade uttalet på ett sätt som skulle bli bekant och läsvänligt för läsaren. I enlighet med 

Brymans (2011) tankar om transkribering för kvalitativ forskning, begränsade vi också tran-

skriberingen till intervjumaterial som var relevant och fruktbart för vår studies fokus och 

syfte. Väl värt att nämna är ”[…] att kvalitativ forskning inte är detsamma som kvantitativ 

forskning utan siffror.” (Bryman, s.415, 2011). Ambitionen här var inte att säkerställa all-

mängiltiga sanningar, utan istället att erhålla information om hur de intervjuade upplever 

sin värld och sitt liv. 

 

Bortfallsanalys 

Ursprunglig avsikt var att analysera våra forskningsfrågor med ett intervjuunderlag ifrån tio 

intervjupersoner. Fem kuratorer och fem representanter för relevanta branschorganisationer. 

Realiteten blev ett underlag av fyra kuratorer och fyra organisationsrepresentanter. Det anta-

let IP ansåg vi, trots bortfallet, räcka för att bilda resonemang kring forskningsfrågor och 

syfte. 

 



15 

 

Samtliga bortfall uppgav tidsbrist som anledning till att inte kunna delta i studien. Intressant 

med tanke på att vårt resultat markerat just tidsbrist som ett vanligt benämnt fenomen för 

skolkuratorn att hantera. Att tidsbristen verkade vara en faktor också för organisationsrepre-

sentanter med nära relation till kuratorfunktionen är ingenting vi fått förståelse för under 

våra intervjuer och därför blir det lämpligt att lyfta den indikatorn här i bortfallsanalysen. Vi 

väljer termen indikator därför att det indikerar att stressfaktorn finns även inom andra are-

nor än skolkuratorns arena skolan. En insikt som kan komma att ytterligare påverka förståel-

sen för kuratorfunktionens utmaningar beträffande tidsbrist. Det handlar kanske inte om en 

problematik som är exklusiv för skolkuratorfunktionen, utan snarare om en problematik som 

är inkluderad i vårt samtida samhälle? 

 

Analysmetod 

Vi tolkade innebörder av icke numeriska data. Databearbetning av intervjuer och litteratur 

inspirerades därmed från hermeneutiken. Detta innebar att vi ur intervjumaterialet utvann 

meningsbärande kvalitéer som sedan sorterades. Våra tre forskningsfrågor utgjorde ett fun-

dament att sortera efter. Vi skapade en förståelsemodell. Det transkriberade intervjumateri-

alet fick i detta skede genomgå en sortering, där vår tolkning styrde uppdelningen. Vi sorte-

rade genom att färgkoda citat eller resonemang ifrån intervjupersonerna som vi såg kunde 

besvara forskningsfråga 1 (grön), 2 (röd) eller 3 (gul) (se bilaga 2). Vi inspirerades av Brymans 

(2011) förslag om att vi utifrån en förståelsemodell kan bearbeta data och sedan genom en 

innehållsanalys tolka och koda uppkommen data. För att säkerställa ändamålsenligt fokus 

på studiens syfte ansåg vi det lämpligt att förståelsemodellen baserades på forskningsfrå-

gorna. Utifrån förståelsemodellen och sorteringen inom ramen av forskningsfrågorna, skap-

ade vi sedan också kategorier inom varje forskningsfråga. Kategoriseringen utgick mycket 

från de återkommande teman eller företeelser som uppkommit under intervjuerna. Vi strä-

vade efter att tolka kontextuella sammanhang, ord och innebörder i kategoriseringen av 

data.  

 

Om vi ska beskriva analysprocessen på ett sätt som liknar det vi använde för att beskriva 

intervjuunderlagsprocessen, så består den linjärt beskrivna analysprocessen av de sex sepa-

rata faser som visualiseras i nedan figur och förklaras mer utförligt i följande stycke. 

 

Fas 6 – 

Uppnå syfte 

 

5: Analysera  4: Summera 3: Kategorisera 2: Kvalitetssäkra Fas 1: Färgkoda 

Figur 2, analysprocessen 

 

Transkriberat intervjumaterial färgkodades alltså på två håll och utifrån våra båda individu-

ella tolkningar av intervjupersonernas avsikt med svaret. Vi kvalitetssäkrade vår tolkning ge-

nom att sammanställa våra två individuella sorteringar i datamatris 1 och 2 (se exempel i 

bilaga 2). Vi kategoriserade data i matris 1 och 2. Kategorierna som vi subjektivt tolkat fram. Vi 

tog hänsyn till vår upplevelse av intervjupersonernas avsikt med det sagda, samtidigt som vi 

värderade ofta förekommande innebörder högt. När matriserna kategoriserats färdigt identi-
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fierade vi ett behov att summera matrismaterialet. Detta valde vi att göra genom att formulera 

visuellt förklarade figurer, vars syfte är att summera både forskningsfrågor och kategorier. 

Vi har valt att kalla dessa figurer för kategoriseringsträd (se Resultat).  Med utgångspunkt i 

kategoriseringsträden analyserade vi den verklighet som beskrivs och analysen tjänade sedan 

till att uppnå vårt syfte 

 

Etiskt ställningstagande 

Vår ambition har varit att varje uppgiftslämnare ska uppfatta det som självklart att varje en-

skild delprocess i vår ansats tar hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) fyra övergripande prin-

ciper; Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet. Veten-

skapsrådet delar upp dessa fyra principer i åtta regler, och kompletterar dem med två re-

kommendationer. Även dessa ville vi att varje intervjuperson skulle erbjudas förståelse för 

och känna sig trygg i att vi efterlever i studiens olika skeden (se bilaga 1 & 3).  

 

Vi uppnådde den medvetenheten hos våra uppgiftslämnare genom att först skicka ut ett 

missiv som formulerats i enlighet med Vetenskapsrådets riktlinjer (bilaga 1). Vi komplette-

rade detta förfrågningsmail med att i varje intervju lämna utrymme för uppgiftslämnarens 

egna frågor och funderingar. 

 

Specifikt värt att nämna är att i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer har vi avi-

dentifierat de yrkesverksamma skolkuratorer som intervjuats. Branschorganisationerna 

valde vi att nämna vid namn därför att den uppgivna uppfattningen annars förlorar sin rele-

vans till skolkuratorn. Intervjuerna inleddes alltid med en fråga om samtycke. Delvis för att 

organisationens namn skall kunna publiceras i studien. I samband med samtliga intervjuer 

har intervjupersonerna informerats en andra gång om att vi följer Vetenskapsrådets etiska 

riktlinjer (bilaga 3).  

 

Metoddiskussion 

Trovärdighet och tillförlitlighet 

Validitet och reliabilitet är kvalitetsvärderande begrepp som ursprungligen formulerats för 

att hantera studier med en kvantitativ ansats (Jacobsen, 2012). Validiteten och reliabiliteten 

av vald kvalitativ intervjumetod samt den tillhörande tolkningen av svaren, menar Jacobsen 

(2012) innebär viss problematik. Det blir svårt att faktiskt säkerställa validitet och trovärdig-

het av en studie som innefattar människors uppfattningar. Han menar att varje individuell 

uppfattning är riktig för den enskilde personen och att det är problematiskt att försöka mäta 

den sociala verkligheten. I linje med detta resonemang vill vi påpeka att avsikten med vår 

studie varit att fånga upp, analysera och bilda resonemang kring just uppfattningar om en 

företeelse, inte att den ska leda till generella slutsatser. Därför valde vi att utgå ifrån de alter-

nativa begreppen trovärdighet och tillförlitlighet (Bryman, 2011). Dessa två begrepp kan tyd-

ligare relateras till vårt kvalitativa val av studieform då de inte inbegriper att enbart försöka 

hitta en generell beskrivning av en verklighet, utan istället flera olika och kontextberoende 
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uppfattningar. Bryman menar att i den kvalitativa studien kan generaliseringen istället kan 

sägas kopplas till teorin. Detta innebär att värderingen av studiens generaliserbarhet kan 

bedömas genom styrkan och kvaliteten i de slutsatser som forskarna dragit av empirin.  

 

I den kvalitativa studien handlar trovärdigheten om tolkningen och sanningsgraden i resul-

tatet. Ger vi en rättvis bild av det vi undersökt? För att säkerställa detta blev det viktigt för 

oss att grundligt redogöra för utförandet av samtliga steg i forskningsprocessen. Vi har strä-

vat efter att beskriva forskningsprocessen tydligast möjligt. Visuellt och linjärt. Vi har också 

strävat efter att påvisa hur vi utgått ifrån studiens forskningsfrågor och syfte i samtliga steg. 

Ett sätt att vidhålla studiens fokus till det vi avsett att undersöka.  

 

Vad gäller tillförlitligheten för vår studie så fanns det, som vi i tidigare avsnitt beskrivit, 

många påverkansfaktorer. Dessa faktorer inkluderade bland annat interaktion mellan oss 

som undersökare och våra IP. Samtliga har påverkat resultatet med specifika och individu-

ella förförståelser, fördomar och tolkningar. I den här studien betraktade vi detta som en 

tillgång. Det fenomen som skulle underminera pålitligheten i resultatet av en kvantitativ 

studie, var för oss just det tilltänkta studieområdet. Uppfattningar är subjektiva företeelser. 

Beroende på faktorer som person, olika kontextuella sammanhang och inte minst tillfälle. Vi 

såg inte att det fanns någon eftersträvansvärd sanning att upptäcka eller uppdaga – utan 

värderade den studerade uppfattningen som relevant i relation till problemområdet. Tydlig-

görandet av forskningsprocessen genom alla studiens skeden ämnar stärka tillförlitligheten.  

 

Vår egen förförståelse 

Valda kvalitativa metoder inkluderar personlig tolkning ifrån vår sida. En tolkning är här 

inte att betrakta som generell sanning, utan snarare som ett perspektiv av en komplex och 

mångfasetterad verklighet. För att den här studiens läsare skall ha möjlighet att bedöma re-

levans, kvalitet och riktighet i våra tolkningar anser vi det vara viktigt med en viss förförstå-

else för oss och vår utgångspunkt gällande tolkning av data. Vi är båda två heltidsstu-

derande på Mittuniversitetets beteendevetenskapliga program med pedagogiskt fokus. Vi 

har båda tidigare akademiska meriter ifrån humanistiska läroämnen, också ifrån andra fält 

än det pedagogiska. Vi kombinerar våra studier med socialt arbete inom olika former av 

HVB-verksamheter för unga. I våra arbeten möter vi regelbundet problematik av den typ 

som nämns i inledningen av den här studien, något som föranlett våra antaganden kring att 

det stora stödbehovet för unga i skolan kanske ställer nya krav för de yrkesverksamma inom 

den specifika arenan. Annan relevant förförståelse kan komma ifrån yrkesbakgrund inom 

ledarskap, rekrytering och verksamhetsutveckling.  

 

Intervju som metod 

Vi har arbetat med intervjuer och i den här studiens fall blev det fråga om självutsagor rö-

rande ett fält som på något vis är intressant för den intervjuade. Det var alltså inte bara fråga 

om en möjlighet till att svaren skulle bli påverkade av intervjupersonernas föreställningar 

om sig själva i förhållande till fältet – det blev också en fråga om att svaren skulle kunna 
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komma att påverkas av egna ambitioner inom detta fält. Vidare så bör vi beakta det faktum 

att intervjuer av den semistrukturerade form som vi använt oss av här, har benägenhet att 

inte generera lika objektiv data som andra metoder. Vi fokuserade på ett relativt litet antal 

respondenter. Djupintervjuer är resurskrävande och den här studien ramas in och begränsas 

av både tid, bemanning och diverse andra ekonomiska aspekter. Resultaten av den här stu-

dien kommer därmed inte kunna hävdas vara generaliserbara för populationen. För oss är 

det emellertid inte otänkbart att våra resultat, i framtiden kan komma att kompletteras med 

ytterligare studier i syfte att bilda en generaliserbarhet för vissa slutsatser.  

 

Myers och Twenge (2013), gör sak av det fenomen som också berörs av Holt (2012). Fenome-

net kallas self serving biases och inkluderar förståelse för människors benägenhet att vinkla sin 

självförståelse till egen fördel. Ibland betraktat som ett slags psykologiskt immunförsvar. I 

och med utförandet av djupintervjuer blev det viktigt för oss att beakta detta fenomens på-

verkan. En än snävare benämning är prestigebias och detta var någonting vi strävade efter att 

vara särskilt vaksamma över. Den hermeneutiskt inspirerade analysmetodens beskaffenhet 

ansåg vi fungerade bra i detta ändamål. Det handlade om att beakta de kontextuella påver-

kansfaktorerna bakom respondenternas svar i vår analys. En svarsperson med en specifik 

utbildning, och ett specifikt arbete som svarar på frågan om vilken utbildning som passar 

bäst för någon som har svarspersonens arbete – kan exemplifiera en situation där prestige-

bias blivit aktuell för oss att ta hänsyn till.  
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Resultat och analys 

Kapitlets struktur 

Resultatet av vår datainsamling kommer att presenteras i två steg.  

 

Steg 1 presenterar vår uppfattning om varje enskild intervjus mest meningsbärande resone-

mang. Detta under rubriken Resultat av intervjuer med yrkesverksamma skolkuratorer och repre-

sentanter för branschorganisationer.  

Steg 2 presenterar resultat i relation till varje forskningsfråga (se Syfte). Här presenteras 

också vår kategorisering av insamlad data. Vi vill begripliggöra presentationen med en visu-

ellt förklarande figur för varje forskningsfråga. Figurerna har vi valt att kalla för kategorise-

ringsträd. Det här steget rubriceras efter respektive forskningsfråga. 

 

Vi har valt den här strukturen med hänvisning till det resonemang vi för kring vår urvals-

process, att verkligheten bäst beskrivs ifrån olika perspektiv (Se Urval). Men också utifrån 

det resonemang vi för kring trovärdighet och tillförlitlighet (Se Metoddiskussion). Med den 

här dispositionen ser vi att data kan bearbetas först på individnivå och sedan gruppnivå. Vi 

kommer samtidigt att se data ifrån ett mer teorianknutet perspektiv, utifrån studiens forsk-

ningsfrågor och vår kategorisering av berörd data. 

 

Resultat av intervjuer med yrkesverksamma skolkuratorer och re-

presentanter för branschorganisationer 

Kurator #1 

Kurator 1 (K1) påtalade problematiken med att personen bakom skolkuratorfunktionen är 

ensam i sin yrkesroll.  K1 menade att det kan bli tungt för en person att ensam bära de bör-

dor som yrkesrollen medför. En grundläggande utbildning inom socialt arbete ansåg K1 vara 

en självklarhet men påpekade att det inte finns någon specifik utbildning som är given för 

skolkuratorer, ”Socionom och socialpedagog är liksom same same för mig.”.  K1 betonade att 

den främsta kompetensen dock är arbets- och livserfarenheten och påtalade problematik för 

en nyexaminerad person att börja arbeta som skolkurator. Detta dels på grund av ensamhet-

en i yrkesrollen och att rollen är svårdefinierad, men dels också för att det är svåra situation-

er som kuratorn ställs inför, vilket kräver erfarenhet och kunskap.  

 

Kurator #2 

K2 poängterade återkommande vikten av den egna tidigare yrkesbakgrunden. Det blev 

också tydligt att det fanns ett fokus på personliga kvalitéer som intresset för människor, en 

välkomnande attityd och modet att stå upp för sina egna uppfattningar då dessa kan bli 

obekväma för vissa inblandade. K2 beskrev en gedigen yrkesbakgrund, men uttryckte flera 

brister i sin utbildningsbakgrund (socionom). Bristerna handlade om att kuratorerna ”[…] 

hade behövt mer kött på benen när det gäller det psykosociala”, samt att K2:s egen”[…] ut-

bildning var mycket på en annan nivå. På samhällsnivå. Inte på kuratorsnivå.” K2 efterlyste 
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en ”Mer verklighetsnära utbildning.”. Skolkuratorns framgångsfaktorer beskrevs genom att 

påtala vikten av att vara välkänd av eleverna, vara glad och positiv samt att ha förmågan att 

leda personer vidare, i livet och till andra instanser i samhället. K2 ansåg att dessa förmågor 

snarare kom ifrån kombinationen av den egna personligheten och yrkesbakgrunden – än 

ifrån utbildningsbakgrunden. 

 

Kurator #3 

K3 tog vid flera tillfällen avstånd ifrån möjligheten att utbildningen skall ha varit tongivande 

för formgivningen av den egna praktiska yrkeskompetensen. K3 betonade utbildning som 

viktigt men att den verkliga praktiska yrkeskompetensen främst kommer ifrån personen och 

tidigare yrkesbakgrund. Under samtalet uppkom flera exempel på viktiga arbetsuppgifter 

som K3 inte upplevt sig ha fått kunskap om i sin socionomutbildning. K3 menade att ”Socio-

nomutbildningen riktar sig ju främst till att bli socialsekreterare” och preciserade genom att 

exempelvis nämna att ”Socionomutbildningen, när jag gick den, hade så otroligt lite sam-

talsmetodik. Och sen är hela jobbet beroende av samtalsmetodik”. Andra kunskapsluckor 

som K3 påtalat att socionomutbildningen lämnar är relevant juridik och förståelsen för vilka 

samhällsinsatser som är viktiga för skolkuratorn att samverka med. K3 liknade den totala 

yrkeskompetensen med en pyramid där utbildningen är den lilla, lilla toppen av pyramiden. 

K3 menade att även om utbildningen, som den sett ut för K3, är en oväntat liten del av den 

totala yrkeskompetensen – så kan det vara just den lilla delen som ibland är det som kan föra 

en stödsökande vidare i livet. Utbildningen ansågs även viktig för att den utmanar de per-

sonliga fördomarna och tvingar personer till att tänka och reflektera. 

 

Kurator #4 

K4 påtalade att ett framgångsrikt kuratorskap formas genom en stark elevhälsa, detta då 

skolkuratorn annars är ensam i sin profession i skolans värld. Vidare betonade K4 den per-

sonliga lämpligheten för yrket genom att påtala att ”det finns så mycket olämpligt folk inom 

socialt arbete.”. K4 förklarade också att det inte finns någon specifik utbildning för skolkura-

torer, ”[…] man kan vara beteendevetare, socionom, socialpedagog.”. En universitetsexamen 

bör vara grundläggande för en skolkurator, det räcker inte med en utbildning på gymnasial 

nivå menade K4. Socionomutbildningen såg K4 som en bred utbildning som ger nytta i det 

praktiska arbetet, men påpekade att man efter utbildningen ”måste nischa sig.”. K4 pekade 

på vissa områden som en skolkuratorsutbildning bör innefatta, såsom psykologi, samhälls-

kunskap, juridik och större kunskap om andra kulturer och länder. Men skolkuratorns 

främsta verktyg understryks vara erfarenheten. K4 betonar att det behövs ”kunskap om livet 

och hur det fungerar i samhället när man börjar arbeta som kurator. Det får man inte på en 

utbildning.”. 

 

Organisation #1 – Akademikerförbundet 

Akademikerförbundets representants förhållning till begreppet adekvat utbildning uppfat-

tade vi som grundad i ett väldigt högt förtroende för socionomutbildningen som den mest 
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lämpliga i förhållande till yrkesdefinitionen. Vi såg också att det fanns en förståelse för att 

det förelåg ett visst behov av vidareutbildning, men den socionomutbildade framhölls som 

experten på det område som också beskrevs som skolkuratorns viktigaste – det psykosociala. 

IP framhöll socionomutbildningen som den enda utbildning som erbjuder de kunskaper som 

behövs för att arbeta som skolkurator. Denne belyste också problematiken med löst formule-

rade regler kring skolkuratorns tillgänglighet och menade om skolkuratorn att ”Om jag sitter 

med sju, åttahundra elever och jag sitter där på sjuttio procent, då är ju inte jag tillgänglig. 

Det är jag garanterat inte med tanke på hur mycket jobb det finns att göra.” (IP, Akademiker-

förbundet). 

 

Organisation #2 – Sveriges skolkuratorers förening 

Vår tolkning av intervjun med representant för Sveriges skolkuratorers förening var att den 

grundläggande utbildningen för en skolkurator bör vara socionomutbildningen. Skolkura-

torn definieras som elevhälsans psykosociala expert och bör därmed ha just den kompeten-

sen. Det räcker inte med kompetens enbart i metoder eller att kuratorn är duktig på att prata 

med ungdomar menade föreningen. Något som togs upp i intervjun var att skolkuratorn är 

den enda yrkesfunktionen inom elevhälsoteamet som inte har någon specifik yrkesutbild-

ning, det påpekades att det endast finns kortare och valbara kurser i skolsocialt arbete inom 

socionomprogrammet. Bristen på kunskap kring skolsocialt arbete var något IP ansåg saknas 

i socionomutbildningen och som borde ingå för att skapa jämbördiga relationer inom elev-

hälsoteamet. Vi uppfattade att IP också såg yrkeserfarenhet som ett verktyg i rollen som 

skolkurator och då helst erfarenhet av arbete som socionom.  

 

Organisation #3 – Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM  

Under intervjun med representant för SPSM uppfattade vi att det inte ansågs finnas någon 

utbildning som denne såg som mest lämplig för en skolkurator. Här betonades arbetet inom 

elevhälsan och det tvärprofessionella arbetssättet, som innefattar såväl gemensamma som 

yrkesspecifika insatser. Förmågan att hantera de utmaningar som elevhälsan ställs inför me-

nade IP beror på hur länge den yrkesverksamme har arbetat. Livs- och yrkeserfarenhet ses 

som viktiga verktyg för skolkuratorn. Det vi såg att IP menade borde ingå i skolkuratorns 

adekvata utbildning var framför allt kunskap om skolan, kunskap om barn och unga och 

samtalsmetodik. Skolbakgrunden sågs som en bra stomme för kurators utbildning och att 

personen därefter läser vidare till exempelvis socionom, beteendevetare eller likande. Vi 

uppfattade det som att IP inte ansåg att det i dagsläget finns någon samlad utbildning som 

kan innefatta hela utbildningsbehovet för en skolkurator.  

 

Organisation #4 – Barnombudsmannen 

Barnombudsmannens representant inledde konversationen med att påpeka att åsikter som 

uttrycks under samtalet baseras på deras senast kvalitativt understyrkta årsrapport. Som 

underlag till årsrapporten finns olika skolelevers uppfattningar om skolkuratorn represente-

rade. Det vi tolkade ifrån intervjun och som kan relateras till vårt syfte om att undersöka den 
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adekvata utbildningen handlar om yrkesrollen och funktionen mer generellt. IP påpekade att 

många elever inte känner till att det överhuvudtaget finns en skolkurator. De som faktiskt 

känner till skolkuratorn tenderar att beskriva denne som någon vuxen ofta som sitter i ett 

rum med stängd dörr. IP menade att detta rimmar illa med definitionen av kuratorn som en 

närvarande och synlig vuxen som ska stötta eleverna och värna om studiemiljö och indivi-

duella rättigheter. Idag har flera skolor svarat på kravet att det ska finnas en kurator inom 

elevhälsan genom att anställa en kurator vid behov. Detta menade IP inte är en hållbar lös-

ning med tanke på barnens behov. Som svar på skolornas nuvarande tolkning av lagstift-

ningen, har Barnombudsmannen föreslagit att eleverna ska träffa skolkurator på samma ob-

ligatoriska grund som de träffar skolsköterskan – alltså minst tre gånger under sin samlade 

skoltid. Barnombudsmannen hoppas att detta skall skapa en annan organisation kring 

skolkuratorns anställningsbarhet. IP avslutade intervjun med att säga ”Jag vill trycka på att 

vår önskan är att det ska finnas fler kuratorer på plats.”. 
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Forskningsfråga 1 – Hur kan skolkuratorfunktionen definieras? 
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Figur 3.1 – Kategoriseringsträd med rot i forskningsfråga 1 

Viktiga konklusioner med rötter i forskningsfråga 1 

Utbildningskompetens  

Kategorin definierades utifrån återkommande uppfattningar kring utbildningens och den teoretiska 

kunskapens betydelse hos skolkuratorn. Kategorin identifierades endast hos organisationsrepresentan-

ternas svar och finns således exklusivt på organisationsförgreningen av kategoriseringsträdet. 

 

Ingen av de kuratorer vi intervjuat nämnde sin utbildningskompetens i samband med samtal 

om definitionen av skolkuratorfunktionen. Detta kontrasterade med exempelvis Akademi-

kerförbundets representant som istället nämnde utbildning som den viktigaste faktorn att ta 

hänsyn till vid anställning av nya kuratorer. Samme IP menade också att ”det främsta verk-

tyget man har är ju sin utbildning.”. Akademikerförbundets webbsida står det att ”Det som 

förenar våra 65 000 medlemmar är att vi alla är akademiker som strävar efter ett samhälle 

och ett arbetsliv som tillvaratar, utvecklar och värderar akademisk kompetens.” (Akademi-

kerförbundet, odat.). Det påtalades alltså en vision om en samhällspåverkan gällande stär-

kandet av den akademiska kompetensen. Sveriges skolkuratorers förenings representant 

både specificerade och konkluderade genom att påtala att ”[…] specifikt för skolkuratorn är 

kunskap om välfärdssystemet, juridik, psykosocialt arbete och sociala bedömningar.”. 

 

Praktisk kompetens 

Kategorin definierades utifrån återkommande uppfattningar kring kompetens som innefattar annat än 

den teoretiska utbildningen och som kommer ifrån något annat än utbildningsbakgrunden.  

 

Till skillnad från den prioriterade utbildningskompetens som flera organisationsrepresentan-

ter påtalade som det som främst definierar en skolkurator, så uppfattade vi att kuratorer sna-
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rare poängterar personliga kvalitéer. Det kuratorerna påtalat är att de genom praktisk kom-

petens kan lyckas vara en stödfunktion och samtidigt skapa god samverkan. Även om Aka-

demikerförbundets representant lyft fram utbildningen som det som främst definierar 

skolkuratorn så menade denne även att ”Personen själv är ju ett verktyg.”. Detta var en van-

ligt återkommande förståelse som också gjorts gällande i samtalet med K3. Denne menade 

att kuratorfunktionen handlar om vara en social kameleont. K3 förklarade kameleontmetafo-

ren genom att påpeka att ”Det handlar aldrig om mig. Det handlar alltid om dig. Om du är 

såhär (gestikulerar emot intervjuaren) så kommer jag vara på ett sätt. Om du är någon annan 

så möter jag dig på ett annat sätt. Jag anpassar mitt bemötande efter den jag möter.”.  

 

Samverkan 

Kategorin definierades utifrån återkommande återgivelser om skolkuratorns förmåga att samverka. 

Kategorin berör både samverkan med skolans övriga yrkesgrupper, samt samverkan med instanser i 

samhället som kan bli aktuella för skolkuratorn att leda de stödsökande vidare till. 

 

Utbildningskompetensen var något vi tolkade som högt värderad i resonemangen ifrån flera 

av organisationsrepresentanterna. På samma sätt tolkade vi att den praktiska kompetensen 

är central när det handlar om kuratorernas resonemang. Vi identifierade uppfattningar om 

att en adekvat utbildning, skulle kunna uppnås med verklighetsnära och praktisk skolning, 

där kuratorn får kunskap om hur denne kan erbjuda en stödjande funktion för sin målgrupp. 

Samtidigt återkom det under intervjuerna att den adekvata utbildningen även bör inkludera 

verktyg för att bilda kunskap kring effektiva sätt att lyckas uppnå samverkan och vilka som 

bör inbegripas i samverkan. Samverkansaspekten såg vi som central för skolkuratorsrollen 

utifrån såväl kuratorers som organisationsrepresentanternas resonemang. De samarbeten 

som påtalats är de med elever och inom det egna elevhälsoteamet, men även med andra 

samhällsinstanser som BUP, polis och socialtjänst. Rörande samverkan inom elevhälsoteamet 

så definierades den ofta genom ”ett tvärprofessionellt arbetssätt där man gemensamt ser 

över vad ärendet handlar om och sen får var och en utifrån sin profession göra de åtgärder 

som man tycker att man behöver göra för eleven.” (IP, SPSM). En problematik med samver-

kansaspekten som definition kommer vi diskutera vidare under forskningsfråga 2.   

 

Stödfunktion 

Kategorin definierades utifrån återkommande uppfattningar om skolkuratorn som stödfunktion och de 

olika begrepp som syftar till att beskriva den specifika funktionen.  

 

Vi såg begreppet stödfunktion som en av de mest upprepande fraserna i det samlade inter-

vjumaterialet. Vi upplever att många kände sig manade att påpeka att kuratorn inte skall 

inneha någon vårdande eller behandlande funktion (för vidare resonemang se forskningsfråga 

2). Stödfunktionen och arbetet med de psykosociala frågorna betonades av såväl kuratorer 

som organisationsrepresentanter, något vi såg kunde definiera skolkuratorsfunktionen gene-

rellt.  Det påtalades också att dessa främsta arbetsuppgifter måste samsas med andra uppgif-

ter såsom handledning och samverkansarbete. Akademikerförbundets representant beskrev 
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detta med att ”i den bästa av världar jobbar kuratorn bara med psykosociala frågor.”.  K3 

definierade skolkuratorn som den som ”Håller samtal som kan få personen att orka en vecka 

till.”. K4 förde ett liknande resonemang när denne definierade kuratorn som den som ”Sam-

talar med elever och ger full uppmärksam då eleven saknar annan vuxenkontakt.”. 
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Forskningsfråga 2 – Hur kan några av skolkuratorfunktionens 

största utmaningar definieras? 
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Figur 3.2 – Kategoriseringsträd med rot i forskningsfråga 2 

Viktiga konklusioner med rötter i forskningsfråga 2 

Yrkesdefinition 

Kategorin definierades utifrån återkommande uppfattningar som beskriver svårigheter i yrkesfunkt-

ionens beskaffenhet. 

 

När vi analyserade vårt intervjuresultat såg vi att problematik kunde identifieras i, vad som 

påtalades, vara en komplex yrkesdefinition. I flera fall fick vi höra historier om kuratorer 

som tvingats gå utanför det som borde vara ramarna för yrkesrollen (se även forskningsfråga 

1, samverkan). Organisationernas representanter belyste samma problematik och visade insik-

ter kring kuratorernas upplevelser om att; ”Det är så jobbigt att hela tiden behöva strida för 

att olika samhällsinstanser ska ta sitt ansvar.” (K2). Detta belystes ytterligare med att då vår-

dande samhällsinstanser brister i sina åtaganden så landar det arbetet hos kuratorn. Märk 

väl, det som omskrevs under forskningsfråga 1, att många intervjuade påpekade att kuratorer 

inte skall ha någon vårdande eller behandlande roll.  

Vid flera tillfällen får vi höra olika varianter av det som K4 uttryckte genom att påpeka kura-

torn är ”[…] ensam i sin yrkesprofession i skolan.” K4 menade att problemet kanske upp-

kommer för ”Att det inte finns någon specifik skolkuratorsutbildning, vad är adekvat när det 

finns så många utbildningar att välja på? Som till exempel socionom, socialpedagog, beteen-

devetare.”. Detta var en tankegång som även utvecklades av K3 som kunde tänka sig att en 
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riktad skolkuratorutbildning skulle kunna vara ett sätt att tydligare definiera kuratorfunkt-

ionens gränser. 

Kunskapsluckor  

Kategorin definierades utifrån återkommande uppfattningar som beskriver upplevelser av glappet 

mellan den kunskap som skolkuratorn har med sig ifrån sin utbildning och den kunskap som skolkura-

torn upplever att de hade behövt för att friktionsfritt klara den faktiska yrkesbördan. Kategorin identi-

fierades enbart på kuratorernas förgrening i kategoriseringsträdet. Kuratorerna var överlag mer kri-

tiska till sin utbildningsbakgrund (3 av 4 är socionomutbildade) och påtalade bristerna på ett sätt som 

vi väljer att kategorisera under den kritiska termen kunskapsluckor. 

 

Genom att granska kategoriseringsträdet ifrån rotsystem, genom både kuratorer och organi-

sationer och upp till förgreningarna, så såg vi att uppfattningarna här var relativt överens-

stämmande. Vi valde att omnämna de rödmarkerat betonade grenarna med olika begrepp då 

vi identifierade två olika ståndpunkter kring aspekten av bristande kunskap. Kuratorerna 

pratade avgjort oftare om de kunskapsluckor de tvingats ta sig förbi för att hamna där de 

befinner sig idag (vid intervjutillfället), än vad organisationsrepresentanterna gjorde om vi-

dare utbildningsbehov. Att det förekommer ett vidare utbildningsbehov verkade dock samt-

liga IP vara överens om. Kunskaper som intervjuade kuratorer anser sig ha fått tillgodogöra 

sig på egen hand utanför sin universitetsutbildning är bland annat; relevant juridik, sam-

talsmetodik och socialpsykologi. Specifikt nämndes också kunskap om hur den yrkesverk-

samme bygger och förvaltar förtroende och världsliga förståelser såsom exempelvis heders-

kulturella kunskaper. K2 uttalade sig summerande för den här kategorin och menade att 

kuratorsutbildningen behöver ”Mer fakta som är anpassad för det man jobbar med i verklig-

heten.”. Under forskningsfråga 1 påtalade vi att vikten av en fungerande samverkan på sam-

hällsnivå betonats av IP. Ändå gjorde intervjuade skolkuratorer gällande att de inte erbjudits 

någon kunskap om vilka instanser en kurator förväntas samverka med utifrån sin utbild-

ning. Detta är en kunskap de fått tillgodogöra sig själva. 

 

Vidare utbildningsbehov 

Kategorin definierades utifrån återkommande uppfattningar som beskriver organisationsrepresentan-

ternas förståelse för att viss vidareutbildning kan bli nödvändig om skolkuratorn skall kunna möta 

yrkeslivets krav på yrkesfunktionen. Kategorin finns enbart på organisationernas förgrening i katego-

riseringsträdet då dessa i högre utsträckning utgått ifrån att skolkuratorn har den specifika utbild-

ningsgrunden som socionom, när de påtalat vidare utvecklingsbehov. Vi ser också en mer försiktig 

beskrivning av det fenomen som skolkuratorerna beskriver som kunskapsluckor. 

  

Akademikerförbundets representant ramade in vår definition av berörd kategori genom att 

uttrycka sin förståelse för att ”Du kanske själv måste komplettera din kunskap som kurator. 

Det behöver ju inte vara så. Universiteten kunde ju lösa det där med en kompletterande 

skolkuratorutbildning.” (IP, Akademikerförbundet). Sveriges skolkuratorers förenings re-

presentant menade att detta kompletteringsbehov kunde beröra den verklighet som kurato-

rerna förväntas hantera och talar då exempelvis om det faktumet att ”[…] Statistik visar att 

pojkar klarar skolan sämst men flickor får mest kuratorsstöd[…]”. De påtalade också att ku-
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ratorn många gånger ”[…] är tvungen att leta sig fram i sin yrkesroll.” eftersom ”Socionom-

programmet erbjuder inte allt som en skolkurator behöver.”. Sveriges skolkuratorers för-

enings IP gjorde ytterligare en reflektion i samband med samtalet om det vidare utbild-

ningsbehovet, nämligen att kuratorn är den enda rollen inom elevhälsan som faktiskt inte 

har en specificerad utbildning.  

 

Samverkan  

Kategorin definierades utifrån återkommande uppfattningar kring kritiska eller svåruppnådda 

aspekter av yrkesrollens krav på fungerande samverkan. 

 

Utifrån hur intervjupersonerna definierat skolkuratorns roll kunde vi utläsa att samverkan är 

en viktig del av kuratorfunktionen, men inte en del som saknar utmaningar. Här var kurato-

rerna och organisationsrepresentanterna överens om att den största utmaningen ligger i att 

få en fungerande elevhälsa. Det handlar dels om problematiken att få skolkuratorns yrkes-

funktion accepterad av andra yrkesroller i en elevhälsa som präglas av olika traditioner. Att 

erkänna varandras kunskap och dra nytta av varandra är utmaningar som intervjupersoner-

na påtalat. Detta belystes specifikt av K3 som menar att ”[…] detta har jag absolut inte fått 

reda på genom min utbildning. […][…] det vet jag för att jag levt i det här samhället och för 

att jag har haft andra arbeten innan.”. Förmågan att skapa enighet och acceptera varandras 

yrkesfunktioner inom elevhälsan var även något som Sveriges skolkuratorers förenings re-

presentant tog upp och menade att den förmågan är inget man lär sig på socionompro-

grammet. En annan samverkansutmaning som kuratorerna lyfte var att lärare inom skolan 

kan ha en annan pedagogisk syn än kuratorn och att det därmed kan uppstå oenigheter. 

Flera av organisationsrepresentanterna belyste även utmaningen med att få rektorerna på 

skolan att acceptera och se värdet med elevhälsans arbete.   

 

Personlig lämplighet 

Kategorin definierades utifrån återkommande uppfattningar om personliga kvalitéer som kan innebära 

utmaningar i yrkesutövningen. Den innefattar också de kvalitéer som kan vara nödvändiga men som 

är av kritisk eller svåruppnådd karaktär. 

 

Den personliga lämpligheten sågs som en viktig faktor i relation till skolkuratorns utma-

ningar. Samtliga kuratorer belyste att utbildningsnivån ses som en god grund men att det 

även krävs erfarenhet, kunskap och personliga egenskaper. Egenskaperna beskrevs som 

förmågan att skapa förtroende, tillit, trygghet och konsten att vara orädd inför det man möts 

av i arbetet. En kurator beskrev den personliga lämpligheten som att vara en kameleont och 

menar att ”[…] jag ser inte att det är knutet till någon utbildning […][…] Detta handlar om 

mig som människa.” (K3). Vi såg en allmän förståelse för att arbetssättet kommer ifrån kura-

torns personlighet snarare än ifrån utbildningen som en återkommande uppfattningar ifrån 

skolkuratorerna. Organisationsrepresentanterna påtalade också vikten av personlig lämplig-

het, främst i form av förmågan att stå ut med arbetets komplexitet och att vara en stark per-

son då kuratorn är ensam i sin yrkesroll. Representat för SPSM påtalade de personliga egen-
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skaperna som viktiga utifrån aspekten att ”[…] klara att härbärgera andras oro, frustration 

och ångest.”. En kurator uttryckte viss frustration över en sorts mästrande mentalitet. Det 

handlar om att eleverna bemöts med en av kuratorn föreslagen lösning som kanske snarare 

är grundad i okunskap än i någon form av evidens. Barnombudsmannens representant förde 

det resonemanget vidare och menade att när en elev väl tar mod till sig och blottar sina pro-

blem så blir det viktigt att eleven möts respektfullt och inte bagatelliserande.  

 

Utbildningsbakgrund 

Kategorin definierades utifrån återkommande uppfattningar om vad som saknas i utbildningsbak-

grunden och som korrelerar med den praktiska yrkesutövningen. 

 

I samband med presentationen av kategoriseringsträdet för forskningsfråga 1, förklarade vi att 

vi uppfattade större skillnader mellan kuratorers och organisationsrepresentanters uppfatt-

ningar, än mellan de individer som intervjuats. Detta var en upplevelse som inte längre 

stämde när vi tittade på skolkuratorfunktionens största utmaningar. Här var både skillnader 

och likheter i resonemangen mer utspridda. Sveriges skolkuratorers förenings IP menade att 

”Socionomprogrammet erbjuder inte allt som en skolkurator behöver.”, detta var ett påstå-

ende som fick bekräftelse ifrån samtliga kuratorer vi har pratat med. Akademikerförbundets 

IP diskuterade att kuratorfunktionen förutsätter socionomutbildning och identifierar för-

visso att vidare utbildningsbehov kan förekomma eftersom du blir en ”[…] generalist när du 

läser socionomutbildningen.”, men hävdade samtidigt att ”Socionomerna är experter på det 

psykosociala” och att ”Socionomutbildning är en självklar utbildning som man borde gå för 

att jobba som kurator”. Vid flera tillfällen möttes vi av en uppfattning om att utbildnings-

bakgrunden som socionom erbjuder kunskap på en annan nivå än den som blir relevant för 

en kurator. ”Socionomutbildningen riktar sig ju främst till att bli socialsekreterare.” (K3), och 

det som behövs för att ge en person möjlighet att framgångsrikt lyckas i skolkuratorrollen, är 

en mer verklighetsnära utbildning för just skolkuratorn. Socionomutbildningen (som uppges 

vara den vanligaste förkomna) uppfattas vara på ”[…] på en annan nivå. På samhällsnivå. 

Inte på kuratorsnivå.” (K2). 
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Forskningsfråga 3 – Hur kan några av skolkuratorfunktionens vik-

tigaste verktyg definieras? 
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  Figur 3.3 – Kategoriseringsträd med rot i forskningsfråga 3 

 

Viktiga konklusioner med rötter i forskningsfråga 3 

Personlig lämplighet 

Kategorin definierades utifrån återkommande uppfattningar om kompetenser och kvalitéer som vi 

upplever att intervjupersonerna kopplar till den personliga lämpligheten. 

 

Det som ansågs vara en skolkurators främsta verktyg härledde vi främst till två övergri-

pande faktorer; den faktiska utbildningsnivån och den personliga lämpligheten. Såväl kura-

torer som organisationsrepresentanter återkom till dessa två delar. Tre kuratorer talade om 

sin egen person som ett av de främsta verktygen de har att tillgå i sin yrkesutövning. Andra 

epitet som nämndes i samband med den personliga lämpligheten var lyhördhet, ödmjukhet, 

mod, intresse för andra människor, öppenhet och förmåga att bygga och förvalta förtroende. 

Det talades också om vikten av att kuratorn är självanalytisk. Andra mer svårkategoriserade 

kvalitéer som nämndes var förmågan ”Att finnas närvarande, det är absolut det viktigaste.” 

(SPSM). Barnombudsmannens IP lyfte skolkuratorns kontextuella förståelse som en viktig 

personlig egenskap och menade att ”Kuratorn måste förstå de speciella förutsättningar som 

finns i skolan. Vilka normer som gäller.”. Att återge alla de olika beskrivande kvalitéer som 

presenterats var intressant men blev här ändå underordnat det faktum att samtliga kuratorer 

talade om den personliga lämpligheten som det viktigaste kriteriet för yrkesfunktionen. 

Endast Akademikerförbundets IP lyfte utbildning som viktigare. 
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Yrkeserfarenhet 

Kategorin definierades utifrån återkommande uppfattningar om kompetenser som kommer ifrån tidi-

gare yrken. Kategorin återfinns endast på kuratorernas gren på kategoriseringsträdet då dessa i högre 

utsträckning påtalade tidigare yrkeskunskap som viktigt för kuratorrollen.  

 

Kuratorerna lyfte fram det faktum att tidigare yrkeserfarenhet stärkt dem i sin yrkesroll som 

kurator. De påtalade att det kan vara svårt att som nyexaminerad börja arbeta som skolkura-

tor utan erfarenhet. Detta påpekade inte organisationsrepresentanterna, även om Sveriges 

skolkuratorers förenings IP såg tidigare socionomyrkeserfarenhet som värdefullt och SPSM:s 

IP såg tidigare yrkeserfarenhet inom skolan som ett bra verktyg. K2 påpekade att kontakter-

na ifrån sitt tidigare yrke som socialsekreterare fortfarande är värdefulla för den egna yrkes-

utövningen. K2 menade också att utan sin tidigare yrkesbakgrund så skulle hon inte haft 

några insikter i vilka andra samhällsinstanser som stödsökande kan tänkas ha nytta av och 

rättighet till.  

 

Samverkan 

Kategorin definierades utifrån återkommande uppfattningar om faktorer som kan kopplas till styrkan 

med samverkan. 

 

Att samverkan anses viktigt för skolkuratorn var organisationer och kuratorer överens om. 

Samtliga intervjupersoner belyste vikten av en stark elevhälsa där olika kompetenser och 

kunskaper erkänns av de andra professionerna. Samverkan med övrig skolpersonal och öv-

riga samhällsinstanser sågs också som viktiga. Det handlar om att kuratorn ingår i olika nät-

verk, på olika nivåer – alla med syfte att uppnå de gemensamma mål som handlar om ele-

vernas rätt till en fungerande vardag och skolgång. Väl värt att poängtera är att samtliga 

intervjuade personer tog upp vikten av en fungerande samverkan mellan inblandade intres-

senter.  

 

Utbildningsbakgrund  

Kategorin definierades utifrån återkommande uppfattningar om kompetenser som vi upplever att in-

tervjupersonerna kopplar till utbildningsbakgrund. 

 

Såväl kuratorer som organisationsrepresentanter såg utbildningsbakgrunden som ett viktigt 

verktyg för skolkuratorn. Det vi tolkade som skillnad mellan grupperna var definitionen av 

utbildningsbakgrunden. Här var samtliga fyra kuratorer överens om att det finns olika ut-

bildningar en kurator kan ha som grund och nämnde exempelvis socionom, socialpedagog 

och beteendevetare. Ingen uppgavs vara bättre än den andra. Akademikerförbundets och 

Sveriges skolkuratorers förenings representanter var däremot överens om att det är socio-

nomutbildningen som är den klart bästa utbildningen för skolkuratorer. SPSM:s IP framhöll 

att det bör finnas en skolrelaterad utbildningsbakgrund för en kurator som ska arbete i just 

skolan. K4 och Barnombudsmannens IP påpekade att en speciell utbildning för skolkuratorn 

skulle kunna komma att reducera problematiken med att definiera vilka ramar skolkuratorn 



32 

 

kan förväntas agera inom. Det kuratorerna efterlyste mer specifikt i en utbildning var sam-

talsmetodik, socialpsykologi, relevant juridik samt en omvärldskännedom som rymmer de 

samhällsinstanser som kan bli lämpligt att leda stödsökande vidare till. Vid tre av fyra sam-

tal nämndes även kunskap om hederskulturer som önskvärd. 
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Diskussion 

Vi har här för avsikt att erbjuda mer av vår personliga prägel på det material som hittills 

presenterats. Vi avser i den här delen av uppsatsen behandla resultatet av vår studie. Vi re-

sonerar kring hur vi kan tolka resultaten, vilka konsekvenser resultaten kan komma att ha 

och varför resultaten är viktiga.  

 

För metodologiska resonemang hänvisar vi till avsnittet om Metoddiskussion. 

Diskussion i relation till vår problemformulering 

Syftet med vår studie var att öka förståelse kring kuratorfunktionen på svenska gymnasie-

skolor och vad dess adekvata utbildning bör innefatta. Vår utgångspunkt var att en diffus be-

skrivning av kuratorernas önskade utbildningsnivå kanske skulle kunna göra att ungdomars 

faktiska behov inte tillgodosågs. Den utgångspunkten stärktes av att vi såg alarmerande ru-

briker i tidningar kring att barn och ungas psykiska ohälsa ökar (se inledning), något vi tog 

för givet måste påverka den yrkesfunktion som är i direktkontakt dagligen med dessa ung-

domar; skolkuratorn. Vårt resultat belyser många aspekter kring detta tema, fler än vi anade 

när vi gick in i projektet. Vår förförståelse ledde oss till förväntningen att resultatet exklusivt 

skulle komma att handla om behov av en definierad utbildning för att kunna möta gymnasi-

eungdomars behov. Det blev snarare ett behov av en helt riktad skolkuratorsutbildning för 

att stärka en odefinierad och inte helt accepterad yrkesfunktion. Vårt tillvägagångssätt kan 

liknas med Saris (2010) resonemang om att en inventering av utbildningsinnehållet kan sä-

kerställa den grundläggande kompetens som en skolkurator behöver (Se bakgrund). Genom 

att undersöka uppfattningar av utbildningsinnehållet kunde vi dra slutsatser kring vad som 

ansågs fungerade och saknades i de utbildningar som erbjuds för en skolkurator idag. 

 

Socialstyrelsen (2013) har bland annat uppmärksammat att den psykiska ohälsan bland unga 

ökat sedan 1990-talet och resonerar att detta kan ha att göra med förändringar i både sam-

hälle och skola. Vi nyanserade därför det resonemanget redan i vår Inledning och påpekade 

att det finns problematik med de rapporteringar vi kan läsa om i tidningarna. Bremberg och 

Dalman (2015) menade att det främst handlar om tillförlitligheten på de mätmetoder som 

används. De finns flera aspekter som gör det svårt att avgöra hur den psykiska ohälsan fak-

tiskt utvecklas ibland unga. Vårt resultat visar i alla fall inte på ytterligare alarmerande svar 

kring att ungas psykiska ohälsa ökat på ett sådant sätt att det belastar skolkuratorn mera nu 

än det gjort tidigare. Att vårt resultat inte visar på dessa indikationer betyder inte att de inte 

finns. Det betyder att vi i den här studien inte hittat markörer för den slutsatsen. Det som 

däremot kan uppdagas i våra resultat, och som kan bli belastande för kuratorn är det faktum 

att de av olika anledningar tvingas utföra arbetsuppgifter som egentligen inte hör yrkes-

funktionen till. Arbetsuppgifter som egentligen skulle utföras av andra samhällsinsatser, 

men där belastningen är för stor för att de ska kunna ta sitt fulla ansvar. Detta och att delar 

av den praktiska kompetens som kuratorerna påtalar sig behöva, faktiskt inte lärs ut i deras 

utbildning. 

 



34 

 

Vi vill påpeka att den största delen av skolkuratorns arbete är att möta ungdomar i behov av 

stöd. Detta poängteras ofta av intervjupersonerna. Men vår tanke om att de alarmerande 

rapporterna också skulle vara något som ofta poängterades förverkligades däremot inte i 

den utsträckning vi förväntat oss. Utifrån utbildningsaspekten kan vi däremot konstatera att 

de förändrade stödbehoven bland unga, såsom posttraumatisk stress och prestationsstress 

ställer ökade krav på kuratorns kunskaper och kompetens.  

 

Särskilt viktiga konklusioner 

Vi menar att något av det mest anmärkningsvärda vi kommit fram till är den yrkesverk-

samma skolkuratorns relation till sin utbildning. Den räcker inte till för att fylla den funktion 

den är avsedd att göra. Kuratorn lämnar sin utbildning med färre verktyg än vad som är 

nödvändigt för att uppfylla sitt tänkta arbete och ansvaret för att fylla dessa kunskapsluckor 

vilar på ingen annan än den redan isolerade skolkuratorfunktionen. Vi har i vår undersök-

ning stött på skolkuratorer som arbetar halvtid på en skola med mer än åttahundra elever 

och kan inte summera detta på annat sätt än Akademikerförbundets representant gör ” […] 

då är ju inte jag tillgänglig. Det är jag garanterat inte med tanke på hur mycket jobb det finns 

att göra.”. Till detta skall nämnas att samtliga intervjuade på något vis påtalat tillgänglighet-

en som avgörande framgångsfaktor för skolkuratorn. Minns även Cederlund och Berglunds 

(2014) förståelse för att socialpedagogiskt arbete handlar om att vara nära den individ som 

stödet riktas till (se Bakgrund). 

 

En annan kritisk slutsats vi gör är att yrkesfunktionens definition verkar ha att göra med 

utbildningen. Vi tolkar våra intervjusvar som att det finns uppfattningar om att skolkura-

torns yrkesfunktion är odefinierad vad gäller såväl arbetsuppgifter som acceptans bland öv-

riga yrkesroller inom skolan. Bristerna kring definitionen av yrkesfunktionen är något som 

möjligen kan vara en konsekvens av att det inte finns någon specifik riktad yrkesutbildning 

för skolkuratorn där alla delar i arbetet ingår. Just professionalisering av skolkuratorsyrket är 

något vi tolkat att våra interpersoner efterfrågar. Ur ett utbildningsperspektiv kan vi här re-

sonera i likhet med Dellgran och Höjers (2000) professionaliseringsprocess. De menar att en 

yrkesspecifik utbildning kan leda till erkännandet som en professionell. Detta kan vi utifrån 

vår studie inte se att skolkuratorn har uppnått i Sverige i dagsläget. Det som påtalas när det 

handlar om professionaliseringsprocessen är att det handlar mer om personlig lämplighet än 

utbildningsbakgrunden. Återigen kan vi därför se att det möjligen är bristen på en specifik 

skolkuratorsutbildning som gör att det finns uppfattningar om att professionaliseringen av 

skolkuratorsyrket inte är tillräcklig idag.  

 

Kritisk reflektion kring vår egen insats 

När vi tittade på utmaningar som utpekats för skolkuratorfunktionen, så blev delar av vår 

egen förförståelse för de utvalda organisationsrepresentanternas faktiska insikter i kuratorns 

vardag utmanade. Vi syftar nu på de delar av vår förförståelse som kan beskrivas med ter-

men fördomar. Vi gick in i det här projektet med en förväntan om att våra data skulle indi-

kera ett stort glapp mellan kuratorernas upplevelser och representanterna för de organisat-
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ioner som vi valt att intervjua. Den förväntan uppfylldes inte. Vår förståelse för dessa för-

domar åskådliggjordes först under vårt analysarbete. Vi insåg att vi var förvånade över att 

organisationsrepresentanterna hade så goda insikter i skolkuratorfunktionens problematiska 

moment. Den insikten ledde oss vidare till förståelsen för att om vi känner förvåning inför att 

organisationsrepresentanterna har förståelse för kuratorerna så måste vi ha gått in i det här 

projektet med en förförståelse om att de skulle sakna dessa insikter.  

 

Ytterligare en förförståelse vi kunnat identifiera i vårt eget sätt att närma sig resultatet, var 

att det kunde finnas intressekonflikter kring exempelvis vad som kunde räknas eller definie-

ras som den främsta utbildningen för en skolkurator. Vi förväntade oss att intressekonflikten 

skulle yttra sig mellan yrkesverksamma kuratorer och representanter för branschorganisat-

ioner, men kanske även mellan de olika organisationsrepresentanterna. Allt beroende på 

fokus och egenintressen. Det vi istället skulle få komma att utläsa i vårt resultat var att sva-

ren dem emellan inte på något kritiskt, eller despotiskt plan skiljde sig åt. Varken mellan 

organisationsrepresentanter och kuratorer eller inom de båda grupperingarna. Istället hand-

lade samtalen om att lyfta fram och betona det som anses vara en skolkurators viktigaste 

verktyg.  

 

Diskussion i relation till tidigare forskning och litteratur 

Yrkesdefinition 

Under våra intervjuer möttes vi av uttalad problematik kring skolkuratorfunktionens definit-

ion och erkännande. Inledningsvis (se Bakgrund) presenterade vi Hayes och Paisley (2002) 

förståelse för skolkuratorn som den roll inom skolan som förväntas vara expert på individ, 

grupp och dessutom organisationsperspektivet. Vi presenterade också en vetenskapligt un-

derbyggd förståelse för skolkuratorn som en preventivt hälsofrämjande stödfunktion (Mellin 

et al. 2011). Kuratorn skall alltså förutse problematik och förebygga den. Vi har i vårt eget 

resultat sett att kuratorn förväntas vara den psykosociala experten, som stöttar både elever 

och skolans personal i deras mer utmanande stunder. Kuratorn förväntas dessutom vara 

kunnig inom juridik och förfoga över en omvärldsförståelse som rymmer kunskap om andra 

kulturer. Vi ser också att kuratorn förväntas ha ingående insikter i samhällets alla stödjande 

organ och verksamheter som kan komma att bli aktuella för eventuella stödsökande. Den här 

komplexa funktionsbeskrivningen ser vi som intressant då vi ställer den i relation till att det 

inte finns någon specifik och riktad utbildning för skolkuratorn. Vi tolkar det som att avsak-

naden av en specifik utbildning ytterligare kan förstärka de uppfattningar som tagits upp 

kring skolkuratorns odefinierade yrkesfunktion och svårigheten att få denna accepterad uti-

från sina yrkesspecifika kunskaper inom skolans arena. Sveriges skolkuratorers förenings 

representant beskriver elevhälsoteamet som en grupp bestående av yrken med olika tradit-

ioner och där skolkuratorn är det enda yrket utan riktad och yrkesspecifik utbildning. Detta 

kan vi relatera till studien av Mellin et al. (2011) som visade att hälften av de tillfrågade kura-

torerna definierade sin yrkesprofession utifrån sin utbildningsnivå, sin certifiering eller legi-

timation. En väsentlig skillnad vi här kan konstatera är att det i USA finns en specifik skol-

kuratorsutbildning, vilket Sverige inte har. Detta menar vi kan vara en anledning till att ing-
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en av våra tillfrågade skolkuratorer nämnde utbildningskompetensen som något som defini-

erade deras yrkesfunktion. I vår studie betonas istället den praktiska kompetensen och de 

personliga egenskaperna som det som definierar skolkuratorsrollen, något som inte i lika 

hög utsträckning visades i den amerikanska studien. Väl värt att påminna oss om är det som 

också berörs i stycket Bakgrund, att personliga och professionella behov många gånger kan 

bli utmaningar i det praktiska arbetet (Curry & Bickmore, 2012). Vi kan alltså se att definit-

ionen av skolkuratorn kan påverkas av en utebliven utbildningsriktning. I synnerhet om vi 

relaterar till Hjörne och Säljös (2013) påpekande om att elevhälsan tidigare präglats av ett 

medicinskt fokus. Det psykosociala perspektivet som skolkuratorn står för menar vi därför 

bör specificeras för att definiera skolkuratorns yrkesfunktion i elevhälsan. Detta leder oss nu 

vidare till de ytterligare påverkansfaktorer som vi ser betonar behovet av att reda ut den 

adekvata utbildningen.  

 

Samhälleliga påverkansfaktorer 

Tidigare presenterad forskning visar hur andra länder sett ett behov av att förbättra och om-

strukturera skolkuratorsutbildningarna för att kunna möta de stödbehov som ett snabbt för-

ändringsbart, teknologiskt och mångkulturellt samhälle medför (Jackson et al., 2002; Sari, 

2010). Den här utbildningsutvecklingen kan också beskrivas som en lösning på det behov vi i 

tidigare stycke argumenterat för; att stärka den professionella identiteten. Jackson et al. 

(2002) beskrev hur utbildningen ska utgöra den starka basen och ha som syfte att stärka pro-

fessionen och förståelsen för sig själv och andra. Det vi tolkat utifrån vår studie är att en 

skolkurator i Sverige har möjlighet att få en grundläggande utbildningsbas. Det bör betonas 

är att det finns flera vägar att gå för att få en sådan bas. Alltså långt ifrån så yrkesspecifik 

som de amerikanska studiernas utbildningsbas är. Vi har försökt förstå vilka uppfattningar 

som finns kring vad en skolkuratorsutbildning bör innefatta och har sett att många kun-

skapsluckor kan relateras till samhällsförändringar. Bland annat påtalas kunskapsbrister 

kring olika kulturer och ökningen av elevers stora och många svårigheter. Likt de studier vi 

inledningsvis presenterat så har Sverige påtalat ett utvecklings- och omstruktureringsbehov. 

I elevvårdsutredningen (SOU 2000:19) uttrycktes behovet av att stärka elevhälsans kompe-

tens och utbildning. Detta just på grund av att det identifierats ett förändrat klimat bland 

elever på skolan. Ett klimat som präglats av större oro och därmed ökad belastning för sko-

lans personal. Samhälleliga faktorer är alltså något vi kan se påverkar skolkuratorns yrkes-

roll kontinuerligt, vi kan därmed få ytterligare belägg för att verktyg för att hantera dessa 

bör ingå i den grundläggande skolkuratorsutbildningen. Vi ser alltså hur Sverige i likhet 

med andra länder önskar stärka kompetens- och utbildningsnivån för skolkuratorer. Men en 

adekvat utbildning kräver ju också förutsättningar.   

 

Organisatoriska förutsättningar  

Vi har sett flera indikationer på att skolkuratorsrollen tydligare bör definieras. Framförallt 

gäller behovet förtydligande av utbildning och kompetens. Den tidigare forskning vi presen-

terat påtalar behov av kompetens i ledarskap, rådgivning, problemösning och flexibilitet, 

men även praktisk kunskapsbildning i utbildningen (Musheno & Talbert, 2002; Sari, 2010). I 
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likhet med våra intervjuade kuratorer menar Sari (2010) att det inte räcker med att läsa sig 

till ett yrke, det stora lärandet sker istället i det praktiska arbetet. En omfattande praktik me-

nar Sari kan vara ett sätt att observera och få till sig de praktiska färdigheter som andra 

skolkuratorer tillägnat sig och utvecklat. Vi kan relatera detta till att de akademiska utbild-

ningar som finns inom socialt arbete visserligen oftast innefattar praktik, men i och med att 

utbildningarna inte är yrkesinriktade kan alltså praktiken riktas in på vilket område som 

helst inom socialt arbete. Praktik inom det specifika skolsociala arbetet kräver alltså att den 

akademiska studenten själv har valt att rikta in sig mot detta i sin utbildning. De generella 

sociala utbildningar som ligger till grund för en skolkurator kan ses som fördelaktiga just för 

den breda kunskapsbasen. Men i detta avseende kan vi också bekräfta vad Svensson et al. 

(2000) belyste kring dessa utbildningar; att de blivit kritiserade just för att de är för general-

istiska och breda. Vi kan återigen se att det behov av att definiera skolkuratorns yrkesfunkt-

ion och som intervjupersonerna betonar, försvåras genom bristen av mer yrkesspecifik ut-

bildning. I likhet med Svensson et al. (2000) kan vi hålla med om att detta är en faktor som 

gör det svårare att utveckla en renodlad profession. Tidigare presenterad forskning menar 

att skolkuratorns utbildning ska vara unik och specifikt riktad till just det yrket (Curry & 

Bickmore, 2012; Hayes & Paisley, 2002). En nyexaminerad skolkurator ska alltså ha tillräck-

liga kunskaper att utföra samma arbetsuppgifter som mer erfarna kuratorer.  De slutsatser vi 

kan dra ifrån vår egen studie är att den specifika utbildningen inte finns i Sverige idag, men 

att den efterfrågas av såväl våra intervjuade kuratorer som organisationsrepresentanter. De 

generella sociala utbildningar som finns erbjuder visserligen en god bas, men saknar yrkes-

inriktad och skolspecifik riktning. Vårt resultat visar att det finns en tro på att en sådan ut-

bildning kan förstärka den otydliga skolkuratorsrollen. Det är en fråga om en utbildning som 

verkligen motsvarar begreppet adekvat utbildning. Istället för det omstrukturerings- och 

utvecklingsbehov av befintlig skolkuratorsutbildning som tidigare forskning belyst, så me-

nar vi att det i Sverige snarare handlar om att specificera och yrkesinrikta en utbildning så att 

denne kan svara mot de utmaningar som kuratorn ställs inför och även stärka skolkuratorns 

yrkesfunktion.  

 

Resultatets konsekvenser, samt varför det är viktigt 

Vi kan se att vårt resultat får konsekvenser för skolkuratorns funktion och definition utifrån 

flera aspekter. I enlighet med Hjörne och Säljös (2013) resonemang, som presenterats i bak-

grundsdelen, ser vi att en diffus utbildningsbeskrivning för skolkuratorer kan få konsekven-

ser för gymnasieeleven. Detta då elevhälsan står för beslut och åtgärder för den enskilda in-

dividens insatser. Dessa insatser, menar vi, behöver vila på goda utbildnings- och kompe-

tensgrunder då dessa har direkt inverkar på individens utveckling. I ett längre perspektiv 

kan även samhället påverkas då skolan har en betydande roll i formandet av morgondagens 

samhällsmedborgare. Vi kan, med hänvisning till insamlad empiri, argumentera för att en 

specifik och riktad yrkesutbildning för skolkuratorer kan komma att bidra till att stärka ku-

ratorns legitimitet bland andra specificerade yrkesfunktioner inom elevhälsan. Utifrån våra 

intervjuer, inte minst utifrån de uppfattningar som rör bristerna i övriga stödinstanser i sam-

hället, tror vi också att en sådan utbildning kan komma att förtydliga de förväntade insatser 

som en skolkurator bör utföra. 
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I avseendet unga och de tendenser till ökad psykisk ohälsa som legat som intressegrund till 

den här studien, så ser vi också att en odefinierad skolkuratorsroll kan innebära att ungdo-

mar inte förstår att skolkuratorn är en stödfunktion som finns till för deras skull. Då vi upp-

fattat att det idag finns ett allt bredare spektrum kring orsaker till ungas ohälsa som också 

förändras i och med samhällets krav och utveckling, så bör en skolkurators utbildning skapa 

rustning för att bemöta dessa stödbehov på bästa sätt. Vi tror att resultat av den karaktären 

som vi presenterar här kan vara med och bidra till en förändring av skolkuratorns utbild-

ningskrav. En förstärkning i form av en mer ändamålsenlig sådan.  

  

Den generella och breda bas som utbildningar inom socialt arbete ger tror vi absolut är en 

god grund för skolkuratorn redan idag, men att dessa inte per automatik innefattar det skol-

relaterade arbetet har vi förstått får konsekvenser. Våra intervjupersoner betonar att de kon-

tinuerligt måste fortbilda sig eller specialisera sig efter sin grundutbildning för att kunna 

utföra sitt arbete på ett lämpligt sätt.  

 

Holt (2012) menar att en människa som upplever sig själv ha kontroll över en situation inte 

får samma negativa effekter utav stress som en människa som upplever personligt tillkorta-

kommande. När vi talar om kontroll över sin arbetssituation blir det för oss relevant att på-

tala skolkuratorns situation. Vi tror att skolkuratorn löper ökad risk för att påverkas negativt 

av diverse stressfaktorer därför att de själva idag inte kan påverka eller ibland ens överblicka 

sin egen arbetsroll och situation. Skolans psykosociala expert, med en otydligt avgränsad 

yrkesfunktion, ett enormt ansvarsområde och ofta uppmärksammade brister gällande tid 

och resurser. Vi tror att detta är en ekvation som kommer få konsekvenser, inte bara i att 

elever inte har möjlighet att ta del av det stöd de har rätt till – vi tror också att det kommer få 

konsekvenser för skolkuratorers psykosociala hälsa och välbefinnande. 

 

Slutplädering 

Med de data som står till vårt förfogande i skrivande stund vill vi argumentera för att en 

adekvat utbildning för skolkuratorfunktionen idag inte existerar, även om det finns flera 

utbildningsalternativ som är fördelaktiga för den yrkesverksamma. En adekvat utbildning 

för skolkuratorfunktionen bör enligt vår analys innehålla djupgående kunskap om männi-

skans psykosociala utveckling och beskaffenhet. Både på individ- och i gruppnivå. Kunskap 

om skolarenans speciella norm- och regelverk. Det skall finnas en verklighetsförankrad juri-

dik närvarande. Utbildningen skall också erbjuda gedigen kunskap om samtalsmetodik. Den 

framtida kuratorn skall även erbjudas en omvärldsförståelse som rymmer kunskap om andra 

samhällsinstanser som kan bli relevanta för de stödsökande att lotsas vidare till. Omvärlds-

förståelsen skall också inkludera övergripande kunskap om olika kulturella betingelser. Ut-

bildningen skall erbjuda kunskaper om hur kuratorrollen kan vara proaktivt verksam. Vi 

tror också att det ligger någonting mer än det uppenbara i kuratorernas benägenhet att ofta 

påtala den personliga lämpligheten. Vi resonerar här i likhet med Saris (2010) resonemang 

om att enbart teoretisk kunskap inte är tillräckligt, utan att det istället är i det praktiska och 

verklighetsnära arbetet som det stora lärandet sker, den praktiska klokhet som omtalas in-
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ledningsvis (se Bakgrund). Vi vill således argumentera för att yrkespraktik bör vara en del av 

utbildningen, inte av den anledningen att den personliga lämpligen skall testas – utan för att 

den skall byggas. 

 

Förslag på framtida studier 

I relation till vårt studieresultat kan vi se ett behov av att närmare titta på skolkuratorns roll 

utifrån ett professionsperspektiv. Vi har i den här studien resonerat kring att det kan finnas 

en otydlighet gällande definitionen av en skolkurator. Detta kan vi se härledas exempelvis 

till en ospecificerad yrkesutbildning, att kuratorn är den enda inom elevhälsan som inte kan 

legitimera sin yrkesfunktion utifrån vare sig utbildning eller legitimation samt det breda 

spannet av arbetsuppgifter och ansvar. Den professionaliseringsprocess som Dellgran och 

Höjer (2000) beskriver utifrån förutsättningen att ha en specifik professionsutbildning, menar 

de kan utgöra en förutsättning för att yrket får såväl vetenskaplig auktoritet, legitimitet och 

förtroende. Vi ser utifrån detta resonemang och vårt studieresultat att det kan vara av in-

tresse att ytterligare studera professionaliseringsprocessen utifrån ett utbildningsperspektiv 

gällande skolkuratorer.  

 

Vi har vid flera tillfällen i den här texten hänvisat till forskning som larmar om en ökad psy-

kosocial ohälsa hos det svenska samhällets unga. Vi har också nyanserat den bilden genom 

att presentera forskning som hävdar att dessa alarmerande rapporter inte nödvändigtvis är 

hela sanningen. Vi har i våra samtal kring det här materialet flera gånger vidrört möjligheten 

att det informationssamhälle vi lever i idag kan utgöra en faktor i den upplevda psykiska 

ohälsan. Det finns indikationer som visar att de individer som främst drabbas av stressjuk-

domar är de individer som oroar sig för vad för påverkan stress har för kroppen (Holt, 2012). 

Det kan vi förstå som att det är en medvetenhet om att stress kan skada som i realiteten är 

det skadliga. Det informationssamhälle vi lever i idag innebär att en stor del av ett samhälles 

ackumulerade kunskap gjorts tillgänglig för gemene man. Det kan vi förstå som att dagens 

unga har tillfälle att göra sig mer medvetna än unga någonsin haft tidigare. Vi föreslår ytter-

ligare forskning på de bakomliggande orsakerna till dagens ungas ökade rapporter om psy-

kisk ohälsa. Kan det finnas samband med en ökad medvetenhet och ökad ohälsa hos den drab-

bade gruppen?  
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Bilaga 1 

Missiv 
 

Hej! 

 

Vi är två studenter som läser till beteendevetare vid Mittuniversitetet i Härnösand. Vi är just 

nu mitt i författandeprocessen av en examensuppsats som handlar om att söka och redogöra 

för kunskap kring kuratorfunktionen på gymnasieskolor och den utbildningsbakgrund som 

kan finnas. Vår avsikt är att söka eftersträvad kunskap bland annat med hjälp av en tolkande 

analys av ett intervjumaterial som vi hoppas kunna samla in med hjälp av Er verksamhet. 

 

Vi vill göra en diskuterande och komparativ analys av material insamlat ifrån Yrkesverk-

samma kuratorer och Företrädare för yrkesorganisationer, såsom fackförbund och andra organi-

sationer relaterade till skolkuratorsyrket. Anledningen till att vi kontaktar Er är alltså att vi 

söker en av ovan nämnda personer för en intervju. Vi avser inte ta någon längre tid i an-

språk, uppskattningsvis runt 20 minuter, och kommer att använda ett semistrukturerat in-

tervjuunderlag innehållande cirka 10 frågor. Intervjun sker, enligt överenskommelse med 

Er, genom en fysisk träff, genom videosamtal via dator eller via telefon. 

 

Vi avser att spela in intervjun, detta med syfte att säkerställa att det finns en korrekt redogö-

relse för det som tagits upp under samtalet.   

 

Denna intervju tar hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer och innebär att 

Ert deltagande är helt frivilligt och att Ni när som helst kan välja att avbryta Er medverkan. 

Ert deltagande kommer att behandlas konfidentiellt och Ni blir därmed avidentifierad i stu-

dien. Resultatet av intervjun kommer enbart att användas i forskningsändamål.  

 

Om Ni som medverkande har särskilda villkor för att vara bekväm med Er medverkan så är 

vi villiga att göra allt i vår makt för att bemöta dessa. 

 

Med vänliga hälsningar och hopp om Er medverkan; 

 

 

 
Författare; Jonas S. Ljung 

Stlj1200@student.miun.se 

070-XX XX XX  

Författare; Susanne Andersson 

Suan1301@student.miun.se  

070-XX XX XX 
& 

Handledare: jan.perselli@miun.se 

mailto:Stlj1200@student.miun.se
mailto:Suan1300@student.miun.se
mailto:jan.perselli@miun.se
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Bilaga 2 

 

Kategoriseringsschema - Exempel  
är visualiserat med en del av datamatris 2. Vi har här färgkodat och sorterat intervjudata enligt relevans till forskningsfrågor. Det som styrt sorteringsproces-

sen har varit vår tolkning av intervjupersonens egen avsikt med svaret. Efter att data sorterats till respektive forskningsfråga så kategoriserades data inom 

varje fråga till kategorier som har relevans till studiens syfte och som täcker de värdeladdade kvalitéer som vi har upptäckt i insamlad data. 

 

  

Data som besvarar forskningsfråga 1 

 

Hur kan skolkuratorfunktionen definie-

ras? 

 

Data som besvara forskningsfråga 2 

 

Hur kan man definiera några av skolkuratorfunkt-

ionens största utmaningar? 

 

 

Data som besvarar forskningsfråga 3 

 

Hur kan man definiera några av 

skolkuratorfunktionens viktigaste verk-

tyg? 

 

Akademikerförbundet 

Praktisk kompetens 

 Förebyggande insats 

 

Utbildningskompetens 

 Förebyggande insats 

 Motverka eller identifiera psykisk 

ohälsa 

 Har kunskapen 

 Du kan vara världens bästa person 

men har du inte kunskapen om 

hur personer fungerar och hänger 

ihop så tror jag risken finns att du 

gör mer skada än nytta och den 

risken ska man inte ta. Man skall 

vara en lämplig person men man 

måste veta vad man sysslar med. 

 Det främsta verktyget man har är 

Vidare utbildningsbehov 

 Väldigt stort behov av inriktade utbild-

ningar. Så man får den här extra kunskap-

en kring hur man skall arbeta i just den 

organisationen. 

 Du kanske själv måste komplettera din 

kunskap som kurator. Det behöver ju inte 

vara så. Universiteten kunde ju läsa det 

där men en kompletterande skolkuratorut-

bildning. 

 […]hur man kan arbeta som skolkurator. 

Den ska innehålla metoder om hur man ef-

fektivt jobbar med mobbing i olika sam-

manhang.  

 Spetskompetens mot kuratoryrket, att helt 

nischa emot en roll som skolkuratorn. 

Utbildningsbakgrund 

 Nummer 1- Utbildning. Num-

mer 2 -Personlig lämplighet. 

Vill jobba med elevhälsa. Ly-

hörd och ödmjuk 

 Kunskapen har man som kura-

tor.  

 Socionomerna är experter på 

det psykosociala 

 Socionomutbildning är en 

självklar utbildning som man 

borde gå för att jobba som ku-

rator. Detta för att det finns 

ingen annan utbildning som in-

nehåller det socionomutbild-

ningen innehåller. Man får lära 

sig om individen och individen 
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ju sin utbildning 

 Nummer 1- Utbildning. 

 

Stödfunktion 

 Stödjande  

 Stöttande för elever, men även 

emot andra på skolan  

 Finns hos eleverna 

 Vara med eleverna 

 Lyssna 

 Jobbar förebyggande och främjar 

hälsan. 

 Förebyggande åtgärd för en kura-

tor kan vara extrakurser kring 

stress 

 Inte vara någon behandlare. Utan 

agera stöttande och lotsa dem rätt 

i samhället 

  

 

Samverkan 

 Elever skall ha en miljö som 

främjar lärandet 

 Lagen är tydlig med att säga att 

elevhälsan skall vara tillgänglig 

för alla elever, men den är otydlig 

med vad tillgänglighet är. 

 I den bästa av världar jobbar kura-

torn bara med psykosociala frå-

gor. 

 Det psykosociala kommer vara det viktig-

aste. Det primära är inte att jobba med or-

ganisation.  

Yrkesdefinition 

 Lyckas jobba förebyggande 

 Ha tid och möjlighet att förebygga 

 Att hinna med 

 Vara tillgänglig 

 För lite tid i förhållande till elevunderlag 

 Elever känner att de inte mår tillräckligt 

dåligt för att söka kurator 

 Väldigt mycket ensamarbete 

 Inte så många att bolla idéer med 

 Krävs väldigt mycket av en själv 

 Ingen självklarhet att man har extern 

handledning 

 Väldigt hög psykisk påfrestning 

 Stresshantering 

 

Utbildningsbakgrund 

 Du blir ju en generalist när du läser socio-

nomutbildningen.  

 Du kommer behöva komplettera din kun-

skap.  

 Utbildningen är viktig så att inte vem som 

helst kan komma och göra det jobb som 

vem som helst inte kan göra. 

 

Personlig lämplighet 

i samhället och hur individen 

påverkas av samhället och 

andra faktorer. … Går in på hur 

stress påverkar människan. … 

Stort fokus på psykosociala 

faktorn. När det kommer till 

depressioner låg självkänsla, 

till att må dåligt mentalt och 

hur det sociala påverkat att 

man mår dåligt, då är det 

socionomutbildningen som är 

experter. 

 Det främsta verktyget man har 

är ju sin utbildning 

 Snarare kunskapen om hälsa än 

kunskapen om sjukdom. 

 Det viktigaste med socionom-

utbildningen är helheten till-

sammans. Den juridiska kun-

skapen. Kunskapen om hur 

samhället fungerar. Det är även 

kunskapen om människor fun-

gerar. Det är många dela. Det 

är helhetsförståelsen som är be-

tydelsefull. 

 Folk mår sämre. Folk är myck-

et mer stressade idag. Det är 

skillnaden med idag och igår. 

Lösningen är att ha fler socio-

nomer 
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 Jag tror definitivt att kuratorn kan 

vara en lösning på de negativa 

trender som syns samhället. 

Samverkan 

 Samarbete med elevhälsan 

 viktigt att man erkänner varandras kun-

skaper och drar nytta av varandra 

 

Personlig lämplighet 

 Nummer 1- Utbildning. Num-

mer 2 -Personlig lämplighet. 

Vill jobba med elevhälsa. Ly-

hörd och ödmjuk 

 Det handlar också om hur man 

är som person 

 Lyhördperson 

 Personen själv är ju ett verktyg 

 

Samverkan 

 Man ska skapa ett bra elevhäl-

soteam. Det är inte bara kura-

torn 

 viktigt att man erkänner 

varandras kunskaper och drar 

nytta av varandra 

 Ett samarbete med elevhälsan, 

skolsköterska men även läraren 

 Samarbete med andra skolor – 

att ingå i ett nätverk 

 Väldigt önskvärt att man har 

handledning pga komplext ar-

bete 

 Samarbete 
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 Bilaga 3 

 

Intervjuunderlag för yrkesverksamma skolkuratorer och 

representanter för yrkesorganisationer 
 

- Då har jag startat inspelningen av detta samtal, som kommer att handla om din uppfattning om skolkuratorns ut-

bildning. Jag vill börja med att berätta att vi tar hänsyn till vetenskapsrådets forskningsetiska principer.  

Det innebär att du när som helst kan avbryta din medverkan.  

Vi kommer i relevanta fall att nämna organisationer med namn men vi kommer att anonymisera individuella insat-

ser.  

Det vi pratar om idag kommer aldrig att användas i kommersiella eller andra icke-vetenskapliga sammanhang.  

Studien kommer att publiceras via databasen DIVA och blir då tillgänglig för allmänheten om ni vill ta del av slut-

produkten. 

Känns detta okej så kör vi igång? 

 

1. Hur skulle du definiera kuratorfunktionen inom gymnasieskolan? 

 

2. Vad tror du kan vara en skolkurators största utmaningar, minst tre. 

Vad tror du behövs för att en kurator ska kunna överkomma dem? 

 

3. Vad tror du är en skolkurators främsta verktyg, minst tre.  

Vad tror du krävs för att hantera dessa verktyg? 

 

4. Vilka är en skolkurators främsta arbetsuppgifter enligt dig?  

Vad tycker du krävs för att kunna utföra dessa? 

 

5. Hur beskriver du ett framgångsrikt kuratorskap inom gymnasieskolan? 

 

6. Vad anser du borde inkluderas i en skolkuratorutbildning?  

 Varför är dessa saker viktiga i yrkesutövningen?  

 

7.  Om Du fick anställa en skolkurator, vilka faktorer skulle vara av högsta vikt för dig i 

avgörandet för en anställning? 


