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TITEL: The importance of affirmation and recognition 

 - A study of how school counselors in elementary school perceive and create their 

professional role from the perspective of profession theory 

Abstract 

Both international and Swedish research has shown that school counselors in elementary school are 

experiencing difficulties in understanding their mission and to define their professional role. 

The purpose of this study is to obtain a deeper understanding of how school counselors in elementary 

school perceive and create their professional role as social workers from the perspective of profession 

theory. Additionally, the focus of the study is to understand the school counselors’ perceptions of 

autonomy from school counselors’ experiences, how they work with health promotion in schools, how 

expectations from and interactions with other professions contribute to the understanding of the role 

and what knowledge they use in their work. The study uses a qualitative approach focusing on 

understanding the experiences of professionals. To answer the research question, a total of six semi-

structured interviews with school counselors working in elementary school were conducted. The 

interviews were analyzed using qualitative content analysis. The results of the analyses were 

interpreted using both profession theoretical concepts and role theory. The results show that school 

counselors’ understanding and definition of their role is affected by interaction with other professions, 

their own expectations, duties, and what kind of knowledge they use. The results also show that school 

counselors perceive themselves as the sole representatives of the social work profession in the school 

setting. 

Keywords: Professional role, elementary school, school social work, legitimacy, autonomy, 

jurisdiction, role theory. 
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1 Inledning 

I detta kapitel kommer studiens ämne, syfte och frågeställningar redovisas. Avslutande beskrivs 

studiens avgränsningar.  

1.1 Bakgrund 

Arbetet som skolkurator är komplext. De är verksamma som socionomer i skolans värld, en 

värld dominerad av pedagoger. I denna värld ska de med sin professionella kompetens i 

socialt arbete verka för elevers välmående, sociala- och emotionella utveckling samt skapa en 

trygg skolmiljö som är öppen för alla. Skolkuratorns uppdrag innebär att de måste verka på 

individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå, därmed spelar de en viktig och central roll i 

skolans förebyggande och hälsofrämjande arbete.  

Studier har visat att det finns skilda uppfattningar om vad det skolsociala arbetet ska innehålla  

(Isaksson, 2014: 2016), vilket hänger ihop med vagt formulerade lagar och 

arbetsbeskrivningar på det skolsociala området. Skolkuratorn får därför olika förväntningar 

från flera håll, vilket kan leda till negativa konsekvenser för det hälsofrämjande arbetet i 

skolan. Särskilt i samverkan med andra yrkesgrupper i skolan har skolkuratorerna varit 

tvungna att forma sin yrkesroll i förhållande till andra professioner för att förstå sina 

arbetsuppgifter (Bickmore & Curry, 2013). 

Yrkesrollen är många gånger svårdefinierad och fylld av krav både från skolkuratorerna själva 

men även från personer verksamma i den kontext skolkuratorn arbetar i (DeKruyf, Auger & 

Trice-Black, 2013; Walker, 2015). Historiskt sett har skolkuratorns arbetsuppgifter varit 

tudelade; en del har innehållit studievägledningsfunktioner och den andra mer 

kuratorsinriktade funktioner (ibid.). Båda dessa funktioner är viktiga och beskriver essentiella 

delar av rollen som skolkurator, men tudelningen riskerar att skapa osäkerhet hos de 

professionella kring förståelsen av arbetsuppgifterna (ibid.).  

Svensk forskning har pekat på de olika svårigheter skolkuratorns arbete innebär (Backlund, 

2007; Isaksson 2014: 2016). Den lyfter fram den mängd olika sätt som arbetet kan utföras på 

och som kan skapa förvirring beträffande hur prioriteringsordningen i arbetet ska se ut. 

Isaksson (2014: 2016) hävdar att skolkuratorerna har möjligheter att påverka sitt 

handlingsutrymme men att detta är beroende av tydliga arbetsbeskrivningar och 

omgivningens erkännande av skolkuratorns professionsroll.  
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Skolkuratorer är som profession i minoritet på skolan. Lärare har generellt sett en högre 

hierarkisk ställning än kuratorerna i skolan, vilket kan bero på att skolan är präglad av ett mer 

pedagogiskt synsätt än ett socialt synsätt (D-Wester, 2005). Detta har lett till att 

skolkuratorerna hamnat i en underordnad ställning i förhållande till lärare (ibid.), en slags 

maktpositionering professionerna emellan. Denna underordning skapar i förlängningen ett 

minskat inflytande över exempelvis det utrymme som skolkuratorer getts att påverka skolans 

olika system (SOU 2000:19) och i frågor som rör bedömning i enskilda fall rörande elever 

(Novus, 2016). Backlund (2007) pekar i sin avhandling på att skolkuratorernas 

minoritetsposition i skolan är ett resultat av yrkesrollens underordnade ställning, att de är färre 

till antalet och det faktum att det inte är ett legitimerat yrke med tydliga arbetsuppgifter.  

Skolan är en av de viktigaste platsernas för formandet av barnens framtid.  Elevhälsan, där 

skolkuratorerna ingår som en av flera yrkesgrupper, utgör en del av skolverksamheten och 

delar således ansvaret för skolbarnens framtid. I Skollagen 2 kap. 25§ beskrivs det skolsociala 

arbetet som ett förebyggande och hälsofrämjande arbete (Skolverket, 2014a), vilket ska syfta 

till att ge goda förutsättningar för utvecklandet av barnets självbild, socialisationsprocess och 

sociala kompetens (Backlund, 2007). I det förebyggande och hälsofrämjande arbetet ses 

skolkuratorn som en viktig del för att möjliggöra detta.  

I Sverige har olika kommunala policys och yrkesriktlinjer uppförts som ett resultat av 

Skollagen (2010:800). I lagen har försök gjorts att reglera och rama in skolkuratorers 

professionsroll och arbetsuppgifter, bland annat i SSRs Policy för skolkuratorer (2015). 

Eftersom skolkuratorerna även verkar inom det sociala arbetets fält måste de följa SSRs 

manual Global definition av professionen socialt arbete (2014) som ringar in de kärnuppdrag 

som socialarbetare över hela världen ska förhålla sig till. Isakssons studier (2014: 2016) är 

den senaste forskningen som gjorts om skolkuratorsrollen i svensk skola sedan år 2007 och 

nya riktlinjer för socionomer och skolkuratorer har tillkommit efter dessa studier. Mot 

bakgrund av detta har föreliggande studie fokuserat mer på kopplingen mellan 

skolkuratorsyrkesrollen och professionen socialt arbete, detta för att lyfta fram 

socionomperspektivet kring hur skolkuratorer uppfattar och skapar sin professionsroll som det 

sociala arbetets företrädare inom grundskolan i svensk kontext.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att få fördjupade kunskaper om hur skolkuratorer i grundskolan 

uppfattar och skapar sin yrkesroll utifrån ett professionsperspektiv.  
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1. I vilken utsträckning upplever skolkuratorerna att de själva kan bestämma över sina 

arbetsuppgifter? 

2. Hur upplever skolkuratorerna att de arbetar hälsofrämjande ute på skolorna? 

3. Hur upplever skolkuratorerna att förväntningar och samverkan med och från andra 

professioner bidrar till förståelsen av yrkesrollen? 

4. Vilken kunskap använder skolkuratorerna sig av i sitt arbete?  

1.3 Avgränsningar 

Både internationell forskning och svenska studier har visat att skolkuratorer i grundskolan 

upplever svårigheter med att förstå sitt uppdrag och att definiera sin yrkesroll (Backlund, 

2007; Dellgran & Höjer, 2011; DeKruyf, Auger & Trice-Black, 2013; Isaksson, 2014: 2016). 

De få svenska studier som finns på detta område är delvis föråldrade och sedan Backlunds 

avhandling år 2007 har både en ny Skollag (2010:800) införlivats i svenska rättssystemet och 

nya riktlinjer samt vägledning för elevhälsan (Skolverket, 2014) har dikterats, baserade på den 

nya lagen, i syfte att förtydliga elevhälsan och däribland skolkuratorns uppdrag 

(2009/10:165). I Backlunds avhandling (2007) intervjuades flera yrkesgrupper inom 

elevhälsan bland annat skolsköterskor, skolpsykologer och skolkuratorer från olika 

resursenheter kopplade till flera skolor med hjälp av semi-strukturerade intervjuer. På uppdrag 

på Akademikerförbundet SSR har Novus (2016) sett till att en kvantitativ studie gjorts på 

området i form av enkäter som skickades ut till ett stort urval av skolkuratorer som arbetar i 

grundskolan. Det finns ett par kvalitativt inriktade svenska studier som undersökt 

skolkuratorers uppfattning och skapande av sin yrkesroll i Sverige efter den nya skollagens 

inrättande (se Isaksson, 2014: 2016), som har professionsteoretiska utgångspunkter. Även 

föreliggande studie kommer ha professionsteoretiska begrepp som perspektiv men med ett 

visst fokus på rollteoretiska begrepp. Vidare har föreliggande studie avgränsats till 

grundskolor i Sverige.    
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2 Tidigare forskning 

I detta avsnitt ges en redogörelse för forskningsläget på området. Avsnittet berör både 

internationell och nationell forskning för att på så vis ge en bild över hur skolkuratorsrollen 

upplevs av de professionella och vad som påverkar deras bild av den.   

2.1 Samverkan 

Vilka arbetsuppgifter och vilka uppdrag skolkuratorerna har samt deras förståelse av dessa, 

har av flera studier lyft som en samverkansproblematik mellan skolkuratorer och andra 

yrkesgrupper. I Dahir et. al. (2010) studie visas resultat på att samarbetet mellan skolkuratorer 

och rektorer är bristfälligt men nödvändigt för båda parter för att få klart för sig vilket 

uppdrag skolkuratorn har och vilka arbetsuppgifter hen har ansvar för. Även Perkins, Oescher 

& Ballard (2010) och Brott & Myers (1999) kom fram till att samverkan med andra 

professioner, men även att vara en del av läroteamet i skolan, är essentiella delar som 

innefattas i skolkuratorsrollen. Även om skolkuratorer i huvudsak arbetat med samtalsstöd till 

enskilda elever anser skolkuratorerna att arbetet utanför samtalsrummet tillsammans med 

andra professioner är en minst lika viktig del av skolkuratorns åtaganden (Perkins, Oescher & 

Ballard, 2010).  

Vikten av samarbete med andra professioner i samband med professionellt identitetsskapande 

blir synnerligen värdefullt på arbetsplatser som saknar formell introduktion och/eller 

vägledning av en mentor, visar en studie gjord av Bickmore & Curry (2013). I likhet med 

Dahir et. al. (2010) visar även denna studie på skolkuratorers vilja till samarbete med rektorer 

på skolan, men riktar även uppmärksamhet mot att det finns behov hos skolkuratorer att få 

formell vägledning av rektorer och mer erfarna skolkuratorer för att lättare förstå sin roll på 

skolan och komma in i arbetet (Bickmore & Curry, 2013). Genom att arbeta närmare andra 

yrkesverksamma öppnas också möjligheten upp för bekräftelse och beröm i det arbete som 

skolkuratorn utför (Bickmore & Curry, 2013; Moss, Gibson & Dollarhide, 2014). Detta 

bekräftas även i Atici (2014) studie -där skolkuratorerna menar att det finns ett samband 

mellan gott samarbete och uppmuntran från kollegor och ett positivt yrkesidentitetsskapande.  

2.2 Autonomi 

Graden av självbestämmande i sina arbetsuppgifter och makten att själv definiera sin yrkesroll 

är teman som har varit återkommande i flera studier. I en studie av Moss, Gibson & 

Dollarhide (2014) uppgav många av skolkuratorerna att de var trötta på allt det administrativa 

arbetet som stod i vägen för deras faktiska kuratorsuppgifter. Skolkuratorerna i studien (ibid.) 



   
 
 

5 
 

menar på att deras autonomi över yrkesrollen och dess arbetsuppgifter påverkas av skolans 

dikterande av deras arbetsuppgifter, vilket indirekt också påverkar yrkesidentiteten på ett 

negativt sätt. Även i Agresta (2006) studie lyfts frågan om autonomins betydelse för känsla av 

stärkt yrkesidentitet. I och med stärkt autonomi upplever studiens deltagare att de även skulle 

få mer att säga till om vad gäller arbetsuppgifter och utformande av en egen yrkesidentitet, 

vilket på sikt skulle minska rolldiskrepansen som deltagarna upplever finns på deras 

arbetsplatser (ibid.). 

En annan intressant aspekt som också tas upp i studien är deltagarnas definition av 

”professionella yrkesutövare” där autonomi är ett av de kännetecken som räknas in i det 

begreppet (Agresta, 2006). Detta kan jämföras med det som Brott & Myers (1999) fann att 

skapandet av en enhetlig professionell identitet stärker skolkuratorernas inflytande och 

delaktighet i utformandet av kuratorsprogram och arbetsinsatser samt att det på så sätt även 

skapar tydlighet kring skolkuratorrollens identitet. Även Altshuler & Webb (2009) lyfter 

frågan om otydlighet skolkuratorsyrkesrollen och kopplar det till yrkets bristande legitimitet. 

Författarna (ibid.) pekar på vikten av att förtydliga skolkuratorsyrkesrollens specifika 

kompetens, ansvar och innebörd för att öka yrkesgruppens legitimitet. Det är framförallt 

viktigt att dessa komponenter framhävs inom skolan, nedtecknade i skolkuratorns 

arbetsbeskrivning, för att på så sätt stärka en enhetlig bild av skolkuratorsyrkesrollen (ibid.).  

Till skillnad från diskussionen om en enda enhetlig skolkuratorsroll som ett sätt att identifiera 

skolkuratorsidentiteten på för att få ökad autonomi har Kok (2013) funnit resultat som tar upp 

en annan sida av vad som kännetecknar skolkuratorsrollen, nämligen en profession som 

definieras och kännetecknas utifrån sitt mångfacetterade arbetssätt. Skolkuratorerna i denna 

studie upplevde att de hade friheten till att vara flexibel i sitt yrkesutövande och att styrkan i 

yrkets identitet låg i det faktum att den saknade tydliga definitioner och riktlinjer för hur 

arbetet skulle utföras (ibid.).   

2.3 Förväntningar 

2.3.1 Egna förväntningar 

De förväntningar både nyexaminerade och erfarna skolkuratorer har på yrkets många 

dimensioner har visats sig påverka de professionellas uppfattning av sin yrkesroll. När 

skolkuratorerna i Moss, Gibson & Dollarhide (2014) studie fick frågan om deras 

förväntningar av yrket stämde överens med det arbete de utför, var majoriteten eniga om att 

det fanns en känsla av frustration när de började arbeta som skolkuratorer som sedan ofta 
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ledde till ett missnöje över arbetssituationen. Författarna till studien drar paralleller till 

tidigare forskning som visar på att orsakerna till skillnaden mellan egna förväntningar och 

upplevda verkligheten kan vara ett resultat av att skolkuratorer under studietiden utvecklar en 

idealistisk syn av yrkesidentiteten som ibland krockar med deras framtida yrke (ibid.). 

Culbreth, Scarborough, Banks-Johnson & Solomon (2005) bekräftar också detta, men 

konstaterade även att diskrepansen mellan förväntningar på arbetsplatsen och verklighetens 

faktiska arbete är en stor bidragande orsak till stress hos den professionella. Det finns också 

skillnader mellan skolkuratorer på olika arbetsplatser gällande graden av diskrepans mellan 

egna förväntningar och det faktiska arbetet (Culbreth & Scarborough, 2008). Skolkuratorer på 

grundskolenivå upplevde i relativt hög grad att de fick arbeta med det som de hade förväntat 

sig, vilket ökade förutsägbarheten och därmed tryggheten i arbetet (ibid.). Detta tros kunna 

bero på att vissa skolor har implementerat tydliga program och riktlinjer på sina arbetsplatser 

med avsikt att underlätta förståelsen av skolkuratorers uppdrag och identitet (ibid.).  

 

En annan aspekt av skolkuratorernas förväntningar som starkt påverkat professionens roll i 

skolan är diskussionen kring vilken av de två rollerna, kurator av psykisk ohälsa eller 

studievägledanderollen, som ska dominera valet av arbetsuppgifter (Perkins, Oescher & 

Ballard, 2010). Skolkuratorerna i nämnda studie hade förväntningar på att först och främst 

sörja för elevers psykiska välmående hellre än att agera studievägledare, vilket bland annat 

berodde på förändringar från nya riktlinjer (ibid.). Detta leder oss in i nästa rubrik.  

2.3.2 Omgivningens förväntningar 

Ett ofta förekommande fenomen som uppmärksammades i studierna var att skolkuratorerna 

upplevde krav och förväntningar från omgivningen, speciellt från annan personal på 

arbetsplatsen. I Perkins, Oescher & Ballard (2010) studie kunde författarna konstatera att det 

fanns dissonanser mellan vad skolkuratorerna avsåg var viktigt att arbeta med och vad 

rektorer och lärare tyckte i frågan, vilket många skolkuratorer upplevde som en stressfaktor i 

förståelsen av sin yrkesroll. Det faktum att åsikter och tankar från skolans personal kring 

skolkuratorers roll är viktiga för yrkesidentiteten har även Moss, Gibson & Dollarhide (2014) 

funnit belägg för i sin studie. Skolkuratorerna kände att de levde upp till sina kollegors 

förväntningar när de fick beröm och uppskattning, vilket även resulterade i att de fick 

bekräftelse och större självförtroende (ibid.). Culbreth & Scarborough (2008) fann även de 

stöd för att annan personals förväntningar och tankar påverkar skolkuratorers arbete och 

yrkesroll. Men inte bara kollegors förväntningar utan även medlemmar av den organisation 
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som skolkuratorerna arbetade inom hade påverkan på deras arbete och i valet av saker att 

engagera sig i. Skolkuratorerna menade på att de endast engagerar sig i frågor och problem 

som låg i linje med organisationens intresse eftersom det gav mest positiv feedback (ibid.).  

Som både internationell forskning och svenska studier pekar på, är det relevant att fortsätta 

studera skolkuratorsrollen i grundskolan. De studier som gjorts visar både på en viss skillnad i 

resultat men även många likheter gentemot, vilket gör att det finns intresse och behov av att 

undersöka detta i relation till svensk kontext. I Sverige har skolkuratorsrollen stått i 

förändring under lång tid och både lagstiftning samt riktlinjer har tagits fram under loppet av 

bara några år. Med bakgrund av detta önskar jag vilja fördjupa mig mer i hur skolkuratorer i 

grundskolan uppfattar och skapar sin yrkesroll.  

2.4 Socialt arbete i den svenska skolan 

Skolan som fält för det sociala arbetet är ännu idag en relativt ovan och annorlunda arena för 

socionomer, vilket D-Wester (2005) menar på kan bero på att skolan har ett mer pedagogiskt 

präglat synsätt. Isaksson (2014: 2016) undersöker hur handlingsutrymme, legitimitet och 

jurisdiktion påverkar skolkuratorsrollen i svensk skola, där författaren även lyfter det 

holistiska och lösningsfokuserade socionomperspektivet som de flesta skolkuratorer är 

präglade av. Författaren kommer i studiens resultat fram till att skolkuratorernas 

handlingsutrymme upplevs bli begränsade i samarbete med lärare, vilket hade att göra med 

parternas olika uppfattningar om framförallt elevers behov, insatser och förväntade resultat 

(ibid.). Samarbetet mellan professionerna inom elevhälsan upplevdes vara präglat av 

samstämmighet något som sågs som en positiv motkraft jämfört med arbetet tillsammans med 

lärare som har det pedagogiskt präglade synsättet i skolan (ibid.). Kravet på att det ska finnas 

tillgång till en skolkurator på varje skola i hela Sverige är relativt ny. I och med att 

skolkuratorerna tidigare i Sverige inte alltid varit en naturlig del i skolans värld (Isaksson, 

2014: 2016) blir därför frågor om legitimitet och jurisdiktion viktiga att lyfta, alltså frågor om 

vilka arbetsuppgifter de ska arbeta med inom ramen för skolverksamheten.  

Tack vare den nya skollagen (2010:800) stärktes skolkuratorsrollen och även elevhälsans 

uppdrag i skolan. Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet lyftes som centralt för 

elevhälsans arbete, där både utförandet av generella och riktade insatser beskrivs mer i detalj. 

Den nya skollagen har även sammanfört skolhälsan, den särskilda elevvården och de 

specialpedagogiska insatserna, till en gemensam elevhälsa (Isaksson, 2016) vilket haft som 

syfte att främja samarbete mellan de berörda professionerna. Den kritik som Isaksson (ibid.) 
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tar upp mot den nya skollagen är att det fortfarande inte finns konkret utskrivet specifika 

arbetsuppgifter och kompetens som inryms i skolkuratorsrollen. Författaren (ibid.) kritiserar 

även den definition och de riktningar som den tidigare utgivna propositionen Hälsa, lärande 

och trygghet (Prop. 2001/02:14) givit ut, där kritiken fokuserar på brister i elevhälsans 

uppdrag att tydliggöra bilden av skolkuratorers arbete. De riktlinjer propositionen (ibid.) ger 

är att det skolsociala arbetet ska utföras utifrån ett psykosocialt helhetsperspektiv, detta 

genom att skolkuratorn ska arbeta på individ, grupp- och organisationsnivå, arbeta med 

stödsamtal samt andra mer konsultativa uppgifter. Dessa riktlinjer går att finna likheter i 

studien av Isaksson (2016) hos skolkuratorernas arbetssätt där. Detta har tidigare lett till att 

frågan om skolkuratorns jurisdiktion hamnat i skymundan och att bland annat skolpsykologer 

och skolkuratorer setts som utbytbara resurser (Backlund, 2007).  

Även svenska studier visar på skillnad i resultat gällande vad som är skolkuratorns funktion 

och huvudsakliga arbetsuppgifter i skolan. I Backlunds avhandling (2007) har författaren 

funnit resultat som pekar på att skolkuratorer inte har en säregen funktion eller arbetsuppgift, 

vilket däremot Isaksson (2014: 2016) kunde se att de har. Skolkuratorerna i Isakssons studie 

(ibid.) uppgav att deras roll ofta definierades utifrån en helhetssyn på elevers behov, vilket 

sågs som något unikt för det skolkurativa arbetet. Även rollen av att ge råd och emotionellt 

stöd till lärare lyftes upp som en typisk skolkuratorsfunktion (ibid.). Resultat som gemensamt 

delas av tidigare svensk forskning är att skolkuratorernas uppdrag upplevs, av skolkuratorer 

själva, som för omfattande sett till de många arbetsuppgifter de har, som ett resultat av de 

otydligt formulerade arbetsuppgifterna, samt att det finns förväntningar från omgivningen av 

att vara en avlastande funktion för lärare så att undervisningen kan fortgå (Backlund, 2007; 

Isaksson, 2014: 2016).   

Andra synpunkter som lyft skolkuratorernas arbetssituation kommer från den undersökning 

som gjordes av Novus (2016) på uppdrag av akademikerförbundet SSR, genom en 

enkätundersökning som omfattade över 600 skolkuratorer runtom i Sverige. Undersökningen 

(ibid.) visade bland annat att en stor majoritet av Sveriges skolkuratorer upplevde att de har 

för hög arbetsbelastning och att de inte hinner med sina arbetsuppgifter som ingår i uppdraget. 

Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet blir dessutom nedprioriterat, tre av fyra 

skolkuratorer upplever sig inte hinna med det förebyggande arbetet i den utsträckning som de 

hade önskat och många känner sig ensamma i sitt arbete med för stort ansvar (ibid.). 

Skolkuratorerna har många gånger även ett nära samarbete med andra professioner inom 

skolan och elevhälsan, vilket oftast har blivit med skolsköterskan, rektorn och 
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specialpedagogen (Novus, 2012). Det visar även Isaksson (2014: 2016) att skolkuratorerna är 

beroende av rektorn och dennes beslut samt vilka prioriteringar inom det skolkurativa arbetet 

rektorn väljer att gå vidare med. Skolkuratorerna är beroende av tydliga arbetsbeskrivningar 

och därför blir rektorns delaktighet i deras arbete nödvändigt eftersom rektorn är den som kan 

ge legitimitet till yrket (ibid.).   

2.5 Riktlinjer för socionomer 

En stor majoritet av skolkuratorerna i Sverige har en socionomexamen (SSR, 2016), och 

berörs därför också av de riktlinjer, principer och kunskaper som det sociala arbetets 

kärnuppdrag bygger på. I en manual framskriven av akademikerförbundet SSR (2014) Global 

definition av professionen socialt arbete har International Federation of Social Workers 

(IFSW) tagit fram globala definitioner och principer för socialt arbete som profession. 

Kärnuppdraget handlar bland annat om att främja social förändring, social utveckling, social 

sammanhållning, empowerment samt att verka för frigörandet av människors egna resurser 

(SSR, 2014). Inom dessa kärnuppdrag lyfter manualen även olika aspekter av mänskliga 

rättigheter som socialt arbete ska värna om:  

 Medborgerliga och politiska rättigheter – Yttrandefrihet, samvetsfrihet och frihet från 

tortyr och godtyckligt frihetsberövande 

 Socioekonomiska- och kulturella rättigheter – Utbildning, hälsa, bostäder och 

minoritetsspråksrättigheter 

 Rätten till biologisk mångfald av arter, jämlikhet och rättvisa i relationer mellan 

människor 

Den första punkten inrymmer även Barnkonventionen som är en essentiell del av det 

skolsociala arbetet, vilken har stått som inspiration till utformandet av Skollagen (2010:800). 

Den andra punkten tar upp hälsa som en viktig rättighet och som även där går att finna en 

koppling till Skollagen i form av uttryck som att elevhälsan ska arbeta med förebyggande och 

hälsofrämjande arbete (ibid.). I den tredje punkten är jämlikhet och rättvisa i de 

mellanmänskliga relationerna viktiga principer som ingår i såväl socionomens som 

skolkuratorns alla olika arbetsuppgifter.  

Kärnuppdraget tillsammans med de olika aspekterna för mänskliga rättigheterna ingår i 

professionens arbete och strävar efter att ”främja social inkludering och social 

sammanhållning, minska fattigdom, frigöra människors resurser, skydda och stödja utsatta 

och förtryckta grupper och individer, med särskilt hänsynstagande till barns behov av skydd 
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och utveckling.” (SSR, 2014., s. 3). Det särskilda hänsynstagandet av barns behov i centrum 

är också en viktig utgångspunkt för det sociala arbetets mål och principer, särskilt för 

skolkuratorer vars huvudsakliga målgrupp är barn, blir just detta perspektiv särskilt relevant.   

I manualen för den globala definitionen av socialt arbete (SSR, 2014) ges även en beskrivning 

av vad som är det sociala arbetets legitimitet och uppdrag. Det sociala arbetets legitimitet vilar 

på att den enskilde socialarbetaren verkar inom de områden där människor interagerar med sin 

omgivning och som innefattar olika sociala system där människor befinner sig och agerar i 

(ibid.). Detta gör socialarbetaren genom att involvera människor i samhällslivet, öka 

välbefinnandet, påverka samhällsstrukturer och därmed utmana orättvisor som finns på olika 

sätt (ibid.). Den kunskap som innefattas i det sociala arbetets fält sträcker sig över ett brett 

spann teorier, från socialt arbete till humaniora och samhällsvetenskapliga discipliner och som 

kan ta sig i uttryck i en rad praktiker som manualen lyfter (ibid.):  

 Olika former av skydd  

 Stöd och behandling  

 Rådgivning 

 Arbete med grupper  

 Samhällsarbete 

Ovan nämnda praktiker är några av de övergripande tillvägagångssätt för socialarbetare att 

arbeta för mänskliga rättigheter. För detta krävs en helhetssyn där arbetet behöver utföras på 

både individ, grupp- och samhällsnivå (SSR, 2014). Det sociala arbetets strategier handlar 

dels om att frigöra människan och ge möjligheter till självförverkligande och stärkt 

självkänsla samt utmana förtryckande samhälls- och maktstrukturer som bidrar till orättvisor 

(ibid.). Mycket av det som beskrivs i SSR (2014) kring socionomens professionella kunskap 

och arbetsbeskrivning går att koppla till skolkuratorns yrkesroll och den Policy för 

skolkuratorer som arbetats fram av SSR (2015) som poängterar den mångfacetterade 

kunskapsplatta en skolkurator ska ha och där socionomexamen har bedömts som en lämplig 

utbildning för uppdraget. Exempel på vad dessa kunskaper kan handla om är olika kunskaper 

inom samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen såsom sociologi, juridik, psykologi och 

statsvetenskap (ibid.). Socionom- och kuratorsrollen präglas båda av att inta ett större 

perspektiv kring social problematik och att arbeta förebyggande och hälsofrämjande.  
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3 Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt redogörs för de teoretiska perspektiv som används som utgångspunkt för 

tolkning av studiens resultat. De teoretiska utgångspunkter som använts är 

Professionalisering: Legitimitet, autonomi och Jurisdiktion samt Rollteori: Förväntningar, 

Informella och formella yrkesroller och rollkonflikter.  

3.1 Professionalisering 

Professionalisering som begrepp i denna uppsats ämnar fokusera på den del som behandlar 

autonomi, legitimitet och jurisdiktion. Mycket av det som professionalisering av ett yrke 

strävar efter är att markera för en yrkesgrupp vilken kunskap de verksamma inom gruppen 

råder över, tillskansa sig en viss grad av professionell autonomi och en egen utbildning för att 

särskilja sig från andra yrkesgrupper (Jonnergård & Erlingsdottir 2008). Detta särskiljande 

från andra professioner kallas även för jurisdiktion, vilket kan sägas vara ett slags erkännande 

av samhället att professionen har rätt att bestämma över vilka arbetsuppgifter den har samt 

hur dessa ska utföras (Abbott, 1988). Det är därmed i hög grad i relation till omgivningen och 

andra professioner som en profession konstrueras, vilket fyller funktionen att den 

professionella vet vad hen är och hur hen ska agera professionellt (Jonnergård & Erlingsdottir 

2008). För att en profession ska tillåtas arbeta inom ett visst område är den specifika 

kunskapen inom ett särskilt vetenskapligt ämnesområde själva utgångspunkten för legitimitet 

och förtroende för professionen (Abbott, 1988).  Utbildning och vetenskaplig kunskap inom 

ett visst område är essentiellt för en profession, vilket även gör det lättare för en yrkesgrupp 

att också av omgivningen uppfattas och bemötas som experter inom deras område (ibid.). På 

så sätt kan en profession förvärva ett erkännande och kontroll över sina specialistområden 

gällande kunskap och praxis (Payne, 2002). Detta teoriavsnitt kommer använda sig utav 

professionaliseringsbegrepp som hjälp för att undersöka hur skolkuratorer som yrkesgrupp 

kan förstås utifrån sina arbetsuppgifter och sin funktion med hjälp av begreppen autonomi, 

legitimitet och jurisdiktion.  

3.1.1 Autonomi och legitimitet 

Som tidigare poängterats är legitimitet en essentiell del i skapandet och bibehållandet av en 

profession. Legitimitet menar Fournier (1999) uppnås genom att inneha och använda sig utav 

vetenskaplig kunskap inom ett område samt att ha en viss grad av professionell autonomi. 

Författaren (ibid.) lyfter även kriterier som att ”stå för sanningen”, vara effektiva, arbeta för 

samhällets bästa och social välfärd, vilket ska genomsyras i praktiken för att en yrkesgrupp på 
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så sätt ska framstå som legitim och professionell. Professioners legitimitet kan handla om att 

de besitter en slags specialiserad kunskap som i samhällets ögon betraktas som ”rätt och 

riktigt” som överensstämmelse med rådande normer och värderingar (Fournier, 1999). Den 

juridiska legitimiteten kan ses som ett exempel på vad samhället betraktar som ”rätt och 

riktigt”, alltså vad lagstiftning och yrkesriktlinjer dikterar för yrkesvillkor (ibid.). Juridisk 

legitimitet innebär dock inte automatiskt att en yrkesgrupp får legitimitet på arbetsplatsen utan 

är en dynamisk process med andra professioner (Abbott, 1988). Legitimitet ger de 

professionella större kontroll över sina uppgifter baserat på sin specialkunskap, vilket 

författaren för denna uppsats sammanfattat tolkar som bidragande till ökad autonomi.  

De flesta skolkuratorer i Sverige är socionomer och besitter därför också kunskap, värderingar 

och normer som är kopplade till det sociala arbetets ämne och uppdrag. Eftersom 

skolkuratorer befinner sig och arbetar i en verksamhet som i huvudsak arbetar med 

undervisning, lärare som har kunskap, värderingar och normer kopplade till pedagogik, 

betraktas deras handlande och värderingar utifrån verksamhetens dominerande och rådande 

normer (D-Wester, 2005; Isaksson, 2016). Legitimitet skapas, upprätthålls och kontrolleras i 

relation till andra professioner vilket kan ställa till med problem för skolkuratorer vars roll i 

skolan står i en underlägsen position i förhållande till den pedagogiska arenans normer och 

värderingar (ibid.). Begreppet legitimitet i denna uppsats används för att förstå hur 

skolkuratorernas autonomi påverkas i en verksamhet som domineras av en annan yrkesgrupp, 

pedagoger, samt vilken kunskap de använder sig av i egenskap av att vara socionomer.    

3.1.2 Jurisdiktion 

Som en följd av legitimitet blir jurisdiktion viktigt att lyfta i skapandet av en profession. 

Begreppet legitimitet är en förutsättning för jurisdiktion som handlar om att en yrkesgrupp 

hävdar makt och kontroll över ett särskilt kunskapsområde för att på så sätt avgränsa sin egen 

specialkompetens från andra professionsgrupper (Abbott, 1988). Jurisdiktion handlar alltså 

om en positionering och en monopoliserande markering av sitt arbetsområde, vilket blir 

särskilt viktigt om det finns andra professioner inom närliggande arbetsområden som kan 

konkurrera (ibid.). En professions ensamma rättigheter till ett arbetsområde kräver inte bara 

ren professionell kunskaps- och yrkesskicklighet inom området utan kräver även, precis som 

för legitimitet, ett erkännande från samhället att just den professionen är bäst lämpad för det 

specifika arbetsområdet (Abbott, 1988). Ett sätt att markera sin jurisdiktion är något som 

Abbott (ibid.) kallar för ”formellt redskap” vilket kan handla om att peka på yrkesriktlinjer 

eller arbetsbeskrivning som ett sätt att försvara sina arbetsområden. På så sätt upprätthåller de 
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professionella autonomi och jurisdiktion gentemot andra professioner genom användandet av 

formella förväntningar och resurser (Abbott, 1988). Tidigare forskning har visat att de 

uppgifter som var mest typiska för skolkuratorer som kontakt med myndigheter utanför 

skolan, samtal med elever och föräldrar också utfördes av andra professioner på skolan 

(Backlund, 2007). Jurisdiktion i denna uppsats kommer därför fokusera på inom vilka 

arbetsområden skolkuratorer som profession hävdar sin jurisdiktion och på vilka sätt det yttrar 

sig.  

3.2 Rollteori  

En av de många teori som Payne (2008) har skrivit om kallas för rollteori och hänger ihop med 

hur individer förstår omvärlden och agerar på olika sätt utifrån roller vi själva eller andra 

tillskriver oss. Rollteorin går ut på att individers sätt att reagera på är kopplat till samspelet med 

andra människor och deras förväntningar utifrån deras positioner i olika sociala sammanhang 

(ibid.). Samspelet med andra människor, det vill säga andra människors bild och uppfattning av 

den professionella utifrån dennes roll, påverkar hens bild av sig själv och sin position i ett 

sammanhang. En individs roll på en arbetsplats kan vara tillskriven av andra och de kan även 

vara förvärvade på grund av olika prestationer. Ett problem i denna uppsats som ämnas 

synliggöras med hjälp av denna teori är de fall där det uppstår rollförvirring eller rollkonflikter, 

vilket i en arbetskontext kan leda till osäkerhet i vad som förväntas av en själv utifrån sin 

professionella roll. Eftersom människor är beroende av information om hur de ska förhålla sig 

till andra människor är skapandet av roller en väsentlig del i förståelsen av sitt förhållningssätt 

gentemot till exempel andra professioner. Som tidigare forskning visat påverkas den enskilde 

skolkuratorns arbetssituation av sin egen och andras bild av skolkuratorsrollen, vilket därför 

gör det intressant att analysera de enskilda skolkuratorernas upplevelser av detta med hjälp av 

rollteorin.   

3.2.1 Förväntningar 

Rollfenomenet går att tolka utifrån olika infallsvinklar, ett av dem utgår ifrån att yrkesroller är 

summan av de normer och förväntningar som går att koppla till en viss uppgift eller position 

(Lennéer-Axelson & Tylefors, 2005). Dessa rollförväntningar kan se olika ut, det kan handla 

om de förväntningar som individen har på sig själv, förväntningar som andra personer har på 

individen och även vilken uppfattning individen har om andras förväntningar (ibid.). Det kan 

även vara så att den organisation där individen befinner sig på har förväntningar på hen som 

också bidrar till yrkesrollens formande (ibid.). Förväntningars betydelse i skapandet och 
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förståelsen för skolkuratorernas yrkesroll har tidigare forskning lyft som en viktig aspekt och 

kommer även i denna studie vara ett viktigt perspektiv i förståelsen för hur skolkuratorerna 

skapar mening och förståelse av sin yrkesroll. 

3.2.2 Informella och formella yrkesroller 

I arbetslivet går det att skilja på formella och informella roller, där formella roller ofta 

uttrycks i lagar, riktlinjer och befattnings- och uppdragsbeskrivningar (Lennéer-Axelson & 

Tylefors, 2005). Dessa formella förväntningar är starkt knutet till yrkesrollen och om vilka 

arbetsuppgifter som ska göras av individen, hur dessa ska utföras och vilket uppdrag hen har i 

egenskap av sin befattning (ibid.). I denna studie kan det vara av intresse att se huruvida dessa 

formellt uttryckta beskrivningar som riktlinjer, lagar och uppdragsbeskrivningar blir en del av 

skapandet och förståelsen av skolkuratorernas yrkesroll.  

De informella förväntningarna står lite i motsats till de formella och är inte lika hårt reglerade 

utan påverkas snarare av traditioner, normer och behov på en arbetsplats till exempel en skola 

(Lennéer-Axelson & Tylefors, 2005). Ofta är det de informella förväntningarna som bidragit 

till de mer stereotypa bilderna av och förväntningarna på en yrkesgrupp (ibid.). De informella 

förväntningarna kan vara bidragande i tolkningen av hur omgivningens förväntningar blir en 

starkt påverkande faktor när skolkuratorer förväntas utföra vissa uppgifter eller förhålla sig på 

ett visst sätt.   

3.2.3 Rollkonflikter 

När både formella och informella förväntningar från olika håll riktas mot en och samma 

yrkesroll finns risken att det uppstår en konflikt för den enskilde (Lennéer-Axelson & 

Tylefors, 2005). En rollkonflikt uppstår alltså när en roll är oförenlig med en annan roll 

(Payne, 2002) vilket beror på att det finns motsägelser dem emellan eller att de på något sätt 

konkurrerar med varandra. Denna typ av rollkonflikt kallas för intra-rollkonflikt och innebär 

att olika individers sätt att uppfatta en och samma roll skiljer sig åt (ibid.). Denna konflikt kan 

leda den enskilde in i ett stadie av rollosäkerhet då hen inte är säker på vad rollen kräver 

(ibid.). Det finns även en annan typ av rollkonflikt som kanske är det som tidigare har skapat 

mest problem som kallas för rollöverlastning (Lennéer-Axelson & Tylefors, 2005), vilken 

påminner om rollosäkerhet men där själva problemet sitter i bristen på tid att uppfylla 

förväntningarna (ibid.). Den problematik som skolkuratorerna upplever gällande tidsbrist i 

arbetet på skolorna har lett till att det akutstyrda arbetet tagit över, samtidigt finns både 

skollagen och riktlinjer som poängterar vikten av förebyggande arbete som det viktigaste och 

huvudsakliga arbetet inom elevhälsan. De många olika förväntningar som riktas från olika 
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håll kan krocka med det tids- och handlingsutrymme som skolkuratorerna har i sitt arbete kan 

ses som en rollkonflikt på grund av rollöverlastning.  

3.3 Användandet av teorierna 

Både professionaliseringsteori och rollteori har använts i analysen och tolkningen av empirin 

men med fokus på olika nivåer. Rollteorin har till viss del använts för att utforma frågor till 

intervjuguiden och senare i analysen för att tolka de enskilda individernas upplevelser av sin 

yrkesroll. Professionalisering och de huvudbegrepp som ryms i det har använts för att lyfta 

intervjupersonernas utsagor ytterligare en nivå från att vara på individnivå till gruppnivå. 

Detta för att kunna analysera empirin ur ett professionsperspektiv för att sedan kunna uttala 

sig om professionen som grupp. Begreppen som ingått i professionaliseringsteorin har fyllt 

funktionen att se hur skolkuratorernas ageranden kan påverka professionens legitimitet. 

Skolkuratorerna som intervjuats i denna studie har samtliga haft det gemensamt att de, 

förutom att alla arbetar som skolkurator, även är utbildade socionomer och därför blir 

professionaliseringsteorin intressant även i det avseendet som handlar om det sociala arbetets 

kunskap, legitimitet och jurisdiktion i skolan som arena.        
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4 Metod 

I metodavsnittet redogörs för studiens vetenskapliga utgångpunkt, metodval, urval, 

analysmetod. Vidare förs en diskussion kring studiens tillförlitlighet och generaliserbarhet 

samt de etiska överväganden som gjorts under studiens gång.  

4.1 Vetenskaplig utgångspunkt 

Denna studie har undersökt hur skolkuratorer uppfattar och skapar sin yrkesroll i grundskolan. 

De professionellas upplevelser var det som stod i centrum för denna studie och av den 

anledningen har den vetenskapliga utgångspunkten utgått ifrån det hermeneutiska 

förhållningssättet, som kan ge en djupare förståelse av skolkuratorernas yrkesroll i skolan. 

Den hermeneutiska utgångspunkten kan sägas ha en beskrivande uppgift men även en 

tolkande process där forskaren gör en tolkning av intervjupersonens upplevelser (Creswell, 

2013). Hermeneutiken präglas av en relativ kunskapssyn som säger att ingen kunskap kan 

betraktas som absolut och att all kunskap bygger på förförståelse (Bryman, 2011). Syftet med 

en hermeneutisk kunskapssyn är att skapa en förståelse genom att studera innebörden i 

exempelvis intervjuer som tar sin utgångspunkt i författarens tolkning (ibid.). Det 

hermeneutiska förhållningssättet ger en möjlighet att tolka meningar och handlingar utifrån 

individens bakgrund och kontext (Kvale & Brinkmann, 2009). Centralt i denna process är 

därför att uttolkaren av texten och dennes förkunskaper lyfts fram (ibid.). I den kvalitativa 

innehållsanalysen har den hermeneutiska cirkeln en viktig betydelse för tolkningen och 

förståelsen av empirin. Författarens egen förförståelse blir central för utvecklandet av den nya 

förståelsen som skapas i tolkningsprocessen av nya erfarenheter och idéer, likt en cirkel blir 

därför den nya förståelsen en ny förförståelse för kommande tolkningar (Bryman, 2011). Som 

exempel på detta har författaren för denna uppsats tidigare haft en mer individfokuserad 

förförståelse av hur skolkuratorsyrkesrollen skapas av skolkuratorer, att skolkuratorernas 

yrkesidentitet skulle vara något som de själva i hög grad påverkar. Denna förförståelse har 

förändrats över tid allteftersom författaren har fått nya erfarenheter från intervjuer och fortsatt 

fördjupat sig i litteratur på området. Detta har vidgat kunskaperna till att integreras i en ny 

förståelse av att skolkuratorernas yrkesidentitet skapas i relation till sin omgivning och att det 

är en komplex process. I och med den nya förförståelsen från nya erfarenheter och fördjupad 

kunskap har förståelsen för yrkesidentitetsskapandet utvecklats. Skolkuratorernas 

yrkesidentitet skapas i relation till sin omgivning och särskilt i jämförelse med andra 
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professioner vilket gör identitetsskapandeprocessen mer dynamisk och komplex än den 

tidigare förförståelsen gav utrymme för.  

Författaren till denna uppsats är utbildad socionom och är därför präglad av de teorier och 

grundläggande värderingar som professionen vilar på. Författaren för denna studie har ingen 

egen erfarenhet av att arbeta som skolkurator utan har endast kommit i kontakt med den 

yrkesgruppen i egenskap av socionompraktikant inom socialtjänsten. De förkunskaper som 

kan lyftas fram i detta ämne vilar på den sporadiska kontakt med skolkuratorer som fanns 

under praktiken och genomförandet av en mindre forskningsöversikt på området. Det var 

genom den forskningsöversikten som intresset växte fram ur och har bidragit till en teoretisk 

förförståelse på området. Beroende på vilken förförståelse eller erfarenhetsbakgrund som 

författaren i studien har kommer studien att formas i en särskild riktning (Creswell, 2013). 

Detta medför ett särskilt ansvar för denna studies författare att ständigt reflektera över vilken 

roll personen har till studiens ämne och hur den kan forma intervjupersonernas tolkning 

(Creswell, 2014).   

4.1.1 Socialkonstruktionism 

Den kunskap de professionella äger och den erfarenhet de har med sig sedan tidigare påverkar 

också deras handlande i olika situationer och sammanhang (Berger & Luckmann, 1998). 

Rutiner skapas ur de professionellas handlande och som sedan blir den rådande normen inom 

en verksamhet. På så sätt kan ett handlingsmönster skapas och som uppfattas av omgivningen 

som en objektiv sanning men som från början var konstruerat av mänskligt handlande (ibid.). 

Genom ett socialkonstruktionistiskt perspektiv kommer denna studie ta sin utgångspunkt ur den 

sociala verklighet som skolkuratorerna arbetar i. Huvudsakligen kommer samspelet mellan 

individen och gruppen lyftas, att den syn på verkligheten som individen har med sig är ett 

resultat av tidigare erfarenheter som hen har fått från sitt sociala sammanhang (Payne, 2008). 

Detta kan ge en bild av hur skolkuratorerna till exempel arbetar med andra professioner, 

verksamhetens olika normer och arbetsplatskultur samt hur deras arbetssätt och 

arbetsförhållande påverkas av detta. Föreliggande studie kommer ha fokus på den del av 

socialkonstruktionismen som berör samspel, vilket är för att tidigare forskning visat att 

skolkuratorer lyft samspelet med annan personal på arbetsplatsen som en viktig del i skapandet 

av sin egen yrkesroll. Socialkonstruktionism som utgångspunkt i föreliggande studie kommer 

därför användas för att se hur skolkuratorerna inom sina verksamheter konstruerar sanning 

genom de handlingsmönster och normer som råder och tillämpas. Den verklighet som 

skolkuratorerna uppfattar och tolkar som verklig i sig är något som skapats genom den sociala 
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interaktionen och genom ett samspel med annan personal inom verksamheten (Giddens & 

Griffiths, 2007).  

4.2 Metodval 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar har en kvalitativ metod använts. De flesta studier 

som gjorts på området har varit kvalitativt inriktade för att kunna förstå hur skolkuratorer 

resonerar om sin yrkesroll och varför, på så sätt passar ett kvalitativt förhållningssätt bättre än 

ett kvantitativt som söker få mer kvantifierbar data. Studier som är mer kvalitativt inriktade 

ämnar ofta studera grupper eller individers sätt att uttrycka sig om ett mänskligt eller socialt 

problem (Creswell, 2013) och är närmare kopplade till det hermeneutiska förhållningssättet. 

Som Bryman (2011) menar kan studien med det kvalitativa förhållningssättet lägga fokus på 

hur studiens deltagare förstår och uppfattar sin sociala verklighet och på så sätt skapa en 

förståelse för hur deras verklighet förhåller sig, vilket lämpade sig väl till denna studie.  

Inom den kvalitativa forskningen ryms flertalet olikartade metoder för att samla in data. I 

denna studie stod det mellan att använda fokusgrupper eller kvalitativa intervjuer. 

Fokusgrupper som metod har dock ett större fokus på interaktionen mellan deltagarnas åsikter 

och samspelet dem emellan under intervjun (Bryman, 2011). För att fånga upp den enskilda 

respondentens upplevelse är det fördelaktigt att använda sig av personliga intervjuer som en 

metod för att besvara syftet (Creswell, 2013). Den kvalitativa intervjun är lämplig eftersom 

den ger möjlighet att få fylliga och djupa svar och kan utgå från undersökningspersonens 

synvinkel och erfarenheter (Bryman, 2011: Kvale & Brinkmann, 2009). Trots att studien 

önskar ge utrymme för långa utlägg och fördjupad kunskap från respondenterna kring deras 

upplevelser ämnar denna studie även få styra över viktiga temaområden som rör deras 

arbetsuppgifter, samverkan med andra aktörer och andra påverkansfaktorer som är av 

betydelse. Den semistrukturerade intervjuformen ger utrymme för respondenten att styra över 

hur mycket hen vill delge inom ett ämne samtidigt som intervjuaren kan styra över teman och 

strukturera upp intervjun (Bryman, 2011: Kvale & Brinkmann, 2009). 

I valet mellan de olika kvalitativa intervjuformerna som skulle användas föll beslutet på den 

semistrukturerade intervjuformen, som också tillsammans med den ostrukturerade 

intervjuformen är de vanligaste inom kvalitativ forskning (Bryman, 2011). Med den 

semistrukturerade intervjuformen var syftet att ge utrymme för intervjupersonerna att själva få 

komma till tals om för dem viktiga tankar och funderingar som ryms inom ett visst ämne eller 
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en viss fråga, samtidigt som studiens frågeställningar blev besvarade genom att bevara en 

struktur genom upprättande av olika teman (Kvale & Brinkmann, 2009).  

4.3 Forskningsöversikt  

I sökandet efter tidigare forskning har författaren för denna uppsats gjort en 

forskningsöversikt på området. Valet av databaser har styrts efter forskningsområdet och vilka 

nyckelbegrepp som är viktiga för denna översikt.  

4.3.1 Databaser som användes 

Valet av databaser har styrts efter forskningsområdet och vilka nyckelbegrepp som är viktiga 

för denna översikt. För att göra effektiva sökningar menar Aveyard (2014) på att valet av 

nyckelord och viktiga begrepp är essentiellt i valet av databaser eftersom det är utifrån 

databasernas begreppslistor (Thesaurus) som sökningarna sker. De sex databaser som använts 

för denna översikt har varit relevanta i förhållande till valda forskningsområdet och i relation 

till valda nyckelbegrepp.  

- ERIC 

- PsycARTICLES 

- PsycINFO 

- Social Services Abstracts 

- Sociological Abstracts 

- (Social Sciences Citation Index (kompletterande sökningar)) 

4.3.2 Sökstrategi 

Till en början identifierades tre huvudord som lämpar sig väl till att vara med i abstrakt: 

School counselor (skolkurator), Roles (roller) och Elementary school (grundskola). Första 

ordet (skolkurator) fångar in forskningsöversiktens målgrupp alltså vem som ska studeras 

samtidigt som det andra ordet (roller) syftar till vad som ska studeras. Det tredje ordet (skola) 

togs med av den anledningen att begreppet ”skolkurator” är tvetydigt på engelska och är 

tämligen svåröversatt, risken fanns att det kom upp artiklar som behandlar kuratorers 

erfarenheter och inte specifikt skolkuratorer, detta ledde till ett behov av förtydligande i 

sökningen.  

4.3.3 Tematisering av artiklar 

Efter de breda grundläggande sökningarna kunde en specifikare sökning ta fram en mer 

lättarbetad mängd artiklar för noggrannare granskning. Totalt sex artiklar valdes ut från de 84 
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träffarna som den slutgiltiga sökningen gav. För att öka sannolikheten att relevanta studier 

tagits med har även alla artiklar som citerat till de åtta valda studierna för denna översikt 

granskats och valts ut. Totalt tre artiklar valdes ut genom att granska citeringsartiklarna vilket 

resulterade i nio artiklar. Med hjälp av den kompletterande sökningen som gjordes i databasen 

Social Sciences Citation Index kunde även ännu en till artikel tas med vilket resulterade i att 

totalt 10 studier har använts i denna översikt. Totalt 10 artiklar som använts i denna översikt 

har granskats och tematiserats i ett försök att sammanställa ett resultat baserat på 

gemensamma nämnare från vad dessa studier kom fram till. Tematiseringen har fokuserat på 

de resultat som enbart kommer ifrån skolkuratorers upplevelser kring sin yrkesroll och har på 

detta sätt resulterat i följande tre teman: Samverkan, Autonomi och Tidigare förväntningar. 

Under varje tema redovisas vilka resultat kopplat till temat som framgick i de olika studierna 

och om det fanns likheter och skillnader dem emellan. Tema Samverkan lyfter de aspekter av 

skolkuratorernas syn på sin yrkesidentitet som ses och definieras i förhållande till andra 

professioner genom samverkansinsatser. Under rubriken Autonomi diskuteras 

skolkuratorernas känsla av frihet och självbestämmanderätt i sitt uppdrag och i sina 

arbetsuppgifter samt betydelsen för upprättandet av en professionell yrkesidentitet. Tema 

Förväntningar har delats upp i två underrubriker, ena delen lyfter skolkuratorernas egna 

förväntningar på sin yrkesroll och den andra delen tar upp omgivningens förväntningar på 

yrkesrollen och hur dessa påverkar skolkuratorernas yrkesidentitet.  

4.4 Urval  

För att göra urvalsförfarandet effektivare med tanke på närhet till respondenter avgränsades 

studiens geografiska omfattning till en större kommun i Norrland. Det empiriska materialet 

består av sex semistrukturerade intervjuer där intervjupersonerna valts ut utifrån ett 

målinriktat och målstyrt urval (Bryman, 2011). Denna urvalsstrategi syftar till att välja ut 

respondenter på ett strategiskt sätt för att deras unika upplevelser och erfarenhet kan bidra till 

att besvara studiens syfte och frågeställningar (ibid.). På så sätt riktades urvalet till de 

verksamheter som de professionella arbetar på för att därifrån göra ytterligare avgränsningar 

avseende utbildning och arbetsplats. Antalet intervjuer bestämdes med hänsyn till den 

tidsomfattning studien hade till sitt förfogande. Inom kvalitativ forskning menar Creswell 

(2013) att fokus bör ligga på att ut mycket data från varje enskild studieobjekt.  

Respondenterna i denna studie har valts ut med hänsyn till två faktorer, att de ska ha en 

socionomexamen samt vara verksamma som skolkuratorer vid minst en grundskola. 

Anledningen till att denna studie endast valt ut skolkuratorer som har en socionomexamen var 
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för att kunna använda sig av professionsteorin som ett medel att kunna ta analys av empirin 

till en annan nivå där skolkuratorerna även betraktas utifrån att vara socionomer. Den 

avgränsning som gjordes, avseende vilken skolnivå skolkuratorerna skulle arbeta inom, valdes 

med bakgrund av vad tidigare studier haft för avgränsningar samt hur det svenska 

skolsystemet är uppdelat i grundskola och gymnasium. Med tanke på denna uppdelning föll 

sig valet mer naturligt att inrikta sig på skolkuratorer som arbetar inom ett av dessa områden 

eftersom skolkuratorernas huvudsakliga arbetsuppgifter kan skilja sig mellan grundskola och 

gymnasium. Med tanke på den skolplikt som finns i de svenska grundskolorna har de därför 

också ett särskilt ansvar för eleverna där jämfört med gymnasieskolorna som inte är 

skolförpliktigade.  

4.5 Tillvägagångssätt 

Inledningsvis kontaktades en skolkurator som arbetar på en grundskola i den kommun som 

uppsatsen avgränsats till. Av hen mottogs kontaktuppgifter till alla skolkuratorerna i 

kommunen som arbetar i grundskolorna. Som ett första steg i kontakten med skolkuratorerna 

skickades ett informationsbrev ut via e-mail (se Bilaga 1) med all information kring studiens 

syfte, tillvägagångssätt och vad respondenternas deltagande innebär. Efter utskicket av 

informationsbrevet fick respondenterna fyra arbetsdagar i betänketid, därefter kontaktades de 

via telefon för att se ifall intresse fanns att delta i studien. Respondenterna blev informerade, 

både muntligt och skriftligt, om att de garanteras konfidentiellitet i studiens slutresultat. De 

informerades även om att deras deltagande i studie är helt frivilligt och att de kan dra sig ur 

närsomhelst utan att behöva motivera det.  

Nästa steg var att bestämma vilken tid och plats intervjuerna skulle äga rum, vilket 

respondenterna fick styra över i alla högsta grad. Intervjuerna hade en tidsåtgång på 50-90 

minuter och genomfördes på en plats som respondenterna själva valde, vilket ofta blev på en 

av deras arbetsplatser i ett avskilt tyst rum.   

I början av mötet med respondenterna redogjordes för studiens syfte och intervjuns 

utformning. Eftersom metodvalet för denna studie föll på att genomföra semi-strukturerade 

intervjuer upprätthölls strukturen av de kvalitativa intervjuerna genom användandet av en 

intervjuguide (se Bilaga 2) med frågor som rör temaområdena Arbetssituation, Samverkan, 

Förväntningar och Kunskap. Genom att på förhand ställa upp vissa temaområden som är 

baserade på studiens frågeställningar var det också lättare att formulera frågor som kunde 

besvara studiens syfte. Intervjuguiden fick genomgå granskning av författarens handledare 

och testades sedan även i en så kallad pilot-intervju, vilket är till fördel för att kunna säkra ett 
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visst mått av kvalitet (Creswell, 2013). Fördelen med detta är att intervjuguiden på så vis kan 

utvecklas till det bättre och minimera eventuella svårigheter och bias som annars hade kunnat 

uppstå i intervju med studiens respondenter (Bryman, 2011: Creswell, 2013). Alla intervjuer 

spelades in med hjälp av en diktafon för att sedan användas vid transkriberingen.   

4.6 Databearbetning och analysmetod 
Datamaterialet från intervjuerna har analyserats med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys för 

att rikta fokus på respondenternas personliga åsikter i relation till den kontext de befinner sig i. 

Tanken med att använda den kvalitativa innehållsanalysen i denna studie har varit att få 

fördjupad kunskap om hur skolkuratorer upplever och skapar skolkuratorsrollen. Detta har 

uppnåtts med hjälp av citat från intervjuerna eftersom vissa fenomen är svåra att göra förståeligt 

som ett resultat av dess kontextbundenhet (Marsh & White, 2006). Genom att först transkribera 

de inspelade intervjuerna kunde materialet lättare arbetas vidare med genom att markera viktiga 

citat som sedan kategoriserades under gemensamma teman. Valet av övergripande teman 

gjordes med hänsyn till de teman som intervjuguiden (se Bilaga 2) är baserade på: 

Arbetssituation, Hälsofrämjande och förebyggande arbete, Förväntningar, Samverkan och 

Kunskap. Till dessa teman har även underrubriker gjorts för att specificera analysinnehållet 

ytterligare. Efter att ha läst igenom och granskat det transkriberade materialet och gjort 

understrykningar användes meningskoncentrering (se Bilaga 3) som verktyg för att bryta ned 

respondenternas långa utläggningar till kortare och mer kärnfulla meningar (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Denna metod att bryta ned långa utlägg till kortare kärnfulla meningar kallas 

för kondensering (se Bilaga 3), vilket används för att reducera textens omfattning men samtidigt 

behålla kärnan i ett uttalande. Efter kondenseringen har de meningsbärande enheterna kodats 

för att ge en kort beteckning som kortfattat beskriver dess innehåll. 

Tabellen nedan ger två exempel på meningsbärande enheter som har kondenserats och sedan 

kodats.  

Meningsbärande enhet Kondenserad meningsenhet Kod 

Det är väl tid som hindrar mig, jo men det är ju 

alltså jag jobbar ju hundra procent och har ju tre 

skolor som man ska vara på. Och då hinna 

rodda och dra ihop och köra på alla skolor kan 

ju vara svårt, dels för att det handlar ju också 

om att samarbeta med pedagogerna, att jag bara 

går in och gör hipp som happ och som inte följs 

upp eller fortsätter tror jag inte är av samma 

effekt som när man samarbetar tillsammans med 

personal på skolan. 

 

Det är väl tid som hindrar mig, jag jobbar 

ju hundra procent och har ju tre skolor 

som man ska vara på och då hinna rodda 

och dra ihop och köra till alla skolor kan 

ju vara svårt. Det handlar ju dels också 

om att samarbeta med pedagogerna. Att 

jag bara går in och göra en massa saker 

på egen hand och som sen inte följs upp 

eller fortsätter hållas igång tror jag inte är 

av samma effekt som om man skulle 

samarbeta tillsammans med personal på 

skolan. 

Tidsbrist som ett 

hinder i arbetet. 
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Vad som är mitt och vad som är… jaa jag tänker 

mig att… njaa… det är väl mycket det här att 

ibland så kanske… jag säger ju så att jag är mer 

ett stöd för den pedagogiska personalen i skolan 

och dem kanske tycker att jag ska, att det är jag 

som ska ta över arbetsuppgifter från dem, där 

kan det liksom bli en krock ibland att man 

ibland vill att kuratorn ska ”pratar du med den 

här eleven så blir det bra” ungefär, men jag ser 

det som att vi har en gemensam uppgift. Eleven 

och jag kanske har jättebra samtal men det 

händer kanske inte så mycket på dina lektioner. 

Så man måste ju... man måste göra saker 

tillsammans rätt så mycket i skolan tycker jag, 

tillsammans med föräldrar, tillsammans med... 

så... det är ju liksom jätte... gränserna mellan... 

vi har ju samma mål men vi gör lite olika saker 

kanske... jamen jag tycker inte att det är ett så 

stort problem och blir det ett stort problem så 

får man prata med dem ”vad är min roll, vad är 

din roll, vad kan vi göra?”, det kan bli en del i 

jobbet på något sätt, att prata om sådant.  

 

Jag säger ju så att jag är mer ett stöd för 

den pedagogiska personalen i skolan och 

de kanske tycker att det är jag som ska ta 

över arbetsuppgifter från dem. Där kan 

det liksom bli en krock ibland där 

pedagoger ibland vill att kuratorn ska 

”pratar du med den här eleven så blir det 

bra” ungefär men jag ser det som att vi 

har en gemensam uppgift. Eleven och jag 

kanske har jättebra samtal men det 

händer kanske inte så mycket på lärarens 

lektioner. Så man måste göra saker 

tillsammans rätt så mycket i skolan 

tycker jag. 

 

Samarbete som ett 

medel för att 

förstå sin 

jurisdiktion. 

Tabell 1 

Därefter har koderna placerats i olika kategorier där varje kategori representerar det 

huvudsakliga budskapet från de olika koderna (se Bilaga 4). Under varje kategori finns flera 

koder samlade och som tillsammans utgör det huvudsakliga innehållet för meningsenheten. 

Rubriceringen av kategorierna gjordes efter det essentiella budskapet i de meningsbärande 

enheterna.  

Tabellerna nedan visar exempel på koder som grupperats i kategorier och teman. 

Tema Arbetssituation 

Kategorier Tidsbrist Rektor bestämmer vad som ska göras 

Koder Önskan om att arbeta på en skola. 

 

Många individsamtal.  

 

Önskan om att arbeta mer 

förebyggande. 

 

Tidsbrist som ett hinder i arbetet.  

 

Rektorers delaktighet. 

 

Skolkuratorer kan bestämma hur arbetet ska 

göras. 

 

Tabell 2.1  
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Tabell 2.2 

I valet av meningar och respondenters utläggningar inför analysen har studiens frågeställningar 

varit avgörande, vilket har underlättat analysprocessen. Syftet med att använda sig av 

meningskoncentrering har varit för att lättare kunna upprätta teman, kodningar av texterna och 

har lett till att ämnen som behandlar samma sak har kunnat kategoriseras under ett tema. Den 

kvalitativa innehållsanalysen syftar till att finna likheter och skillnader i koderna och 

kategorierna som skapas i analysprocessen, vilket gör att subjektet och den kontext subjektet 

befinner sig i hamnar i fokus (Graneheim & Lundman, 2004).  

I arbetet med att tematisera och kategorisera meningar och information finns alltid en viss risk 

att resultatet blir påverkat av personen som genomför analysen och dennes förförståelse, det 

finns med andra ord alltid flera tolkningsmöjligheter i all text (Graneheim & Lundman, 2004). 

Med bakgrund av detta har studien i så hög grad som möjligt försökt lyfta textens inneboende 

betydelse genom korrekta citatåtergivningar i relation till dess kontext, eftersom risken att 

påverka resultatet genom sin egen förförståelse är stor med en innehållsanalys.  

4.7 Generaliserbarhet och tillförlitlighet 

De begrepp som denna uppsats avser använda är generaliserbarhet och tillförlitlighet. Denna 

studie har till antalet sex informanter vilket Creswell (2013) anser vara tillräckligt för denna 

typ av kvalitativa studier med semistrukturerade intervjuer. Författaren för denna studie 

bedömde att det fanns en mättnad i empirin när det slutade dyka upp nya teman efter ett visst 

antal intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2009). Tanken med studien har varit att kunna uttala sig 

i generella termer om skolkuratorerna i den för studien valda kommun utifrån studiens syfte, 

vilket även förklarar valet av en kvalitativ ansats och studiens huvudsakliga syfte. En 

analytisk generalisering innebär att det görs en jämförelse mellan två olika situationer och 

Tema Hälsofrämjande och förebyggande arbete 

Kategorier Förebyggande och hälsofrämjande 

arbete kännetecknas av helhetssyn  

 

Stötta pedagogerna 

Koder Arbeta med likabehandling och 

kränkningar. 

 

Arbeta med hälsa, arbetsmiljö och 

självkänsla.  

 

Arbeta med kartläggning och 

värderingsövningar i klasser.  

 

Göra eleverna delaktiga i skolans verksamheter. 

 

Bygga relationer. 



   
 
 

25 
 

resonerar om resultatet i ena situationen kan gälla även i den andra (ibid.). Exempel på 

generella slutsatser som går att dra i föreliggande studie skulle kunna vara vilken kunskap 

skolkuratorerna använder sig av i sitt arbete, viktiga samarbetspartners och vad som är 

hälsofrämjande och förebyggande arbete. Med bakgrund av detta har respondenter med 

varierad yrkeserfarenhet deltagit i studien för att få ett bredare perspektiv kring upplevelser 

och kunskap inom skolkuratorsgruppen, vilka därför kan ses som representativa för sin 

professionsgrupp. Resultatet från denna studie har därför relevans för andra elevhälsoteam.  

Tillförlitlighet inom kvalitativ forskning innehåller flera kriterier som måste uppfyllas 

(Bryman, 2011) och som denna studie har försökt leva upp till. Transkriberingen av alla 

intervjuer har försökt överföra från muntligt till skriftlig text så ordagrant som möjligt, detta 

för att undvika tolkningar som kunnat påverka materialet (Kvale & Brinkmann, 2009). För att 

göra studien så transparent och tydlig som möjligt har varje avsnitt i uppsatsen redovisats och 

systematiskt synliggjort alla de val samt arbetsförfaranden som förekommit.  

Studiens målgrupp har flera gemensamma egenskaper vilket gör att det går att tala om 

överförbarhet, som ingår som ett delkriterium i tillförlitlighet (Bryman, 2011). 

Respondenterna som deltog i studien har det gemensamt att de alla är utbildade socionomer 

och att de arbetar som skolkuratorer på minst en grundskola inom samma kommun och 

elevhälsa. Detta innebär att studiens författare har kunnat få en tydlig överblick över 

målgruppens yrkesroll, normer och arbetssätt.  

4.8 Etiska Överväganden 

Inom spannet av kvalitativa studier används kvalitativa intervjuer i hög utsträckning. Även 

föreliggande studie har använt sig av kvalitativa intervjuer och som en följd av detta har det 

uppkommit vissa etiska problem som måste övervägas. De etiska dilemman som uppkommit 

under studiens gång har därför lett till att studien har behövt ta hänsyn till en del 

grundprinciper för att bemöta detta. De principer som tagits hänsyn till gäller bland annat det 

informerade samtycket, konfidentialitet och konsekvenser.  

Kravet om det informerade samtycket uppfylldes genom att studiens författare skickade ut ett 

informationsbrev (se Bilaga 1) till alla studiens deltagare med information om studiens syfte, 

så att de visste vad de deltog i samt att deltagandet sker på frivillig basis och att de 

närsomhelst under studiens gång kan välja att dra tillbaka sitt deltagande, utan att behöva 

motivera sitt val.  
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Informanterna i studien fick även information, både skriftligt och muntligt, att de kommer 

vara anonyma i studiens slutprodukt och att deras svar inte kommer att kunna kopplas till dem 

personligen. Av den anledningen har viss information om informanternas bakgrund maskerats 

eller inte tagits med alls i resultatavsnittet. Detta var viktigt för att de skulle kunna känna sig 

trygga och lugna med det de delade med sig av i deras intervjusvar. En viktig del i 

uppfyllandet av konfidentialitetskravet vilar på studiens författare och att hen hanterar 

materialet med stor varsamhet. Intervjumaterialet har därför lagrats på ett USB-minne som 

endast författaren i föreliggande studie haft tillgång till. I användandet av citat för studiens 

resultat låg ett stort ansvar på författaren att avidentifiera respondenterna och därför gavs dem 

fiktiva namn. Viktigt när intervjuer genomförs menar Kvale & Brinkmann (2009) är att 

undvika ledande frågor och istället låta respondenternas egna tankar lyftas, detta för att inte 

respondenterna ska styras av de frågor som intervjuaren ställer. Den intervjuguide (se Bilaga 

2) som användes är av semistrukturerad utformning och därför var också diskussionerna kring 

ämnet relativt öppen till sin karaktär, dock var frågorna därmed också gjorda på förhand som 

till viss del tog fotfäste i tidigare forskning på området. Det kan därför inte helt uteslutas att 

respondenterna, om än så lite, blivit påverkade av den förförståelse som studiens författare 

gått in med.  

I studier som involverar människor som studieobjekt är det viktigt att det finns ett ömsesidigt 

utbyte mellan studiens författare och studiens deltagare (Creswell, 2014). För att undvika det 

som Creswell (ibid.) benämner som utnyttjande av studiens deltagare har alla deltagare blivit 

erbjudna att få ta del av studiens slutresultat. Det är också viktigt att som intervjuare alltid 

utgå från premissen att det finns en maktobalans mellan intervjupersonen och respondenterna, 

därför är det önskvärt om studiens författare har tänkt igenom hur studiens syfte kan förbättra 

intervjupersonernas nuvarande situation, samtidigt som den ska kunna bidra till forskning 

(ibid.). Fokus under intervjuerna har därför varit att lyfta fram respondenternas perspektiv och 

undvika alltför kritiska frågor som hade kunnat stressa dem eller få dem att känna sig 

ifrågasatta som personer.  
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5 Resultat & analys 

I detta avsnitt kommer studiens resultat att presenteras som baserats på intervjumaterial från 

semistrukturerade intervjuer med sex skolkuratorer. Materialet kommer presenteras utifrån det 

syfte och frågeställningar som studien bygger på.  

5.1 Inledning  

Som tidigare lyfts i denna uppsats har både internationell forskning och några få svenska 

studier visat att skolkuratorer i grundskolan upplever svårigheter med att förstå sitt uppdrag 

och att definiera sin yrkesroll (Backlund, 2007: Dellgran & Höjer, 2011: DeKruyf, Auger & 

Trice-Black, 2013: Isaksson, 2014: 2016). I Sverige har skolkuratorernas yrkesroll stått i 

förändring över en lång tidsperiod och så sent som år 2010 blev det ett krav att grundskolor 

måste ha tillgång till en skolkurator i och med Skollagen (2010:800). Yrkesgruppen har 

därmed blivit officiellt erkänd som en självklar del i skolans värld. I strävan efter att ta reda 

på hur skolkuratorer uppfattar sin yrkesroll i Sverige har sex skolkuratorer: Kim, Mio, Robin, 

Alex, Sanny och Andrea intervjuats. Åldern på studiens deltagare varierar stort där den yngsta 

är 25 år och den äldsta är 61 år gammal. Den som varit utbildad socionom i kortast tid har 

varit det i mindre än sex månader och den som varit utbildad socionom längst tid har varit det 

i 29 år. Antal års erfarenhet av att arbeta som skolkurator varierar där den som arbetat kortast 

tid som skolkurator har arbetat i några månader och den som arbetat längst tid har arbetat i 18 

år. Valet av könsneutrala namn har gjorts som ytterligare ett sätt att försäkra studiens 

deltagare om konfidentiellitet inom gruppen, så att det inte ska kunna gå att spåra deltagarna 

via könskodade namn. Resultaten har sedan analyserats med hjälp av professionsteoretiska 

begreppen Legitimitet och autonomi, Jurisdiktion samt rollteoretiska begreppen 

Förväntningar, Informella och formella yrkesroller samt Rollkonflikter.  

5.2 Arbetssituation 

5.2.1 Tidsbrist  

Samtliga respondenter uppger att det finns för lite tid och utrymme att utföra alla uppdrag som 

de har i skolorna. I fallet nedan upplever Kim att brist på tid blir ett hinder i hens arbete och i 

samarbetet med pedagoger. Olika interventioners effekt och utfall kan påverkas negativt när 

det inte följs upp och har en viss kontinuitet: 

Det är väl tid som hindrar mig, jag jobbar ju hundra procent och har ju tre skolor som man ska vara 

på och då hinna rodda och dra ihop och köra till alla skolor kan ju vara svårt. Det handlar ju dels 

också om att samarbeta med pedagogerna. Att jag bara går in och göra en massa saker på egen hand 



   
 
 

28 
 

och som sen inte följs upp eller fortsätter hållas igång tror jag inte är av samma effekt som om man 

skulle samarbeta tillsammans med personal på skolan. (Kim)  

Alla skolkuratorerna i denna studie arbetar på flertalet skolor med ett ansvar över flera hundra 

elever, vilket de samstämmigt menar på är orimligt för en skolkurator. Det finns förväntningar 

från olika håll i citatet ovan, både från Kim och pedagogerna, av att arbeta mer tillsammans 

inom personalgruppen på skolorna, vilket krockar med det tidsutrymmet som hen har. I denna 

problematik uppstår en rollöverlastning eftersom de olika förväntningarna inte är förenliga 

med den tid som skolkuratorerna har att använda sig utav (Lennéer-Axelson & Tylefors, 

2005), därmed påverkas även autonomin i negativ bemärkelse.  

I och med tidsbristen i arbetet uttrycker även samtliga skolkuratorer att det hade kunnat 

förändras och se annorlunda ut om de hade fått arbeta på en enda skola och därmed kunna 

fokusera helt och hållet på ett färre antal elever. Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet 

är något som alla önskar få prioritera i högre grad men som ofta hamnar i skymundan för de 

enskilda individsamtalen:  

Jag tror absolut att man skulle ha mer tid på varje skola, jag tror att det är A och O och framförallt 

att inte ha för många skolor. Den arbetsbelastningen… det jag tror behövs det är tid till förebyggande 

och främjande arbete men det är så mycket annat som äter upp tiden för det är jättemånga som 

behöver höra det här som jag säger till en och en. Det tror jag är en förutsättning för att det sociala 

arbetet ska bli bättre. (Alex) 

I citatet ovan belyser Alex den problematik som uppstår när skolkuratorer har för lite tid på 

för många skolor, att det leder till en arbetsbelastning som tar för mycket tid från det 

förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Detta kan knytas till det resultat som den 

enkätundersökning av Novus (2016) som visade att skolkuratorers arbetsbelastning har ökat 

de senaste fyra åren. Rapporten (ibid.) visar även det som Alex ger uttryck för, att det 

hälsofrämjande och förebyggande arbetet har blivit nedprioriterat till förmån för mer 

akutstyrda individsamtalen. Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet är det arbete som 

alla skolkuratorerna i denna studie har pekat på är kännetecknande för skolkuratorsrollen och 

som även går att koppla till en av punkterna i riktlinjer för socionomer som behandlar hälsa 

och att stödja barns rätt till utveckling och självförverkligande (SSR, 2014). Den formella 

rollen som skolkurator och socionom i form av riktlinjer tillsammans med de egna 

rollförväntningarna möter därmed en konflikt i och med tidsbristen, vilket leder till 

rollöverlastning när dessa förväntningar inte kan levas upp till (Lennéer-Axelson & Tylefors, 
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2005). En annan intressant tanke som Alex även tar upp är det moment 22-läge där det 

förebyggande och hälsofrämjande arbete är en förutsättning för att minska de akutstyrda 

behoven, samtidigt som det inte finns tid för detta på grund av det alltför omfattande 

individcentrerade arbetet.  

5.2.2 Rektor bestämmer vad som ska göras 

Rektorn på varje skola är i allra högsta grad inblandad i utformningen av vilka mål och 

arbetsuppgifter som elevhälsan och därmed även skolkuratorerna har. Skolkuratorerna 

upplever att de direktiv som rektorn ger, är också det som avgör vilka prioriteringar 

elevhälsan och skolan strävar efter. Alla skolkuratorer i denna studie är eniga om att det är 

rektorn som påverkar deras handlingsutrymme och arbetssituation. Av citatet nedan 

framkommer en bild av skolkuratorernas upplevelser av rektorns påverkan och möjligheter:  

Jag skulle säga att det är rektorn på den skola jag är på som bestämmer. För även om jag inte är 

anställd av honom eller henne så… vilka möjligheter, vilken tillgång jag får till personal till exempel 

om jag vill jobba med handledande, konsultativt, det beror ju mycket på vilka signaler och hur denne 

organiserar skolan. Sen är det ju givetvis den tid som… har man många skolor så blir det ju en viss 

fördelning av tiden… Det handlar ju också om min chefs prioriteringar. Men dem är rätt så otydliga, 

vi har ju olika mål även, skolorna har sina mål men även vi som elevhälsa har ju elevhälsans mål, sen 

har vi också yrkesgruppens, men dem styr ju ändå mindre än rektorn, vad denne ger en för 

möjligheter att jobba och den kultur som denne skapar på skolan. (…) Men om rektorerna inte tycker 

att det är prioriterat så blir det inte så, utan dem har ett starkt ansvar rent juridiskt, att det är dem 

som tolkar skollagen, inte politiker och förvaltningschefer. (Robin) 

Som citatet ovan visar har den enskilda rektorn på skolan ett starkt mandat och därmed också 

en stor påverkan på det skolsociala arbetet. Skolkuratorerna lyder under rektorns direktiv och 

arbetets riktning styrs också därefter, vilket går att finna likheter i utländska studier som 

beskriver relationen mellan skolkuratorn och rektorn som viktig i förståelsen av sin autonomi 

och yrkesroll (Perkins, Oescher & Ballard, 2010). Författarna (ibid.) fann i sin studie att det 

upplevdes som en stressfaktor hos skolkuratorerna om rektorn hade en annan syn på 

kuratorsrollen än den uppfattningen de själva hade. En annan viktig sak som Robin belyser i 

citatet ovan är vikten av tydlighet i rektorns prioriteringar eftersom de styr i högre grad än vad 

elevhälsans och yrkesgruppens mål. Om rektorns prioriteringar är vaga och otydliga finns det 

risk för en rollkonflikt med skolkuratorns egna prioriteringar och syn på sin yrkesroll, vilket i 

sin tur kan leda till en rollosäkerhet i vad som förväntas av den enskilde (Lennéer-Axelson & 

Tylefors, 2005). Rektorns makt och mandat att styra över skolkuratorns arbetsuppgifter har 
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även Moss, Gibson & Dollarhide (2014) belyst i sin studie där de fann att ett samband mellan 

svagare autonomi hos skolkuratorerna och en mer negativ bild av sin yrkesroll, vilket 

framförallt handlade om ett minskat inflytande på vilka arbetsuppgifter de anser vara viktiga 

att arbeta med. Studiens resultat (ibid.) går att jämföra med det som Robin ger uttryck för när 

det gäller vilket mandat hen har att bestämma över vilka arbetsuppgifter som är viktiga och 

vilka formella samt informella roller som kan krocka med varandra.   

Även om skolkuratorerna i denna studie upplever att det är andra som styr vilket arbete de ska 

utföra är samtliga skolkuratorer eniga om att de har mandat att bestämma över HUR deras 

arbete ska gå till. Majoriteten känner dessutom att det skiljer sig mycket åt mellan skolorna i 

hur delaktiga skolans rektorer är i det arbete som elevhälsan utför:  

Det finns väl inget som hindrar mig i hur jag ska göra men kanske stärka att jag vågar eller att det 

blir av och att det finns ett intresse från lärarna på skolan, att rektorn också lägger vikt vid att detta 

är viktigt. Vissa tycker det är viktigt men det skiljer sig så mycket, för om förebyggande arbete är 

något vi ska göra i sjätte klass så bygger det på att alla lärare är överens om att det är såhär vi vill 

arbeta och vi vill vara med i det här arbetet för det krävs ju, dem har ju det pedagogiska, det krävs ju 

att få med dem. Med mina rektorer har jag upplevt som att jag har en väldigt fri roll, så dem har inte 

hindrat mig på något sätt, de kan ju också vara med och säga att ”vi vill att du är med och arbetar 

förebyggande”. (Andrea) 

I citatet ovan av Andrea belyser hen en situation där rektorn har uppmanat till en viss riktning 

i arbetet men vad som hör till det förebyggande arbetet är fortfarande brett och lämnar 

utrymme för skolkuratorn att göra val och delvis kunna styra. Det utrymme som rektorerna 

ger till skolkuratorerna att själva bestämma hur arbetet mot deras uppsatta mål ska gå till kan 

ses som ett legitimitetserkännande från skolans sida (Fournier, 1999). Skolkuratorerna i detta 

fall får en ökad grad av autonomi i sitt arbete vilket även ökar legitimiteten för deras 

yrkesutövande, detta eftersom de ses som experter inom området därför att de besitter en 

erkänd kunskap inom fältet (ibid.). Även Brott & Myers (1999) har i sin studie visat på att 

autonomi och yrkesprofessionalitet har ett samband och menar även på att det bidrar till synen 

på skolkuratorerna som en enhetlig profession, vilket skulle ge ökat mandat i utformandet av 

skolkuratorernas arbetssätt. Även Agresta (2006) har funnit stöd för att ökad autonomi leder 

till ett ökat inflytande i arbetsuppgifternas utformning, vilket går att likna vid det citat som 

Andrea belyser ovan. Det är även märkbart i Andreas utlägg hur beroende skolkuratorerna är 

av att andra professioner inom skolan, som rektorer och lärare, tycker att deras arbete är 

viktigt och en del av skolans arbete. Detta kan ses ur ett perspektiv av att skolkuratorerna i 
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denna studie är beroende av omgivningens erkännande av den kunskap de besitter. Detta 

erkännande kan upplevas som svårt för skolkuratorerna att få av omgivningen i skolan som är 

präglad av andra normer och värderingar som är mer pedagogiskt inriktade (D-Wester, 2005: 

Isaksson, 2014: 2016). När skolkuratorerna kommer in med de perspektiv och värderingar 

som är präglat av det sociala arbetets normer kan det bli särskilt svårt för dem att få legitimitet 

ifrån omgivningen (Fournier, 1999) och därmed bli bortprioriterade, vilket Andrea i citatet 

ovan ger uttryck för.      

5.3 Hälsofrämjande och förebyggande arbete 

5.3.1 Förebyggande och hälsofrämjande arbete kännetecknas av helhetssyn 

Skolkuratorsrollen präglas starkt av det förebyggande och hälsofrämjande arbetet och menar 

på att det kan se olika ut. Samtliga skolkuratorer i denna studie målar upp en tydlig bild av det 

hälsofrämjande och förebyggande arbetet som mångfacetterat, mångtydigt och präglat av en 

helhetssyn runt den enskilda individen. Målet för detta arbete är ofta brett och rymmer flera 

nivåer av skolsocialt arbete, allt ifrån individ- till gruppnivå:    

Se till att det är en trygg miljö för eleverna att vistas i de många timmarna om dagen. Dem ska gå till 

skolan och känna att ”hur det än är hemma eller utanför skoldagen så är jag trygg här, här utsätts jag 

inte för kränkningar och glåpord, här mår jag bra, skolan är min fristad”. Det är vår främsta uppgift, 

det är därför vi finns till och känner man inte så då har vi misslyckats. (Mio) 

Förebyggande och främjande arbete, det är just det här… att vara ute i klasserna och prata om 

normer. Men också att vara på föräldramöten där jag har pratat om nätet och spel, ge verktyg och 

skapa diskussion hos föräldrarna om hur man hanterar det och vad man pratar om. Redan i så tidig 

ålder som i tvåan så man liksom vet om det, det är främjande och förebyggande. Sen tänker jag att det 

i diskussioner med lärare och personal, att jag kommer med det perspektivet, vilket också kan vara 

svårt ibland men att jag försöker påminna om ”hallå ska inte vi jobba främjande och förebyggande?”. 

(Andrea) 

Det första citatet ovan av Mio gestaltar det mångtydiga och breda uppdrag som 

skolkuratorerna har gällande det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Det kan ses som 

ett resultat utav propositionen Hälsa, lärande och trygghet (Prop. 2001/02:14) som även 

Isaksson (2014: 2016) tidigare har kritiserat för att vara alltför vag och diffus i beskrivandet 

av det förebyggande arbetet. Även Andrea i citatet ovan ger uttryck för att det förebyggande 

och hälsofrämjande arbetet kan vara stort, allt från olika sorters information i klasserna till att 

vara delaktig på föräldramöten vilket ställer större krav på den enskilda skolkuratorn men kan 
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även ses som ett uttryck för ökad autonomi och därmed legitimitet samt förtroende från 

skolan (Fournier, 1999). Det kan ses som ett tecken på förtroende för skolkuratorns kunskap 

och expertis inom det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Samtidigt poängterar Andrea 

en annan viktig aspekt i sammanhanget som har att göra med huruvida skolkuratorns 

perspektiv är viktigt och legitimt i sig självt. En annan viktig poäng som Andrea synliggör är 

att det ibland kan finnas svårigheter med att vara ensam företrädare för det förebyggande 

skolsociala arbetet på skolans arena. Skolan som arena för socialt arbete är relativt nytt och att 

ta utrymme och plats med ett socionomperspektiv på en plattform som är mer pedagogiskt 

präglat, vilket kan försvåra arbetet med att implementera det skolsociala arbetets perspektiv 

(D-Wester, 2005). Svårigheterna i att förmedla det förebyggande och hälsofrämjande 

perspektivet och att få pedagoger att tillsammans arbeta med det kan även ses som ett resultat 

av att lärare idag upplevs som stressade med för hög arbetsbelastning. Både Mio och Andreas 

citat är tydliga exempel på att skolkuratorerna i denna studie upplever det förebyggande och 

hälsofrämjande arbetet som en av de viktigaste byggstenarna för skolkuratorsprofessionen och 

kännetecknas av ett helhetsperspektiv som går att koppla till den manualen om global 

definition av socialt arbete (SSR, 2014). Med helhetssyn inom det sociala arbetets fält är 

utgångspunkten att arbeta på flera nivåer, från individperspektiv till grupp- och 

samhällsperspektiv och som ska främja utsatta grupper och individers möjligheter till 

självförverkligande (ibid.). Detta speglas i det som Mio uttrycker (citat ovan) att skapa en 

trygg och lugn miljö i skolans värld, som en fristad för eleverna att känna sig säkra och sedda.  

De verktyg skolkuratorerna använder för att arbeta förebyggande och hälsofrämjande består 

av en bred repertoar metoder. Alla skolkuratorerna i denna studie uppger att de arbetar med 

kränkningar och likabehandlingsplaner, värderingsövningar i klassrum och att förbättra 

skolmiljön på olika sätt:  

Det är mitt uppdrag att vara på alla nivåer. Jag tänker att det kan vara jättemånga olika saker, det 

kan vara att sitta i elevhälsoteam i hur man organiserar saker på en skola. Det kan ha att göra med 

rastaktiviteter, det kan ha att göra med förflyttningar, klassrumssituationer, det kan att göra med 

liksom hur rektorn börjar schemalägga på en skola. Så det finns ju många saker på organisationsnivå, 

men sen tänker jag att komma ut och bli känd på skolan, att det ska vara ett tillåtande klimat och 

hjälpa pedagogerna så att dem bygger en relation med eleverna, så att det är okej, oavsett hur man 

upplever saker att man har någon att kunna prata med. (…) Sen är jag med och jobbar med 

likabehandlingsplanen på skolan, de här planerna om likabehandling och kränkningar. (Kim) 
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Återigen är det tydligt att skolkuratorerna pekar på det skolsociala arbetet som en profession 

starkt präglat av en helhetssyn som arbetar på flera olika nivåer. Varför skolkuratorerna väljer 

att arbeta på det sättet går att finna i flera av dem formella förväntningarna som finns: både 

Skollagen (2010:800) och skolkuratorernas egna arbetsbeskrivningar ger uttryck för detta 

helhetsperspektiv och att arbeta på individ, grupp- och samhällsnivå. Detta perspektiv går 

även att urskilja i de globala riktlinjer för socialt arbete (SSR, 2014) som bestämt hävdar att 

detta är själva grunden för att kunna arbeta med det breda uppdrag som det sociala arbetet 

vilar på. En förebyggande och hälsofrämjande metod skolkuratorerna använder sig utav kallas 

för likabehandlingsplan som upprättas varje år på grundskolan vars syfte är att motarbeta 

diskriminering och kränkningar i skolan. Denna plan är riktad till en hel skola och de 

förebyggande insatserna som görs baseras bland annat på svar från kartläggningar i 

klassrummen för att se så att målen för planen uppfylls. Denna typ av förebyggande insats är 

riktad till hela skolan och kan tolkas utifrån ett av kärnuppdragen för socialt arbete som 

strävar efter jämlikhet och rättvisa i relationer mellan människor (SSR, 2014). I citatet ovan 

av Kim beskrivs likabehandlingsarbetet som en aktivitet som arbetas med i grupper vars mål 

är att förhindra diskriminering och kränkningar på skolan. Detta sätt att arbeta förebyggande 

och hälsofrämjande går att jämföra med strategierna för att arbeta med olika former av skydd 

med grupper (ibid.). Det går även att utläsa ett skolsocialt förebyggande arbete som fokuserar 

på skolmiljön och hur klassrumssituationen ser ut vilket påminner om den del av 

socialarbetarens legitimitet som fokuserar på att agera i den miljö som utgör en viktig del i 

människors liv (ibid.). Viktigt för det skolsociala arbetet som går att utläsa från Kims citat är 

att skapa ett klassrumsklimat som bygger på likabehandlingsplanens antidiskriminerande 

värdegrund och utforma en syn på skolan som en plats för jämlika relationsskapanden.   

5.3.2 Stötta pedagogerna 

Majoriteten av skolkuratorerna väver även in den stöttande funktionen till pedagogerna som 

en förebyggande insats. Genom att hjälpa pedagoger i deras mentors- och ledarskapsfunktion 

kan elevernas trivsel och trygghet i skolan öka vilket på sikt skulle kunna leda till ökad 

närvaro och bättre betyg:  

Det handlar ju mycket om den vardagliga verksamheten som finns på en skola, det är det 

hälsofrämjande och förebyggande, det är ju hur eleverna blir bemött på skolan, att de blir sedda. En 

jättestor hälsofrämjande insats är ju att man har god närvaro, att eleven är på skolan överhuvudtaget, 

det är den största biten. Det säger ju mycket forskning att har man gått igenom skolan och fixat skolan 

så är det ju en rätt så bra prognos för att det går bra sen. Den stora delen i jobbet är att jobba för att 
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barn trivs, är trygg i skolan. Det är ju jättestort, men det handlar i grunden om, tror jag, hur det 

fungerar i klasserna och hur lärarna får hjälp och stöd i sitt ledarskap. Så handlar det såklart också 

om elevdelaktighet på olika sätt, att de känner sig delaktiga i hur det funkar på skolan, att dem får 

vara med och tycka till o bestämma på olika sätt. (Sanny) 

Vikten av att bli sedd och bekräftad är en av grundpelarna i det hälsofrämjande och 

förebyggande arbetet. Eftersom det finns fler pedagoger än skolkuratorer i skolan är chansen 

större att nå ut med det förebyggande arbetet om man arbetar med rådgivning till andra 

professioner i skolan. Även i propositionen (Prop. 2001/02:14) står den rådgivande funktionen 

med som ett ansvarsområde för det skolsociala arbetet vilket även Isaksson (2016) har belyst i 

sin avhandling som ett vanligt förekommande arbetsområde för skolkuratorn. Rådgivare som 

en strategi och funktion inom det sociala arbetet tar även SSR (2014) upp i sin lista på 

strategier för att nå ut med kunskap om mänskliga rättigheter. Genom att lärare får ökad 

kunskap och handledning i att komma eleverna närmare och skapa relationer med dem 

poängterar Sanny i citatet ovan att elevernas trivsel, trygghet men även närvaro kan öka 

eftersom det i grunden är en fråga om relationer i klassrummet.   

En annan viktig aspekt av det förebyggande och främjande arbetet som Sanny kastar ljus över 

är vikten av att få eleverna i klassen att involveras i olika verksamheter inom skolan. Som 

givits exempel på innan är likabehandlingsplanen ett exempel på en metod för att få elever att 

bli delaktiga i det antidiskriminerande arbetet. I citatet visar Sanny att syftet med att få 

eleverna delaktiga i skolans skolsociala arbete har att göra med ökad självbestämmanderätt 

och att eleverna får en helhetsbild av skolans olika funktioner och syften. I enlighet med 

socialarbetares kärnuppdrag står fokus i att främja den enskildes sociala utveckling och 

självförverkligande, vilket även kan sammanfattas till det mer populära begreppet 

Empowerment (SSR, 2014). Skolkuratorerna i denna studie upplever denna stöd och 

rådgivningsfunktion som en viktig och essentiell del i sin yrkesroll och som främjar den 

enskilde elevens möjligheter till självförverkligande vilket även definieras som en 

hälsofrämjande och förebyggande arbetsuppgift.  

5.4 Förväntningar 

5.4.1 Delad uppfattning av skolkuratorsrollen i skolan.   

I vilken utsträckning skolkuratorerna upplevde att professionerna på skolan har en gemensam 

syn på skolkuratorsrollen skiljde sig en aning. En minoritet av studiedeltagarna svarade att de 

inte trodde att det fanns skilda uppfattningar om yrkesrollen men som ändå gav uttryck för 



   
 
 

35 
 

vissa meningsskiljaktigheter. Majoriteten av skolkuratorerna upplevde att vissa professioner 

på skolorna och deras förväntningar på skolkuratorn inte stämde överens med skolkuratorns 

egen bild av hens roll och uppdrag. Speciellt vissa omständigheter i framförallt lärarkåren 

kunde bidra till oenigheter inom respektive ansvarsområden:  

Det kan vara lite otydligt för pedagogerna främst. Ibland så märker man en frustration över att man 

inte har en koll över en klass: den är stökig, det är elever som inte fungerar eller så och då vill man 

gärna att skolkuratorn ska komma in och bara svinga med sitt trollspö och bara lösa problemet och ta 

över. Jamen så kan jag känna ibland med vissa pedagoger som är frustrerade. (Mio) 

Citatet fångar upp Mios känsla av att hens egna förväntningar av sin yrkesroll inte alltid går 

ihop med annan personal på skolan, framförallt inte med pedagogernas perspektiv. Mio 

upplever att vissa pedagoger inte förstått innebörden av hens arbetsuppgifter i skolan och vem 

som ansvarar över vissa uppgifter. Särskilt i situationer där pedagogerna är stressade finns en 

risk för att skolkuratorernas jurisdiktion och yrkesroll utmanas. Detta kan förstås genom att 

pedagogernas informella förväntningar på skolkuratorsrollen inte är förenlig med 

skolkuratorernas egna förväntningar på sin egen yrkesroll (Lennéer-Axelson & Tylefors, 

2005). När det uppstår en konflikt kring två parter som har två olika uppfattningar om en och 

samma yrkesroll kallas det för en intra-rollkonflikt (ibid.). När Mio beskriver hur frustrerade 

och stressade pedagoger börjar diktera helt andra krav för skolkuratorn finns risken för att det 

kan uppstå en rollosäkerhet i rollkonflikten. Perkins, Oescher & Ballard (2010) fann i sin 

studie att skolkuratorerna upplevde frustration och stress när konflikter uppstod gällande 

skolkuratorns arbetsuppgifter. Även Gibson & Dollarhide (2014) fann ett samband mellan 

omgivningens förväntningar och skolkuratorns upplevelser av sin yrkesroll där annan 

personals förväntningar var en betydelsefull faktor för skolkuratorns känsla av sammanhang.  

Vissa skolkuratorer hanterar denna rollkonflikt på lite olika sätt. De flesta försöker lösa det 

genom att börja förhandla med pedagogen och diskutera frågan direkt när den uppstår:   

Men det är just det att man måste ha den frågan uppe: vad blir din roll? Ska vi båda två vara här och 

vad gör du, vad gör jag? Man får ha en kommunikation om sådant hela tiden. (Sanny) 

 Denna strategi som Sanny illustrerar ovan visar på en strategi som många av skolkuratorerna 

i denna studie använder sig av för att hantera en rollkonflikt. Skolkuratorerna skapar 

relationer med de andra professionerna och kan på så sätt, i relation till den andre, få en 

uppfattning av sin egen del i arbetet. Omgivningens förväntningar blir även viktigt i frågan 

om hur skolkuratorernas jurisdiktion påverkas av dessa. För att en profession ska bli erkänd 
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och få legitimitet är det viktigt att omgivningen, samhället i stort erkänner professionen som 

experter och yrkeskunniga inom det specifika området (Abbott, 1988). Ifall omgivningen inte 

har en klar bild av skolkuratorernas arbetsuppgifter och uppdrag kan därför förväntningarna 

bli diffusa och även skolkuratorers legitimitet och jurisdiktion.  

5.4.2 Förväntningar från lag och riktlinjer 

Hur lag, riktlinjer och arbetsbeskrivningar påverkar skolkuratorerna i denna studie finns inte 

en gemensam uppfattning om. Många tycker att det är lättare att rättfärdiga sitt arbete, i 

synnerhet det hälsofrämjande och förebyggande arbetet, i och med den nya skollagen som slår 

fast vid detta. Flera ut av dem tycker dessutom att arbetsbeskrivningar, riktlinjer och 

Skollagen är breda i dess utformning och att det inte är helt uppenbart vad som förväntas av 

dem:  

Begreppen förebyggande och främjande osv dem är ju inte kristallklara och tolkas ju olika också i 

olika verksamheter t.ex. inom socialförvaltningen, jobbar man där så skulle man tolka det på ett annat 

sätt men här i skolan så tolkar vi det på det här sättet. (Robin) 

Det finns det ju jättestora visioner om hur man ska jobba med allt möjligt. I vårt uppdrag ligger ju 

också det här med att prata om och diskutera mobbning, att kunna kanske arbeta mer med det på en 

skola. (…) Det kan annars vara svårt att veta vart man ska börja, hur arbetet ska se ut, vilka behov 

som finns, alltså utveckla alla sådana bitar. (Kim) 

Det stora tolkningsutrymmet i vad som är hälsofrämjande och förebyggande arbete upplevs av 

många som ett potentiellt problem. Något som Robin också belyser är att ett och samma 

uppdrag kan tolkas olika beroende på vilken verksamhet som gör denna tolkning, vilket även 

gäller inom skolans verksamhet. Otydlighet i de formella förväntningarna har även Isaksson 

(2014: 2016) funnit resultat för som kan leda till olika problem för skolkuratorers legitimitet 

och jurisdiktion bland annat. Författaren (ibid.) menar även på att handlingsutrymmet för 

skolkuratorerna ökar i och med vaga formuleringar som bidrar till arbetets ökade omfattning. 

I kontrast till Isakssons studie finns en utländsk studie som funnit resultat som pekar på att 

skolkuratorerna i den studien snarare fann tydlighet i det faktum att de ska arbeta brett och 

omfattande (Kok, 2013): deras identitet låg i det faktum att uppdraget var mångfacetterat och 

vagt formulerat. Det går att se båda sidorna av dessa sidor hos skolkuratorerna i denna studie, 

dels en önskan om att förtydliga uppdraget med hjälp av tydligare formella förväntningar 

samtidigt som många uppfattar sin skolkuratorsroll i ljuset av dess många, mångtydiga och 

omfattande uppdrag.  
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De formella förväntningarna är centrala i skolkuratorernas uppfattning av sitt uppdrag och 

använder gärna dess beskrivningar för att på olika sätt legitimera sina arbetsuppgifter och sin 

position i skolan. Detta belyser Kim i citatet ovan som upplever sitt uppdrag som 

problematiskt om inte visioner och arbetsuppgifter är tydliga på arbetsplatsen. Yrkesrollen är 

ofta knuten till de formella förväntningarna eftersom de ofta finns till för att diktera 

arbetsuppgifter och strategier (Lennéer-Axelson & Tylefors, 2005), vilket både Robin och 

Kim ger uttryck för.  

5.4.3 Tidigare arbetssätt och arbetsplatskultur påverkar skolkuratorns arbete 

Majoriteten av skolkuratorerna i denna studie uppger att de på något sätt fått behöva anpassa 

sig till rådande arbetsplatskultur i skolan. Ofta beskrivs de informella förväntningarna som 

”det som sitter i väggarna” eller ”oskrivna regler” som påverkansfaktorer för det skolsociala 

arbetets utformande. Detta beskriver Alex i citatet nedan som en av anledningarna till att 

andra professioner på skolan kan ha andra uppfattningar av skolkuratorsrollen:  

Jag upplever att andra professioner inom skolan inte alltid delar min uppfattning om vad min roll i 

skolan är. Jag tror det handlar mycket om vad föregångaren har gjort och så vad det finns för 

oskrivna regler på skolan. Kommer man in som ny skolkurator får man möta det mycket och det kan 

vara den största utmaningen, att hitta sin roll som skolkurator på den skolan man är på. (Alex) 

Nästan alla skolkuratorer i studien tycker att det råder meningsskiljaktigheter kring 

skolkuratorsrollen inom skolans arena. Detta beror på flera olika saker, som tidigare nämnts 

kan lärares arbetsbelastning vara en sådan, men som Alex ovan ger uttryck för upplevs också 

tidigare arbetssätt i en arbetsgrupps kunna påverka hur andras förväntningar kan styra 

skolkuratorers prioriteringar. Detta kan liknas vid det som Lennéer-Axelson & Tylefors 

(2005) skriver om att informella förväntningar, som kan vara traditioner och normer av olika 

slag, bidrar till att gamla stereotyper och gamla förväntningar av en yrkesgrupp lever kvar och 

som sen kan externaliseras på ny personal. Genom de informella förväntningarna upplever 

skolkuratorerna att det kan vara svårt och en utmaning att förstå sig på den roll de har i 

skolan. Ofta har de kunnat peka på lagstiftning och arbetsbeskrivningar för att få gehör för 

vad deras uppdrag är men om dessa står i konflikt med de informella förväntningarna uppstår 

en rollkonflikt (ibid.). Precis som i Koks (2013) studie hävdar många av skolkuratorerna den 

breda arbetsbeskrivningen som ett sätt att kunna legitimera sina arbetsuppgifter och hävda en 

yrkesidentitet i detta.  
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5.4.4 Egna förväntningar kan påverka riktningen för det skolsociala arbetet 

Många av skolkuratorerna i denna studie upplevde att deras tidigare förväntningar av 

skolkuratorsyrket skiljde sig mer eller mindre från det arbete de utför idag. Vissa menade på 

att tidigare yrkeserfarenheter i kombination med vilka förväntningar av yrket som fanns 

utvecklades en viss riktning i det skolsociala arbetet:  

Jag hade jättedålig koll kan jag säga, när jag började jobba som skolkurator vad det var för jobb 

egentligen. Jag kanske tänkte i början att jag går in och är som en socialsekreterare i skolan, för den 

rollen var jag ju rätt hemma i då men jag hade också jobbat rätt mycket med ungdomar så jag tänkte 

att det kan jag ju tillföra. Jag var duktig i att samtala med barn och ungdomar som var riktigt illa ute 

så jag tänkte att det kan jag ju göra i skolan. (…) jag trodde nog att jag bara kunde gå in och göra 

samma sak som i tidigare jobb fast i skolan men... jag fick ju använda dem här verktygen på ett helt 

annat sätt i skolan genom framför allt att samarbeta med så mycket olika människor, det var ju en 

förväntning som inte jag var förberedd på. (Sanny) 

Skolkuratorn Sanny (ovan) beskriver sina tidigare kunskaper om arbetet som skolkurator som 

bristfälliga men som trots det hade viss tidigare erfarenhet som visade sig vara användbar i 

arbetet med barn och unga i skolan. Detta kan ställas i kontrast till en tidigare utländsk studie 

av Moss, Gibson & Dollarhide (2014) vars studie fann att skolkuratorerna blev frustrerade 

över att deras egna förväntningar stämde dåligt överens med de arbetsuppgifter de sedan fick 

arbeta med. Även en studie av Culbreth, Scarborough, Banks-Johnson & Solomon (2005) 

fann liknande resultat men kunde även konstatera att skolkuratorer som arbetar inom 

grundskolan, i högre utsträckning än andra skolkuratorer, upplevde att de fick arbeta med det 

dem önskade. I fallet med Sanny (ovan) fanns en upplevelse av att hen ändå fick arbeta med 

det hen förväntade sig och önskade sig och sade sig inte uppleva en stress i det faktum att 

mycket av arbetet inte stämde överens med tidigare förväntningar. De flesta skolkuratorer i 

denna studie har liknande uppfattning av att de egna förväntningarna inte stämde med deras 

nuvarande situation men att de ändå fått arbeta relativt mycket med de för dem önskade 

arbetsuppgifterna.  

5.5 Samverkan 

5.5.1 Samarbete för att ge konsultation till pedagoger 

Samverkan med andra professioner är en viktig del i skolkuratorernas vardag. Det 

konsultativa arbetet med pedagoger lyfter skolkuratorerna i denna studie som en av de 

vanligaste och mest önskvärda arbetsuppgifterna av flera skäl. Delvis ses detta som ett 
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förebyggande arbete men även som att både skolkuratorn och pedagogen har ett gemensamt 

mål som ska göras gemensamt:  

Jag säger ju så att jag är mer ett stöd för den pedagogiska personalen i skolan och de kanske tycker 

att det är jag som ska ta över arbetsuppgifter från dem. Där kan det liksom bli en krock ibland där 

pedagoger ibland vill att kuratorn ska ”pratar du med den här eleven så blir det bra” ungefär men jag 

ser det som att vi har en gemensam uppgift. Eleven och jag kanske har jättebra samtal men det händer 

kanske inte så mycket på lärarens lektioner. Så man måste göra saker tillsammans rätt så mycket i 

skolan tycker jag. (Sanny) 

Genom samverkan med andra professioner finns flera möjligheter för skolkuratorn att bedriva 

sitt skolsociala arbete. Det konsultativa arbetet ger skolkuratorn chansen att nå ut till fler 

elever genom läraren i klassen samtidigt som hen kan föra in det sociala arbetets perspektiv 

som en viktig del bredvid det pedagogiska perspektivet som skolan annars är starkt influerad 

utav (D-Wester, 2005). Denna metod, att använda konsultation med andra professioner som 

ett verktyg för att bedriva socialt arbete, går att koppla till SSRs manual (2014) och är även en 

metod inom skolan som Isaksson (2014: 2016) funnit belägg att skolkuratorerna i hennes 

studie använder sig av. Författaren (ibid.) hävdar även att konsultation med pedagoger och 

andra yrkesgrupper i skolan är en säregen uppgift som är relativt unik hos skolkuratorerna. 

Genom att inneha ett helhetsperspektiv kring elevers situation blir skolkuratorernas 

konsultativa roll av intresse för lärarna och därför blir denna typ av konsultation också en unik 

arbetsmetod för just skolkuratorerna (ibid.). Denna unika egenskap och arbetsuppgift fyller en 

vidare funktion genom att skolkuratorernas jurisdiktion och legitimitet stärks (Abbott, 1988). 

På så sätt legitimeras skolkuratorerna av lärarna i omgivningen som en grupp med 

specialkompetens inom detta område som har denna specifika funktion (ibid.). Den krock som 

Sanny redogör för kan uppstå med lärare inträffar när läraren vill att skolkuratorn ska ta över 

vissa arbetsuppgifter. Detta kan ses i ljuset av tidigare forskning av Backlund (2007) och 

Isaksson (2014: 2016) som kan bekräfta den rollen som skolkuratorerna tar på sig av att vara 

en avlastande funktion för lärare men som skolkuratorerna i denna studie upplever att de 

aktivt tar avstånd ifrån. De lägger tyngdpunkten på att arbeta med att stärka 

relationsskapandet mellan läraren och eleven eftersom skolkuratorn inte kan vara i samma 

klass varje dag i veckan. Genom att säga ifrån sig vissa arbetsuppgifter som inte ingår i de 

formella kraven för skolkuratorerna hävdar och stärker de även sin jurisdiktion genom att 

positionera sig inom och markera sina specifika arbetsområden (Abbott, 1988).  
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5.5.2 Samarbete inom elevhälsoteamet kring gemensamma interventioner 

Inte bara samarbetet med pedagoger är viktigt för skolkuratorerna i deras förståelse av sin 

yrkesroll och sitt arbete, även samverkan inom elevhälsoteamet är något som alla 

skolkuratorerna anser vara viktigt och värdefullt. Genom att arbeta närmare andra 

yrkesgrupper arbetar de även oftare gemensamt med interventioner i skolan:  

Samarbetet med elevhälsan fungerar jättebra, vi har ju ett enormt utbyte av varandra. Man är ju 

annars ensam i professionen på skolorna så det är ju jättetryggt att ha varandra. Det är ju vi som 

delar erfarenheter, fast man är med andra på skolorna så upplever vi ju olika saker. Så dem 

kollegorna är ju jätteviktiga och vi bollar mycket erfarenheter, redskap, allt från det som går bra till 

det som går dåligt. (Mio)  

Samarbetet inom elevhälsan visar Mio i citatet ovan fungerar som en trygg och fungerande 

sammanslutning för skolkuratorerna att ta del av varandras kunskap och erfarenheter. Detta 

kan bero på att i elevhälsoteamet tillhör alla den grupp som arbetar för det hälsofrämjande och 

kurativa perspektivet på skolorna, vilket leder till ökad konsensus kring de hälsofrämjande 

insatserna på skolan. I skolan präglas det pedagogiska synsättet och det sociala arbetets 

perspektiv hamnar i skymundan (D-Wester, 2005), i jämförelse med elevhälsan blir det 

svårare att samverka kring gemensamma mål och enas om hur uppdraget ska formas 

(Isaksson, 2016). De möten skolkuratorerna är med i inom elevhälsan blir därför en plats för 

samtal kring strategier för det skolsociala arbetet som ett forum för delande av gemensamma 

erfarenheter i egenskap av att vara en grupp som faller utanför skolans organisering.  

Ofta används dessa elevhälsoträffar också för att gemensamt besluta och gemensamt komma 

fram till vem eller vilka som är mest lämpliga för ett uppdrag eller vilken/vilka interventioner 

som borde sättas in:  

Det finns ju det här med elevhälsoträffar, då får man kanske ett ärende från en lärare, då pratar man 

kanske kring ärendet och då säger specialpedagogerna om det gjorts en utredning eller inte, läraren 

kanske sagt att det är stökigt hemma, då kanske jag kopplas in på ett annat sätt. Samverkan sker så att 

alla kompetenser finns med och kan avgöra vilken kompetens som är mest lämplig i det här ärendet. 

(Andrea) 

Genom att ha dessa träffar för att diskutera insatser kommer man också fram till vilken 

professions kunskap som anses mest lämplig i det enskilda ärendet. Detta kan ses som ett sätt 

att se efter vilken positionering i arbetsområde skolkuratorerna befinner sig inom i relation till 

de andra professionerna och vilken kunskap som de kan hävda som unik och lämplig för det 
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uppdraget (Abbott, 1988). Eftersom alla inom elevhälsoteamet arbetar inom samma ramar och 

uppdrag kan därför arbetsuppgifterna bli snarlika varandra och därför blir dessa möten viktiga 

för att markera sin expertis och sina arbetsuppgifter (ibid.). Detta kan tolkas in i det som 

Andrea i citatet ovan ger uttryck för att samverkan ska ske så att alla kompetenser ska finnas 

med och testas efter lämplighet i relation till varandra.    

5.5.3 Samarbete som ett medel för att förstå sin jurisdiktion 

Skolkuratorerna i denna studie betonar vikten av samarbete som ett av de viktigaste verktygen 

för att kunna arbeta effektivt på de många skolor de ansvarar för. Majoriteten av 

skolkuratorerna har ett gott samarbete med flera yrkesgrupper inom skola och elevhälsa men 

de flesta uppger att det oftast blir en mer frekvent kontakt med skolsköterska, lärare, 

specialpedagog och rektor:  

De professioner jag har kontakt med i störst utsträckning är dels specialpedagoger, sen är det 

rektorer, pedagoger och sen skolsköterskor här på skolan som man kan ha ett samarbete med. Ibland 

kan det hända att skolsköterskan kommer och säger att hon haft hälsosamtal med den här eleven och 

skulle vilja ha en kontakt hos mig. På vissa skolor där man har långt mellan elevhälsoteamsträffar kan 

det vara att man har ett tätare samarbete med specialpedagogen för att få bättre insyn eller med 

skolsköterskan eftersom man har så lite tid på varje skola. För mig har det oftast blivit oftast med 

specialpedagog men också rektor. (Kim)  

Den kontakt skolkuratorerna har med andra professioner visar Kim i citatet ovan kan bero på 

flera saker. Det Kim ger uttryck för är att de sporadiska träffarna inom elevhälsoteamen på de 

olika skolorna medför ett behov av att få en mer djupgående och mer frekvent insyn i det som 

sker på skolan. För att få denna insyn i skolan och det arbete som utförs där tar ofta 

skolkuratorerna kontakt med specialpedagogen och/eller skolsköterskan, eftersom de befinner 

sig på den enskilda skolan i högre utsträckning än skolkuratorn. Detta är inget nytt fenomen 

att skolkuratorerna har mest kontakt med specialpedagog, skolsköterska och rektor utan detta 

resultat bekräftar den undersökning som gjordes av Novus (2012) där majoriteten av 

skolkuratorerna som svarade uppgav att de hade ett nära samarbete med just dessa 

yrkesgrupper.  

En annan intressant användning för samarbetet med andra professioner är det samarbete med 

skolsköterskan som Kim lyfter i citatet ovan. Skolsköterskan blir ofta den person som 

eleverna kommer i kontakt med först eftersom hen befinner sig på skolan oftare än vad 

skolkuratorn gör. De flesta skolkuratorer i denna studie menar därför på att skolsköterskan 
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ofta är en väg in till vidare samtal med skolkuratorerna när de vill prata om saker som berör 

det mer psykosociala området:  

De jag samarbetar mest med det är ju skolsystrarna och specialpedagogerna. Dem ingår i teamet, de 

möter ju upp ”dem svaga” eller vad man ska säga. Specialpedagogerna sitter ju ofta med dem som 

har det tufft i skolan och behöver extra stöttning i pluggandet och där är det ju ofta något mer, inte 

alltid men oftast. De är ju mer i klasserna, mer på skolan så dem har bättre koll på eleverna och 

snappar upp och kan ge information till mig. Skolsystern träffar ju alla eleverna med sina hälsosamtal 

och är mer på skolan, har ett fast rum. Det är lätt att gå till skolsystern, det är nog lättare rent 

psykologiskt att gå till en skolsyster och säga att man har ont i foten för att sedan prata om vad det 

egentligen handlar. Det är inte alltid lätt att sätta fingret på vad man känner, speciellt som liten som 

inte har full koll på sina känslor, varför jag har ont i magen. Skolsystern är en jätteviktig del i mitt 

arbete, hon är verkligen den som fångar upp. (Mio)  

Även Mio i citatet ovan ger uttryck för det viktiga och nära samarbetet med skolsköterskan 

och specialpedagogen, att de befinner sig på den enskilda skolan mer frekvent än 

skolkuratorerna själva. Den samtalsingång skolkuratorerna får med eleverna via 

skolsköterskan synliggörs även i Mios utlägg och att det kan vara för att det är lättare att börja 

prata om fysiska åkommor än psykiska sådana vid en förstakontakt. Även det faktum att 

skolsköterskan är oftare på skolan kan vara en faktor till att eleverna går till hen. Det går 

också att utläsa vikten av samarbetet mellan professionerna som ett sätt att stämma av vilken 

jurisdiktion de har mellan varandra genom att markera och avgränsa sina specialkompetenser 

ifrån andra (Abbott, 1988). De flesta skolkuratorer i denna studie upplever att det finns tydliga 

ramar för arbetets ansvarsgräns mellan professionerna och att det fungerar bra i arbetet med 

framförallt skolsköterskan men även med specialpedagogen. Den psykosociala biten av 

arbetet med eleverna upplevde skolkuratorerna tillhöra sitt expertisområde vilket ofta 

handlade om stödsamtal som framförallt kunde handla om psykisk ohälsa.  

Vissa skolkuratorer i denna studie hävdade samtidigt att linjerna för vem som ska göra vad 

emellanåt suddades ut:  

Skolsköterskan och jag har lika stort behov av varandra, för det är ju klart att hon sitter ju där som 

skolsköterska men kan agera kurator i många situationer. Då är det ju bra för henne att kunna bolla 

med mig och ge ärendet till mig. det är ju inte ens hennes uppgift. Det är ett givande och tagande. 

(Alex) 

Jurisdiktionen mellan professionerna kan ibland suddas ut och som Alex belyser i citatet ovan 

tar skolkuratorn på sig en mer rådgivande roll. Skolkuratorerna har upplevt att de i många fall 
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inte hinner ta vissa akutärenden för att de inte befinner sig på skolan i just det specifika 

tillfället och att skolsköterskan istället får ta över en del av det arbetet som normalt en 

skolkurator skulle ha tagit på sig. Detta går att se som ett exempel på att skolkuratorerna 

ibland hamnar i en rollkonflikt som leder till en rollöverlastning där bristen på tid hindrar dem 

från att uppfylla de krav omgivningen ställer på dem (Lennéer-Axelson & Tylefors, 2005). 

Denna överträdelse från andra professioner av arbetsuppgifter och ansvar går även att se som 

ett tecken på minskad jurisdiktion på skolkuratorernas bekostnad. När skolsköterskan tar över 

vissa uppgifter som normalt sett faller inom skolkuratorns jurisdiktion finns en risk för att 

skolkuratorns legitimitet och jurisdiktion på området blir ifrågasatt på grund av att dem 

arbetsuppgifterna kan hanteras av andra yrkesgrupper (Abbott, 1988). Samtidigt fyller 

skolkuratorerna en viktig funktion som rådgivare åt skolsköterskorna vilket kan ses som ett 

tecken på ökad legitimitet eftersom de då får ett erkännande som experter inom området av 

andra professioner (ibid.).  

5.6 Kunskap 

5.6.1 Socionomutbildningen som en grundplatta att stå på 

Vilken kunskap skolkuratorerna använder sig av i sitt arbete har i denna studie visat sig vara 

många olika typer av värden och färdigheter. Vidareutbildningar och påbyggnadskurser som 

skolkuratorerna i denna studie nämnt att de har gått varierar stort mellan de olika personerna. 

Det går att göra listan lång men för att bara nämna några som nämnts är bland annat 

påbyggnadskurser i samtalsmetodik som MI samt utbildningar i Mindfulness, Livskunskap, 

grundläggande psykoterapiutbildning och många fler. Trots att det kan skilja sig mycket 

mellan alla skolkuratorerna i vilka fortbildningar och påbyggnadskurser de har med sig är 

majoriteten eniga kring vilken grund de har att stå på. Den stora majoriteten skolkuratorer i 

denna studie menar på att socionomutbildningen är den bas därifrån det skolsociala arbetet 

utgår ifrån:  

Socionomutbildningen, i den här breda utbildningen som det ändå var tycker jag att man fått lära sig 

lite om mycket. Man får den här lagstiftningsbiten, psykosocialt arbete, att man får praktik och teori. 

Man fick den där bredden på något vis och att man har den som en slags grundplatta. (Sanny) 

Jag tror ändå att vi socionomer har ett bra helhetstänk ofta, att man kliver ut och kollar ur ett större 

perspektiv. Det tror jag kan vara nyttigt när man till exempel om en pedagog har en elev i sin klass 

som alltid stör blir det alltid att det är fel på den eleven, men vi måste kliva ur och ställa frågan 

”varför är det såhär?”. Det är superbra att ha den kunskapen med sig i samarbete med pedagoger till 

exempel som är superstressade och har fått någon typ av tunnelseende, att vi kan vidga det. (Robin) 
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Socionomutbildningen är, menar Sanny på, en bred utbildning som ger skolkuratorerna en 

teoretisk och praktisk grund att stå på. Den bredd som man får från socionomutbildningen 

menar Sanny och Robin består av ett psykosocialt arbetssätt, kunskap om lagstiftning, 

kunskap genom praktik och som resulterar i en helhetssyn. Detta perspektiv och denna 

kunskapsbas som skolkuratorerna i denna studie vittnar om går att spåra tillbaka till 

propositionen Hälsa, lärande och trygghet (Prop. 2001/02:14) som poängterar vikten av just 

skolkuratorns psykosociala arbete samt att det ska präglas av en helhetssyn. Den bild av det 

skolsociala arbetet som propositionen (ibid.) målar upp går även att finna liknande drag i 

akademikerförbundet SSRs Global definition av socialt arbete (2014) där socialarbetarens 

uppdrag präglas av psykosociala insatser präglat av ett helhetsperspektiv i form av stöd och 

behandling, rådgivning, arbete i grupper och på flera nivåer. I citatet ovan av Robin går det att 

urskilja två övergripande funktioner som skolkuratorer använder sig av: rådgivning och 

samtalsstöd. 

Det systemteoretiska perspektivet är centralt i skolkuratorernas arbete och har nämnts flertalet 

gånger i samband med skolkuratorsrollen:   

Jag tänker att jag har stor nytta av det systemteoretiska tänkandet. Att man tänker i dem här olika 

nivåerna. Sen tänker jag också alltså det här med att använda sig själv som verktyget utifrån 

samtalsmetodik och vilket perspektiv man själv väljer, att fokusera mer på det lösningsfokuserade 

hållet, det tänker jag att vi har nytta av när vi möter både elever och vuxna. (Kim) 

Eftersom skolkuratorerna arbetar mycket utifrån ett helhetsperspektiv och inom flera nätverk 

såsom med elever, lärare, familjer och tjänstemän utanför skolan blir systemteoretiskt tänk en 

naturlig del av skolkuratorns vardag. En annan skolkurator uttryckte det som att man ska 

försöka se bortom individen som ett problem och istället som en bärare av problem som beror 

på flera andra saker runtom i denna elevs nätverk. Det påminner en del om det 

lösningsfokuserade arbetets värdegrund och hänger ihop med skolkuratorernas sätt att se 

individen som summan av alla erfarenheter de har från de olika nätverk de ingår i.  

 

En annan typ av arbete som lyftes av skolkuratorerna i denna studie var det hälsofrämjande 

och förebyggande arbetet som många tyckte knöt samman skolkurators- och socionomrollen:  

Förebyggande och hälsofrämjande… Men jag känner ändå att jag från utbildningen fått en förståelse, 

eller kanske ett engagemang och lite förståelse kring maktstrukturer, etik och att det absolut går att 

koppla till skolan eftersom skollagen säger att arbetet ska vara förebyggande och främjande. På så 

sätt finns det tänket ändå med. Jag har blivit förvånad över att det redan funnits i skolan, det är 
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inarbetat i teorin. Det är säkert för att det är så kopplat till socionomrollen, alla skolkuratorer här är 

ju socionomer men att det också kommer uppifrån att vi ska tänka och arbeta främjande och 

förebyggande. (Andrea) 

Sedan den nya Skollagen (2010:800) implementerades har skolkuratorn fått en formell plats i 

skolan och som dessutom redogör för övergripande mål elevhälsan ska ta hänsyn till. Ett av 

dessa mål är att elevhälsan ska prioritera och arbeta hälsofrämjande och förebyggande, vilket 

tycks ha fått stort genomslag hos skolkuratorerna i skolan. I citatet ovan poängterar Andrea 

det hälsofrämjande och förebyggande arbetet, vilket ses som en naturlig del i det skolsociala 

arbetet och som de flesta av skolkuratorerna i studien kopplar till socionomidentiteten. Detta 

går att se som ett exempel på hur formella förväntningar bidrar till skolkuratorernas förståelse 

av sin yrkesidentitet (Lennéer-Axelson & Tylefors, 2005) och som även hänger ihop med 

socionomens roll som främjare av social utveckling, hälsa och frigörare av individens resurser 

(SSR, 2014). Ett till begrepp som nämns i SSR (2014) är att socionomer ska sträva efter att 

lyfta upp individen och arbeta med empowerment, vilket kan liknas vid det 

lösningsfokuserade och salutogena perspektiv skolkuratorerna i denna studie poängterar som 

viktigt för att arbeta med psykisk ohälsa på skolan.  

5.6.2 Skolkurator blir man inte av socionomutbildningen 

Samtidigt som skolkuratorerna lyfter socionomutbildningen som den grund som allt 

skolsociala arbete vilar på menar samtliga på att det inte räcker för att bli skolkurator. 

Majoriteten av skolkuratorerna i studien menar på att socionomutbildningen är en 

generalistutbildning och att det fattas många bitar för att bli skolkurator. Förutom via 

fortbildning, är det ett personligt ansvar som vilar på den enskilde skolkuratorn att tillgodose 

sig med den nödvändiga kunskapen:  

Jag tänker, jag har fått mycket kunskap från det man själv väljer att fördjupa sig i. Även om du går en 

socionomutbildning så kan man inte komma ut och tro att ”nu kan jag jobba som skolkurator”, för så 

är det inte utan man funderar mycket ”vad är det jag ska göra?”. Då gäller det att välja ett perspektiv 

för sig själv, för dels är ju skolan komplex med andra lagar och regler, struktur, bara det är ju 

krångligt. Sen socionomutbildningen öppnade upp för många olika perspektiv och då valde jag det här 

mer lösningsfokuserade och fördjupade mig i det. (Kim)  

Samtliga skolkuratorer i studien är eniga om att det behövs ytterligare kunskap och verktyg 

för att bli skolkurator. Även om de menar på att socionomutbildningen har en bredd som 

påminner om den bredd skolkuratorsyrket innehåller poängterar Kim i citatet ovan att det 

även behövs fördjupning inom vissa områden, vilket till viss grad tycks bero på egna intressen 
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men också bero på vilken skola man arbetar i och hur dess behov ser ut. 

Socionomutbildningen, menar Kim på, bidrog med kunskap om de många olika sätt som går 

att arbeta på inom det sociala arbetets breda spektrum vilket inte tycks vara någon skillnad 

heller gentemot skolans värld. En annan intressant aspekt Kim lyfter i citatet ovan är vikten av 

att ta till sig den kunskap som rör den särskilda juridiska regleringen av skolan. Inom skolan 

finns andra formella förväntningar och som endast berörs inom skolans plattform. Majoriteten 

av skolkuratorerna i denna studie anser är viktiga att kunna eftersom de berör vilka rättigheter 

eleverna på en skola har och kan förvänta sig av elevhälsan. Denna kunskap är en 

specialiserad kunskap som går utöver den juridiska kunskap som finns på 

socionomutbildningen och som skolkuratorerna menar på att man måste lära sig på egen hand 

när man börjar arbeta som skolkurator.  

Samtliga skolkuratorer i studien har haft många olika tankar kring vilken specialiserad 

kunskap utöver socionomutbildningen som är nödvändig för att arbeta som skolkurator. 

Flertalet nämner även tidigare arbetserfarenheter, bland annat från socialtjänst och BUP som 

bra erfarenheter in i skolkuratorsyrkesrollen. Det går dock att utläsa en viss konsensus kring 

ett par färdigheter som skolkuratorerna känner att de saknat från socionomutbildningen och 

som är väsentlig kunskap i arbetet som skolkurator.  

Eftersom socialt arbete är så himla brett så förstår jag att det hade tagit tusen år ifall man skulle gå in 

mer på kuratorsbiten. Det är väl just det att man egentligen inte har en aning om vad det handlar om, 

man får egentligen ingen klar bild av det på utbildningen utan man vet att är man socionom kan man 

bli kurator, men man har egentligen aning om hur arbetet går till. Sen kan jag också känna att, för 

samtalet är ändå en väldigt stor del utav skolkuratorns arbete men det är en ganska liten del av 

socionomutbildningen. En lektion i MI liksom. Så det jag känner att jag skulle vilja ha mer utav är 

kunskapen om att hålla i vissa svåra samtal och mycket sådant för det är mycket det man möter som 

praktisk socionom. (Alex)  

Fördjupning i samtalsmetodik och svåra samtal är återkommande i alla intervjuer med 

skolkuratorerna i denna studie. Även samtal med barn är en färdighet som alla känner att de 

saknat från socionomutbildningen och som de fått ta del av genom arbetserfarenheter och 

fortbildning. Det Alex även ger uttryck för är att socialt arbete har en brett kunskapsspann och 

ett omfattande uppdrag, vilket även går att finna likheter i de riktlinjer för socialt arbete som 

tagits fram av SSR (2014) där just bredden av olika kunskaper och discipliner står som 

kännetecknande för det sociala arbetets fält och legitimitet. Det går att utläsa en saknad av 

specifika samtalsfärdigheter i Alex citat ovan och som samtliga skolkuratorer i studien har 



   
 
 

47 
 

nämnt som en brist när de börjat arbetet som skolkurator. Specialiserad kunskap inom sitt 

specifika arbetsområde är viktigt för en yrkesgrupp i strävan efter att få legitimitet och utökad 

autonomi av omgivningen (Fournier, 1999). För att skolkuratorerna ska få legitimitet och 

handlingsutrymme för att arbeta med samtalsstöd och med elever i alla åldrar är det därför 

viktigt för skolkuratorerna att förvärva specialiserad kunskap via utbildning som går utöver 

socionomutbildningen, som är en generalistutbildning.   
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5.7 Resultatsammanfattning 

Utifrån ovan redovisade resultat ges i detta avsnitt en kort sammanfattning. Ett av de 

tydligaste resultaten som studien kan redovisa är att det förebyggande och hälsofrämjande 

arbetet är ett viktigt uppdrag i skolan och som alla skolkuratorerna kunde se som det 

viktigaste kärnuppdraget i skolkuratorsrollen. I det förebyggande och hälsofrämjande arbetet 

arbetar skolkuratorerna bland annat med likabehandling och kränkningar, hälsa, arbetsmiljö, 

självkänsla samt kartläggning och värderingsövningar i klasser. Detta arbete är starkt kopplat 

till rollen som socionom och dess kärnuppdrag. Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet 

innefattar även en rådgivande funktion gentemot lärarna på skolan som skolkuratorerna anser 

vara en viktig del i arbetet.  

Rektorn ses som en annan viktig nyckelperson för skolkuratorernas autonomi och legitimitet. 

Skolkuratorerna ger uttryck för att rektorns prioriteringar är helt avgörande för arbetets fokus, 

däremot upplever de att de har mandatet att få bestämma hur arbetet ska genomföras.  

De förväntningar andra professioner inom skolan har på skolkuratorernas arbetsuppgifter och 

uppdrag som innefattas i skolkuratorsrollen upplever majoriteten av skolkuratorerna i denna 

studie inte alltid gå ihop med deras egen bild av yrkesrollen. Framförallt upplever de att 

stressade lärare ibland kan utmana deras yrkesroll genom att ge dem uppdrag och 

arbetsuppgifter som inte är förenliga med deras sätt att arbeta eller utformning av insatser. 

Även hur tidigare skolkuratorer på den enskilda skolan har arbetat och arbetsplatsens normer 

och förväntningar upplever skolkuratorerna kan styra riktningen för deras skolsociala arbete. 

Detta kan ses som ett resultat av vaga och övergripande riktlinjer och arbetsbeskrivningar. 

Samtidigt känner skolkuratorerna att de kan använda lagstiftningen som ett sätt att legitimera 

sitt hälsofrämjande och förebyggande arbete eftersom det numera, i skollagen, är ett 

formulerat ansvarsområde.   

Många upplevde att tidigare egna förväntningar av skolkuratorsrollen delvis stämde överens 

med det arbete de utför idag. Flertalet skolkuratorer nämnde även att det egna intresset och 

egna förväntningar i vissa fall styrde vilka perspektiv de utgår från i arbetet, som i sin tur 

styrde metodvalet.  

Samarbete med andra professioner och kollegor inom både skolan och elevhälsan är 

nödvändigt för skolkuratorsidentitetens utveckling och skolkuratorernas förståelse av denna. I 

relation till de andra yrkesgrupperna blir jurisdiktionen dem emellan tydligare och även vilken 

specialkunskap de olika professionerna vilar på i förhållande till varandra. Skolkuratorerna 
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känner att de blir lyssnade på av de andra professionerna, särskilt inom elevhälsoteamen, 

vilket de tror beror på att alla inom elevhälsan arbetar med ett gemensamt uppdrag, vilket kan 

ses som ett tecken på ökad legitimitet för skolkuratorsprofessionen.  

Majoriteten av skolkuratorerna upplevde att socionomutbildningen var nära sammankopplad 

med skolkuratorsrollen och att det var en bra kunskapsgrund för dem att stå på. Många av de 

färdigheter och teorier som de förvärvat från socionomutbildningen använder de i sitt 

skolsociala arbete. Grundutbildningen upplever de flesta även har lagt en bas för det 

grundläggande synsättet på socialt arbete och utsatta människor som de än idag bär på. 

Samtidigt menar samtliga skolkuratorer på att man inte blir skolkurator av att bara ha gått 

socionomutbildningen utan är ett yrke som måste kompletteras med olika fortbildningar, 

bland annat fördjupningskurser i samtalskonst. Det behövs även en fördjupad kunskap och 

förståelse för de riktlinjer och lagar som styr skolan och elevers rättigheter menar 

respondenterna i studien.  
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6 Diskussion 

I detta avsnitt kommer ovanstående resultat att diskuteras och lyftas fram. Det kommer även 

föras olika resonemang om hur studiens metodval kunnat bidra till studien i både positiv och 

negativ bemärkelse. Avslutningsvis kommer ytterligare synpunkter och tankar kring vidare 

studier på området att lyftas.    

6.1 Studiens slutsatser 

Denna studies syfte och frågeställningar har med hjälp av kvalitativa intervjuer gett en bild av 

hur några professionella skolkuratorer inom grundskolan förhåller sig till och skapar sin 

yrkesroll. Stora delar av resultatet går att koppla till den problematik som tidigare forskning 

visat, där rollen som det sociala arbetets företrädare i skolan är svårdefinierad och diffus. 

Skapandet av skolkuratorsyrkesrollen rymmer många dimensioner och kan inte enbart förstås 

ur de formella förväntningar som finns i form av lagar och riktlinjer. Skolkuratorernas 

förståelse av sina arbetsuppgifter och sin unika kunskap är resultatet av det samspel de har 

med sin omgivning i de många olika skolor de arbetar på och inom elevhälsoteamet, vilket 

medför ett djup och en komplexitet i skapandeprocessen. Förmågan att ta sig an flera olika 

arbetsuppgifter på flera olika skolor och samtidigt försöka hålla fast vid en enhetlig 

skolkuratorsidentitet blir därför en utmaning i och med att förväntningarna ser olika ut från 

olika skolor. Vilken personal som finns och deras bild av skolkuratorn varierar men 

framförallt vilken rektor och dennes prioriteringar styr i hög grad riktningen för det 

skolsociala arbetet vilket även tidigare forskning har visat på (Isaksson, 2014). 

Skolkuratorerna i föreliggande studie upplever ändå att deras handlingsutrymme är starkt, att 

de i många fall får legitimitet från sina rektorer eftersom de i hög grad upplever sig kunna 

bestämma över sina egna arbetsuppgifters utformning. Detta går emot det som Backlund 

(2007) fann att skolkuratorernas agenda i hög grad styrs av starkare aktörer på fältet vilket 

delvis kan ses som ett förtydligande av skolkuratorns position i den nya Skollagen (2010:800) 

och olika riktlinjer (se exempelvis SSR, 2015).  

Resultatet i föreliggande studie ger en bild av att skolkuratorerna kan känna ett visst stöd i de 

övergripande arbetsriktlinjerna som att de bland annat ska arbeta hälsofrämjande och 

förebyggande och att deras psykosociala helhetsperspektiv är professionens essens. Gentemot 

lärare på skolan upplever skolkuratorerna dock att det kan vara svårt att uppfatta sin 

jurisdiktion och få legitimitet från dem. Lärare som är stressade nämndes vid flertalet tillfällen 

i intervjuerna som ett orosmoment i det förebyggande arbetet, vilket leder in på tankar om den 
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brist på lärare som finns och hur skolans organisation påverkar relationerna mellan personal 

och elever. Skolkuratorerna lyfter relationen mellan läraren och eleven som ett viktigt 

uppdrag för elevernas välbefinnande i skolan och som avgörande för det hälsofrämjande och 

förebyggande arbetet. Därmed blir omgivningens (lärarnas) förväntningar om 

skolkuratorsrollen centralt för professionens jurisdiktion. Skolkuratorerna i föreliggande 

studie uppger att de ofta konsulterar med lärare om klassrumssituationen och om enskilda 

elever vilket är en unik funktion för skolkuratorsprofessionen, vilket även bekräftar Isakssons 

(2014: 2016) resultat. Detta kan ha att göra med skolkuratorns uttalade helhetsperspektiv och 

att denna är bärare av ett lösningsfokuserat perspektiv som särskiljer sig från de andra 

professionerna. Detta tolkar föreliggande studies författare som ett tecken på en 

jurisdiktionsmarkering och som har en viss legitimitet både från lärare och andra professioner.  

Organisationsmässigt befinner sig skolkuratorerna i flera sammanhang på samma gång. De 

arbetar huvudsakligen inom en samlad organisation som kallas Elevhälsan men de befinner 

sig även på flera skolor som kan vara organiserade på olika sätt. En del skolkuratorer arbetar 

både på kommunala skolor och friskolor där ledningen kan ha olika syn på vad som bör 

prioriteras. Oavsett om det är kommunalt eller privat ägda skolor ser förväntningarna på 

skolkuratorns arbete och yrkesroll olika ut beroende på vilken personal som befinner sig på 

arbetsplatsen. Arbetsuppgifter och målsättningar ser olika ut på skolorna och är i allra högsta 

grad beroende av rektorns vilja och prioriteringar. Därmed finns en risk att varje skola har 

olika syn på skolkuratorns funktion, vilket leder till att skolkuratorerna ständigt behöver 

anpassa sig efter flera olika formella förväntningar från olika organisationer. Detta bäddar för 

upprepande rollförvirring och utmaningar för skolkuratorernas legitimitet och jurisdiktion.  

Tidigare studier har lyft skollagens och riktlinjers problematik med att ringa in skolkuratorers 

arbetsuppgifter på ett tydligt och konkret vis, vilket även denna studie kan bekräfta är en 

problematik som ännu idag kvarstår. Skolkuratorerna anser att begrepp som förebyggande och 

hälsofrämjande inte är tydliga och att de inrymmer ett brett spektrum av arbetsmetoder. 

Samtidigt upplevde flera av skolkuratorerna att detta inte behövde vara ett problem utan att 

det snarare gav utrymme för att arbeta på det sätt som de själva vill. 

Skolkuratorerna har därmed en stark legitimitet från de formella förväntningarna. Detta går 

även att koppla till betydelsen av skolkuratorernas egna förväntningar av skolkuratorsyrkets 

identitet och att yrkesidentiteten kan tolkas olika beroende på enskilda individers egna 

utgångspunkter. Skolkuratorerna i föreliggande studie kan i hög grad påverka sina egna 

arbetsmetoder och har goda möjligheter att välja vilket fokusområde de vill arbeta med, vilket 
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är ett tecken på ökad legitimitet för yrkesgruppen. I och med detta går det att uppfatta två 

sidor av de formella förväntningarnas otydlighet och mångtydighet, dels att skolkuratorerna 

finner det svårt att förstå exakt vad och hur lagstiftning och riktlinjer vill att de ska göra, dels 

att det finns en form av frihet och legitimitet i att kunna forma sitt eget arbete i högre 

utsträckning. De egna förväntningarna och formella/informella förväntningarna från 

omgivningen förhandlas sedan ständigt mellan skolkuratorerna själva och rektorer, lärare samt 

andra yrkesgrupper. Därför kan en säga att skolkuratorerna i föreliggande studie delvis är 

beroende av det som Isaksson (2014: 2016) fann i sin studie och kallar för 

”legitimitetsbärande resurser”, vilket kan vara tydliga arbetsbeskrivningar eller att rektorn ger 

legitimitet åt skolkuratorernas arbete. Samtidigt uppger de, till skillnad från Isakssons (ibid.) 

studie, att de har viss legitimitet från vissa rektorer.  

6.2 Metodens för- och nackdelar 

Denna studie är av kvalitativ art och har utgått ifrån det hermeneutiska synsättet som grund. 

Detta innebär bland annat att den insamlade mjukdata som studien är baserad på har haft som 

mål att ge en fördjupad förståelse för ett fenomen eller företeelse. Denna uppsats har även haft 

ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, ett perspektiv på verkligheten där den syn på livet som 

individen har med sig är ett resultat av det utbyte som hen har fått från sitt sociala sammanhang. 

Detta kan bidra till en förklaring på hur skolkuratorerna till exempel arbetar med andra 

professioner, vilka olika normer som råder inom verksamheten, arbetsplatskultur samt hur deras 

arbetssätt och arbetsförhållande påverkas av detta. Till detta tillkommer även en förståelse för 

hur skolkuratorernas egen bild av sin yrkesroll är socialt skapat och konstruerat utifrån dess 

sociala kontext. Baksidan av dessa sätt att förstå verkligheten och dess syn på kunskap är att 

kunskapen som inhämtas från dessa data är svåra att replikera och kontrollera för andra som 

skulle vilja göra samma studie. Detta beror på att de utsagor studien tagit del av är både tids- 

och kontextbundet. En annan faktor i kvalitativa studier som måste beaktas i samband med det 

hermeneutiska förhållningssättet, är att förhålla sig till sin förförståelse. Detta för att 

förförståelsen kan påverka en studie i uttolkandet av text och resultat. Författaren för denna 

studie har ingen egen erfarenhet av att arbeta som skolkurator men varit i kontakt med denna 

yrkesgrupp i egenskap av att vara praktikant inom socialtjänsten. Tidigare har även författaren 

i föreliggande studie gjort en forskningsöversikt inom ämnet och har därför fått en förförståelse 

tidigt i uppsatsarbetet. Av den anledningen har resultat och analys påverkats av författarens 

förförståelse. I och med den hermeneutiska inriktningen denna studie haft har det funnits en 

poäng med att vara medveten om och använda sin förförståelse för att utveckla en ny förståelse 
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för studieområdet när nya erfarenheter och kunskaper förvärvats. Detta kan ses som en del av 

den hermeneutiska cirkelns process.  

Studien har använt sig av den semistrukturerade intervjuformen vilket kan ses som en 

kompromiss, både för att låta respondenterna få större frihet att prata om det som var viktigt för 

dem och för att intervjuaren ska få behålla en viss kontroll över för studien viktiga områden. 

Det finns flera anledningar till att använda sig av denna intervjuform men den huvudsakliga 

anledningen har varit att få komma på djupet i respondenternas tankar och resonemang kring 

sin yrkesroll, där de har fått utrymme att svara mer ingående på frågor och svara utifrån sina 

egna erfarenheter. Nackdelen med semistrukturerade intervjuer är det omfattande och 

tidskrävande arbetet att transkribera samt analysera resultatet av dessa intervjuer. Antalet 

intervjuer bestämdes utifrån det material som kom fram ur intervjuerna och när författaren i 

föreliggande studie upplevde att det fanns en mättnad i informationen. Av den anledningen har 

studien endast intervjuat sex personer som alla tillhör samma profession. Med tanke på 

intervjuernas omfattning och den mättnad i materialet som uppstod kan studiens resultat 

användas i representativt syfte för att se vilka rådande uppfattningar och upplevelser som 

dominerar inom yrkesgruppen. Exempel på generaliserbara resultat skulle kunna vara hur 

skolkuratorer på svenska grundskolor uppfattar sin egen arbetssituation med avseende på stress 

och arbetsbelastning samt vad detta beror på eller synen på vad hälsofrämjande och 

förebyggande arbete är för dem. Även vilka typiska arbetsuppgifter och hur kontakten med 

lärare, rektorer och annan personal på skolan ser ut skulle kunna vara resultat som kan se likadan 

ut på flera platser i Sverige. Studiens resultat kam även användas för att få en inblick i de utvalda 

respondenternas tankar och erfarenheter kring skolkuratorsrollen.  

6.3 Vidare studier på området 

Utifrån de resultat som tagits fram under studiens gång finns det flera intressanta områden att 

studera vidare kring och som skulle vara av vikt för både skolkuratorer, skola och socialt 

arbete i stort. Nya komparativa studier som undersöker skolpersonalens uppfattning av 

skolkuratorsyrkesrollen och jämför med skolkuratorernas uppfattning hade varit intressant att 

genomföra för att få flera perspektiv och uppfattningar om skolkuratorns plats i skolan. En 

sådan studie hade även kunnat ge svar på varför uppfattningarna skiljer sig åt mellan 

professioner inom skola och elevhälsa. Genom att synliggöra detta hade ny förståelse mellan 

yrkesgrupperna skapats och med den medvetenheten hade rektorer haft möjlighet att 

förtydliga skolkuratorernas arbetsbeskrivningar tillsammans med dem.  
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Något som skolkuratorer ofta nämner som ett problem i sitt arbete är brist på tid, de ska finnas 

tillgängliga på flera skolor vilket innebär att de har flera chefer och arbetsgrupper att ta 

hänsyn till den korta tid de befinner sig på varje skola. Skolkuratorer har idag ofta tillhörighet 

i flera organisationer som elevhälsan, olika elevhälsoteam och skolan och därför finns det 

också flera olika förväntningar på en och samma yrkesroll. Studier med en mer 

organisationsteoretisk utgångspunkt kan fokusera på hur förväntningar från olika 

organisationer inverkar på skolkuratorns arbetsuppgifter och prioriteringar.  

Föreliggande studie har använt sig av ett professionsteoretiskt perspektiv och har med hjälp av 

detta fått en inblick i kopplingen mellan skolkuratorsyrkesrollen och professionen socialt 

arbete. Även om majoriteten av skolkuratorerna i Sverige har en socionomexamen som alla 

ska vila på en gemensam generalistutbildningsgrund kan ändå innehållet från utbildningarna 

skifta mellan tidsperioder och lärosäten.  Intressant är därför att undersöka skolkuratorers 

uppfattning om vilket kunskap de använder sig av, om den skiljer sig mellan de olika 

lärosätena och om kunskapen skiljer sig beroende på när de gick klart socionomutbildningen. 

Genom en sådan studie skulle man kunna få ett bredare perspektiv över vilken typ av kunskap 

som genomsyrar skolkuratorernas arbetsuppgifter.   
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Bilaga 1.  

Informationsbrev 

En studie kring hur skolkuratorer uppfattar och skapar sin yrkesroll i 

grundskolan. 

Mitt namn är Niklas Penttinen och är student på magisterprogrammet inom socialt arbete vid 

Mittuniversitetet, Östersund. Tidigare har jag studerat på socionomprogrammet och 

därigenom fått inspiration att läsa vidare, vilket innebär att jag nu ska skriva min D-uppsats.  

I min studie vill jag undersöka hur skolkuratorer uppfattar och skapar sin yrkesroll i 

grundskolan. Anledningen till att jag vill studera detta är för att tidigare forskning, i andra 

länder men även i Sverige, har visat på att det finns oklarheter i skolkuratorsrollen och dess 

funktioner inom det skolsociala arbetet. Mot bakgrund av detta vill jag lyfta upp de 

professionellas egna upplevelser av sin situation i svensk kontext och få deras perspektiv att 

lyftas fram i forskningen.  

I denna studie vänder jag mig till Dig som jobbar som skolkurator på en eller flera 

grundskolor. Du ska vara utbildad socionom, vilket innebär att du har fullföljt 

socionomutbildningen och innehar en socionomexamen. Du tillfrågas härmed om deltagande i 

denna undersökning. 

Intervjun kommer ha en tidsåtgång på cirka en timme och kan genomföras på för Dig önskad 

plats och kommer även att spelas in med bandspelare. Eftersom arbetet ska 

seminariebehandlas i slutet av maj önskar jag få genomföra intervjuerna vecka 17 för att få 

god tid att arbeta med intervjumaterialet. Du kommer bli kontaktad via telefon ungefär fyra 

arbetsdagar från och med den dagen detta e-mail skickats ut. Vid den tidpunkten kommer Du 

få frågan om Du har möjlighet att ställa upp på denna studie.  

Ditt deltagande i denna studie är helt frivilligt och Du kan närsomhelst under studiens gång 

dra tillbaka Ditt deltagande utan att behöva motivera det. Intervjumaterialet kommer att 

hanteras med största möjliga konfidentialitet och kommer endast vara tillgängligt för mig som 

genomför studien och min handledare. I det redovisade arbetet kommer Du som deltagare att 

avidentifieras vilket innebär att Dina svar inte går att kopplas till Dig personligen.   

Ytterligare upplysningar om studien kan lämnas av mig som genomför studien och jag kan 

kontaktas via mail: nipe1201@student.miun.se eller via telefon: 0705973889.  

Handledare: Sofie Karlsson. Mail: sofie.karlsson@miun.se 

 

Med vänliga hälsningar, 

Niklas Penttinen 
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Bilaga 2. 

Intervjuguide 

Inledande 

 Bakgrundsinformation (ålder, utbildad socionom år, antal års erfarenhet av annat jobb 

inom socialt arbete)  

 Hur länge har du jobbat som skolkurator?  

 Har du i egenskap av din profession alltid jobbat på samma arbetsplats?  

 Kan du berätta lite kort om dina erfarenheter av hur det är att jobba som skolkurator på en 

skola?  

Arbetssituation  

 Vilka huvudsakliga arbetsuppgifter jobbar du med? (Typ av problemområden, typ av insatser) 

- Följdfråga: Hur kommer det sig att du jobbar med just dessa uppgifter? 

 Hur kan ett typiskt elevärende se ut? (problemområde, insats) 

 Vilka arbetsuppgifter skulle du helst vilja jobba med som skolkurator? 

- Följdfråga: Hur kommer det sig att du vill jobba med just dessa? Finns det något som 

hindrar dig, isåfall vad/vem? 

 I skollagen som kom år 2010 står det att elevhälsan ska jobba hälsofrämjande och 

förebyggande, vilket även finns nedtecknat i olika riktlinjer kring skolkuratorns 

arbetsuppgifter. Vad är hälsofrämjande och förebyggande arbete för dig? 

- Följdfråga: På vilket sätt upplever du att du jobbar hälsofrämjande och förebyggande? Ge 

gärna exempel.  

 Hur tänker du kring hälsofrämjande och förebyggande arbete i egenskap av att vara socionom? 

(Tänk riktlinjer SSR: Medborgerliga rättigheter, utbildning och hälsa, jämlikhet och rättvisa) 

- Följdfråga: Kan du ge exempel på hur detta lyfts fram i ditt arbete?  

 Vad eller vem anser du påverka mest i hur ditt skolsociala arbete ska se ut? Ge exempel på ett 

fall där detta blivit extra tydligt. (Tänk politiken, skollag, andra professioner, föräldrar, 

elever) 

- Följdfråga: I vilken utsträckning? På vilket sätt? 

Samverkan 

 Vilka professioner har du kontakt med i störst utsträckning i ditt arbete?  

- Följdfråga: Hur kommer det sig att det är just dessa? 

 Hur sker samverkan med andra professioner? Ge gärna exempel på det.  

- Följdfråga: På vems initiativ sker detta i högst utsträckning?  

 Tycker du att arbets- och ansvarsfördelningen är tydlig mellan professionerna? 

- Följdfråga: Kan du utveckla detta, på vilket sätt? 

 Hur ser samarbetet med elevhälsan ut? 

 Hur upplever du att ert nuvarande arbetssätt fungerar? 

- Följdfråga: Kan du utveckla detta? 

 Vilka arbetsuppgifter anser du vara specifikt skolkuratorns i jämförelse med andra 

professioner? Kan du ge exempel? 



   
 
 

 

- Följdfråga: Hur upplever du att det funkade? 

 Hur ser du på dina möjligheter att som socionom framföra dina åsikter och påverka i ärenden 

där du samarbetar med andra professioner? 

- Följdfråga: Kan du utveckla detta? Vem tycker du har mest att säga till om?  

 Har du några särskilda strategier för att ta större utrymme när du arbetar tillsammans med 

andra? (Tänk allianser, hävda sin unika kunskap) 

 Hade du önskat få jobba mer tillsammans med andra professionella?  

- Följdfråga: Kan du utveckla detta? 

Förväntningar  

 Upplever du att andra professioner inom skolan delar din uppfattning av vad du har för roll i 

skolan? 

- Följdfråga: Hur kommer det sig? Hur skiljer det sig åt tror du? 

 Upplever du att andra professioner inom elevhälsan delar din uppfattning av vad du har för 

roll i skolan? 

- Följdfråga: Hur kommer det sig? Hur skiljer det sig åt tror du?  

 Hur upplever du att skolkuratorns yrkesbeskrivning står i kontrast till de arbetsuppgifter du har 

i din skola?  

- Följdfråga: Känner du att du får styrka i din yrkesroll från lagen och de riktlinjer som 

finns? 

 Hur upplever du att dina förväntningar av jobbet som skolkurator stämde överens med hur du 

jobbar nu?  

- Följdfråga: Vad var dina förväntningar av jobbet? 

Kunskap 

 Vilken kunskap har du haft mest nytta av i ditt arbete som skolkurator? 

- Följdfråga: Varför just denna kunskap? 

 Hur har du förvärvat den kunskap som du använder dig utav? 

 Vilka kunskaper och färdigheter har du fått med dig från socionomutbildningen eller från 

fortbildning och som du har nytta av i din roll som skolkurator?  

- Följdfråga: Kan du ge exempel på en sådan situation när det har fått komma till nytta? 

 Hur upplever du att denna kunskap skiljer sig från de andra professionernas kunskap? 

 Vilka kunskaper och färdigheter känner du att du saknar från socionomutbildningen eller från 

fortbildning inför ditt arbete som skolkurator? 

- Hur har du gjort för att förvärva denna kunskap/färdighet? 

 Hur skulle det sociala arbetet på skolan kunna utvecklas för att bli så optimalt som det kan bli? 

(resurser, kunskap) 

Avslutande 

 Finns det något du vill tillägga?  

  



   
 
 

 

Bilaga 3. 

Tabellen nedan ger två exempel på meningsbärande enheter som har kondenserats och sedan 

kodats.  

Meningsbärande enhet Kondenserad meningsenhet Kod 

Det är väl tid som hindrar mig, jo men det är ju 

alltså jag jobbar ju hundra procent och har ju tre 

skolor som man ska vara på. Och då hinna 

rodda och dra ihop och köra på alla skolor kan 

ju vara svårt, dels för att det handlar ju också 

om att samarbeta med pedagogerna, att jag bara 

går in och gör hipp som happ och som inte följs 

upp eller fortsätter tror jag inte är av samma 

effekt som när man samarbetar tillsammans med 

personal på skolan. 

 

Det är väl tid som hindrar mig, jag jobbar 

ju hundra procent och har ju tre skolor 

som man ska vara på och då hinna rodda 

och dra ihop och köra till alla skolor kan 

ju vara svårt. Det handlar ju dels också 

om att samarbeta med pedagogerna. Att 

jag bara går in och göra en massa saker 

på egen hand och som sen inte följs upp 

eller fortsätter hållas igång tror jag inte är 

av samma effekt som om man skulle 

samarbeta tillsammans med personal på 

skolan. 

Tidsbrist som ett 

hinder i arbetet. 

Vad som är mitt och vad som är… jaa jag tänker 

mig att… njaa… det är väl mycket det här att 

ibland så kanske… jag säger ju så att jag är mer 

ett stöd för den pedagogiska personalen i skolan 

och dem kanske tycker att jag ska, att det är jag 

som ska ta över arbetsuppgifter från dem, där 

kan det liksom bli en krock ibland att man 

ibland vill att kuratorn ska ”pratar du med den 

här eleven så blir det bra” ungefär, men jag ser 

det som att vi har en gemensam uppgift. Eleven 

och jag kanske har jättebra samtal men det 

händer kanske inte så mycket på dina lektioner. 

Så man måste ju... man måste göra saker 

tillsammans rätt så mycket i skolan tycker jag, 

tillsammans med föräldrar, tillsammans med... 

så... det är ju liksom jätte... gränserna mellan... 

vi har ju samma mål men vi gör lite olika saker 

kanske... jamen jag tycker inte att det är ett så 

stort problem och blir det ett stort problem så 

får man prata med dem ”vad är min roll, vad är 

din roll, vad kan vi göra?”, det kan bli en del i 

jobbet på något sätt, att prata om sådant.  

 

Jag säger ju så att jag är mer ett stöd för 

den pedagogiska personalen i skolan och 

de kanske tycker att det är jag som ska ta 

över arbetsuppgifter från dem. Där kan 

det liksom bli en krock ibland där 

pedagoger ibland vill att kuratorn ska 

”pratar du med den här eleven så blir det 

bra” ungefär men jag ser det som att vi 

har en gemensam uppgift. Eleven och jag 

kanske har jättebra samtal men det 

händer kanske inte så mycket på lärarens 

lektioner. Så man måste göra saker 

tillsammans rätt så mycket i skolan 

tycker jag. 

 

Samarbete som ett 

medel för att 

förstå sin 

jurisdiktion. 

Tabell 1 

  



   
 
 

 

Bilaga 4. 

Tabellerna nedan visar på koder som grupperats i kategorier och teman. 

Tema Arbetssituation 

Kategorier Tidsbrist Rektor bestämmer vad som ska göras 

Koder Önskan om att arbeta på en skola. 

 

Många individsamtal.  

 

Önskan om att arbeta mer 

förebyggande. 

 

Tidsbrist som ett hinder i arbetet.  

 

Rektorers delaktighet. 

 

Skolkuratorer kan bestämma hur arbetet ska 

göras. 

 

Tabell 2.1 

Tabell 2.2 

 

Tema Hälsofrämjande och förebyggande arbete 

Kategorier Förebyggande och hälsofrämjande 

arbete kännetecknas av helhetssyn  

 

Stötta pedagogerna 

Koder Arbeta med likabehandling och 

kränkningar. 

 

Arbeta med hälsa, arbetsmiljö och 

självkänsla.  

 

Arbeta med kartläggning och 

värderingsövningar i klasser.  

 

Göra eleverna delaktiga i skolans verksamheter. 

 

Bygga relationer. 

Tema Förväntningar 

Kategorier Delad uppfattning av 

skolkuratorsrollen i 

skolan 

 

Förväntningar från lag 

och riktlinjer 

 

Tidigare arbetssätt och 

arbetsplatskultur 

påverkar skolkuratorns 

arbete 

 

Egna 

förväntningar 

kan påverka 

riktningen för 

det skolsociala 

arbetet 

 

Koder Stressade lärare utmanar 

skolkuratorsrollen. 

 

Förväntningar från lag 

och riktlinjer vaga.  

 

Gamla fördomar om 

skolkuratorsrollen 

påverkar arbetet. 

 

Tidigare 

bristfälliga 

kunskaper om 

yrket.  

 



   
 
 

 

Tabell 2.3 

Tema Samverkan 

Kategorier Samarbete för att ge 

konsultation till pedagoger 

Samarbete inom elevhälsoteamet 

kring gemensamma 

interventioner 

Samarbete som ett medel 

för att förstå sin 

jurisdiktion  

 

Koder Samarbete med pedagoger 

som ett medel för att bli 

delaktig.  

 

Konsultation med 

pedagoger som 

förebyggande arbete 

 

Konsultation som ett medel 

för att få mer tid till olika 

arbetsuppgifter. 

Samarbete som ett medel för att 

hitta lämpligast 

person/intervention för ärendet. 

 

Samarbete som ett medel för att 

bli delaktig. 

Samarbete med 

sjuksköterska bidrar till 

ökad förståelse av 

yrkesrollen.  

 

Samarbete med 

specialpedagog bidrar till 

ökad förståelse av 

yrkesrollen.  

 

Ökad insyn i 

verksamheten.  

 

Tabell 2.4 

Tema Kunskap 

Kategorier Socionomutbildningen som en 

grundplatta att stå på 

Skolkurator blir man inte av 

socionomutbildningen 

Koder Att arbeta förebyggande och 

främjande är en del i 

socionomrollen.  

 

Systemteoretiskt tänk och 

helhetsperspektiv.  

 

Socialtjänstlagen som kunskap.  

 

Lösningsfokuserat arbete, salutogent 

perspektiv.  

 

Tidigare arbetserfarenheter inom socialt arbete 

är viktigt.  

 

Socionomutbildningen är bred.  

 

Specifik juridisk kunskap inom skolan.  

 

 

Tabell 2.5 

Diskussioner och 

förhandlingar om 

arbetsuppgifter.  

 

Förväntningar från 

riktlinjer och lag 

försöker styra arbetet.   

 

Gamla arbetssätt och 

arbetsplatskultur 

påverkar arbetet. 

Arbetar med det 

dem tänkt sig.  


