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Förord 

En vår i skrivandets tecken börjar nu närma sig sitt slut. Att skriva C-uppsats har varit en 

period med inslag av frustration och uppgivenhet men också av glädje och spirande optimism! 

Det finns ett antal personer som bidragit till att uppsatsen blivit realiserad vilka vi gärna vill 

passa på att tacka.  Först och främst vill vi rikta ett stort tack till våra intervjupersoner vars 

medverkan möjliggjort denna uppsats. Tack för att ni tog er tid och för att ni visade ett 

genuint intresse och engagemang! Vi vill också rikta ett stort tack till vår handledare Ingri-

Hanne Bränne Bennwik, tack för din uppmuntran, konstruktiva kritik och beröm! 

Avslutningsvis vill vi givetvis tacka varandra för ett väl genomfört uppsatsskrivande, för 

varandras stöd, uppmuntran i med- och motgång och trevliga kaffepauser!  

 

Stockholm, maj 2010 

  

Björn Claesson & Karin Eliasson 
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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att utifrån skolsköterskors, lärares och speciallärares erfarenheter och 

ett rollteoretiskt perspektiv öka kunskapen om kuratorns roll i skolan. Vi har använt oss av en 

kvalitativ metod med intervju som tillvägagångssätt. Tidigare forskning visar på att kuratorn 

utgör ett viktigt bidrag till skolan och är att anse som en essentiell medarbetare inom 

elevhälsovården. Vidare beskrivs att kuratorsrollen har ett behov av tydligare definition och 

att samverkan är en viktig komponent för yrkesutövningen. I empirin beskriver 

intervjupersonernas att skolkuratorn innehar en unik kunskap, att dennes närvaro är betydande 

och att de skulle sakna kuratorsrollen om denna försvann. Majoriteten av de intervjuade 

beskriver ett gott samarbete med skolkuratorn och att de ställer sig positiva till att utöka detta. 

De uttrycker samtidigt en önskan om förändring kring kuratorsrollen, att skolkuratorn skulle 

vara mer synlig bland elever, arbeta mer förebyggande samt ge mer handledning till lärarna. 

Intervjupersonerna har en diffus kännedom om kurators utbildning men beskriver trots det 

vikten av skolkuratorer innehar en sådan. Det beskrivs vidare ett behov av att definiera 

arbetsuppgifterna och att personligheten är av stor betydelse för yrkesutövandet.  

I diskussionsavsnittet beskrivs att empirin och tidigare forskningen till övervägande del visar 

på en samstämmig bild av kuratorns roll i skolan. Utifrån empirin och tidigare forskning 

tycker vi oss se ett behov av tydliggörande av arbetsuppgifterna, att en eller ett par i lagen 

definierade utbildningskrav gynnar kuratorsrollen men också att personlig lämplighet är 

essentiellt för yrkesutövningen.  

Ett framtida forskningsämne skulle kunna vara att genomföra en komparativ studie där 

skolkuratorns syn på sin roll samt övriga yrkesgruppers syn på kuratorns roll undersöks.  

 

Nyckelord: Skolkurator, kurator, roll, yrkesroll  

Keywords: School counselor, role of the school counselor    

 

 



 
 

4 

Innehållsförteckning 

FÖRORD 2 

SAMMANFATTNING 3 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 4 

INTRODUKTION 7 

Inledning 7 

Bakgrund 8 

Kuratorn ur ett historiskt perspektiv samt idag 8 

Skolkuratorns kunskap och arbetsuppgifter 8 

Skollagen och skolhälsovården 9 

Problemformulering 9 

Syfte 10 

Frågeställningar 10 

METODER OCH MATERIAL 11 

Arbetsfördelning 11 

Begreppsförklaring 11 

Speciallärare och specialpedagog 11 

Förförståelse 12 

Metodval 13 

Forskningsansats 13 

Urval och avgränsningar 13 

Datainsamling 14 

Intervjuer 14 

Bearbetning av material 15 



 
 

5 

Litteratursökning och källkritik 16 

Metodologiska överväganden 17 

Validitet, reliabilitet, generaliserbarhet 18 

Etiska överväganden 19 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 21 

Tidigare forskning 21 

Kuratorn som bidrag till skolan och viktig medarbetare 21 

Behov av ett tydliggörande av kuratorsrollen 22 

Vikten av samarbete 22 

Rollteori 23 

Roller och förväntningar 23 

Anpassning till yrkesrollen 24 

Personlighetens betydelse för formandet av yrkesrollen 24 

Konflikter och roller 25 

RESULTAT 26 

Viktiga komponenter för skolkuratorns yrkesutövning 26 

Utbildning 26 

Särskild kuratorsutbildning 28 

Unik kunskap 29 

Betydelsen av personlighet och erfarenhet 30 

Skolkuratorns arbetsuppgifter 31 

Arbetsuppgifter i behov av definition 31 

Hinder i kuratorns arbete 33 

Önskan kring arbetsuppgifter 34 

Skolkuratorns profession 35 

Kuratorn som bidrag till skolan 35 

Ensam i sin profession 38 

Samarbete med andra professioner 39 

Hierarki 41 



 
 

6 

ANALYS 42 

Viktiga komponenter för skolkuratorns yrkesutövning 42 

Skolkuratorns arbetsuppgifter 43 

Skolkuratorn som profession 45 

SLUTSATSER 48 

DISKUSSION 49 

Diskussion utifrån tidigare forskning 49 

Egna reflektioner 51 

Framtida forskning 51 

KÄLLFÖRTECKNING 52 

BILAGOR 54 

Bilaga 1, Intervjuguide 54 

Bilaga 2, Samtyckesbrev 55 

Bilaga 3, Litteratursökningar 56 

Bilaga 4, Artikelsökningar 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7 

Introduktion  

Inledning  

Kuratorn är en yrkesroll som för oss är förknippad med skolan. Vi har under vår uppväxt båda 

gått i kommunala skolor och vid dem har det oftast funnits en anställd skolkurator1. Under 

skolåren var skolkuratorn en självklar del av skolan och vi hade en viss kännedom om denne. 

Vi visste bland annat att en del elever gick dit och samtalade med denne och att hon ibland 

ledde olika samtalsgrupper.  

 Under socionomutbildningen skrev Björn senare sin B-uppsats om sjukhuskuratorer. Karin 

har redan innan hon påbörjade socionomutbildningen varit intresserad av att arbeta som 

skolkurator och hade sen tidigare arbetat som kamratstödjare på två olika högstadieskolor och 

där fått inblick i skolkuratorns arbete. När det sedan började närma sig för C-uppsats hade vi 

båda ett intresse att skriva om kuratorer. Vi började undersöka vad det fanns för studier kring 

skolkuratorn och upptäckte att mycket var skrivet utifrån skolkuratorns perspektiv. Vid 

ungefär samma tidpunkt tog vi del av lagförslaget (Ds 2 009:25) kring den nya skollagen där 

det föreslogs att tillgång till kuratorer inom skolan skulle bli lagstadgat. Trots att 

skolkuratorer funnits inom skolan sedan 1950-talet är det alltså först 60 år senare som det 

föreslås att det ska bli obligatoriskt med tillgång till dessa. 

 I Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94 (i 

fortsättningen Lpo 94) är det beskrivet att skolan genom samverkan bland annat ska främja 

elevernas känsla för samhörighet och solidaritet samt motverka trakasserier och förtryck (Lpo 

1994, s 6). Vi tror det är fundamentalt att de samverkande yrkesgrupperna har tilltro till 

varandra för att uppnå ett lyckat resultat. Med hänvisning till detta och att det sen tidigare 

finns mycket forskning kring skolkuratorn utifrån skolkuratorns perspektiv, finner vi det 

intressant att undersöka vad andra yrkesgrupper i skolan har för erfarenheter av skolkuratorn. 

 

 

 

  

 

 

                                                 
1 Genomgående i uppsatsen har vi använt begreppen kurator och skolkurator synonymt för att underlätta 

läsningen. 
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Bakgrund 

Kuratorn ur ett historiskt perspektiv samt idag 

År 1943 anställdes den första skolkuratorn i Sverige på Norra Latins läroverk i Stockholm. 

Fram till år 1955 hade det totala antalet i landet ökat till cirka 15 stycken. Först under 1960-

talet blev det vanligt att skolorna successivt började anställa skolkuratorer och 

skolpsykologer. Primärt gällde arbetsuppgifterna att undersöka och testa barn med 

”svårigheter” och kuratorernas bedömningar utgjorde därefter underlag till vilken typ av klass 

eleverna skulle placeras i (D-Wester, 1996, s 12-13). Till år 2006 hade antalet skolkuratorer 

ökat till 1479 stycken årsarbetare inom den kommunala skolan och 111 stycken inom 

friskolan. Därtill hade de kommunala årsarbetarna ansvar för 822 stycken elever vardera 

medan motsvarande siffra för fristående årsarbetare var 983 stycken (Skolverket, 2006). 

 Idag har förutsättningarna för att bedriva kurativt arbete inom skolan förändrats. 

Skolkuratorer är vanligt förekommande på skolor men är samtidigt ofta ensam representant 

för en profession vars tvärvetenskapliga utbildning skiljer sig ifrån den dominerade lärarkåren 

med pedagogisk utbildningsbakgrund. Som ensam representant för ett yrke förväntas 

skolkuratorn bidra med för de andra yrkesgrupperna inom skolan, unik kunskap (D-Wester, 

2006, s 12-14).  

Skolkuratorns kunskap och arbetsuppgifter 

Skolkuratorn är vanligtvis socionom i grunden eller innehar en annan liknande utbildning och 

verkar som skolans psykosociala expert. Skolkuratorns kunskaper grundar sig i studier i 

samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen men också färdigheter i samtalsmetodik anses 

som essentiella. Skolkuratorns kunskaper innefattar bland annat analys av sociala processer på 

individ-, grupp- och organisationsnivå samt tvärvetenskaplig kunskap inom bland annat 

juridik, beteende- och samhällsvetenskap (SOU, 2 000:19, s 216, Sveriges Skolkuratorers 

Förening, 2009). 

Arbetsuppgifterna spänner över ett brett spektrum. Det övergripande målet för 

skolkuratorernas arbete är att bidra till ökad trygghet och självkänsla hos eleverna. Därefter 

kan en uppdelning ske i direkta och indirekta arbetsuppgifter. De direkta inkluderar samtal av 

skiftande karaktär, exempelvis stödjande, motiverande eller bearbetande med elever och deras 

familjer. Skolkuratorn ska också verka för en positiv psykosocial situation i skolan genom 

nätverksarbete kring eleverna och för skolan som helhet samt samarbeta med och vägleda 

skolans övriga personal. Detta genom rådgivning och samverkan med andra verksamheter 
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som socialtjänsten, ungdomsmottaning och psykiatri (Sveriges Skolkuratorers Förening, 

2009). 

De indirekta arbetsuppgifterna handlar om skolkuratorn som psykosocial expert inom 

skolan och framförallt inom skolhälsan. Det innebär bland annat arbete med att bistå lärare i 

psykosociala frågor, i upprättandet av och arbetet med krisgrupper, handlingsplaner och 

frågor som rör skolans psykosociala miljö (Sveriges Skolkuratorers Förening 2009, D-Wester, 

s 14-15). 

Skollagen och skolhälsovården 

Den svenska skollagen (SFS 1 985:1100) reglerar hur skolan ska bedrivas från 

förskoleverksamhetsnivån upp till vuxenutbildning. I lagen stadgas att alla barn och 

ungdomar oavsett kön, hemort, sociala och ekonomiska förhållanden ska ha samma möjlighet 

till utbildning. Elevens möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen har en stark koppling till 

elevens hälsa (SOU 2 000:19, s 139). Skolan har därför enligt skollagen en skyldighet att 

genom skolhälsovården erbjuda kostnadsfri hälsovård som främst ska verka förebyggande 

genom enklare former av hälsokontroller. Skolhälsovårdens syfte är enligt samma lag att följa 

elevernas utveckling samt behålla och förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa. Vad 

uttrycket ”själslig hälsa” innebär är inte närmare beskrivet och inte heller vem som skall svara 

för bibehållandet eller förbättrandet. Hälsa som begrepp innebär inte bara en frånvaro av 

sjukdomar och handikapp utan inkluderar också psykosociala faktorer som exempelvis att 

eleven upplever trygghet, trivsel och gott självförtroende (SOU 2 000:19, s 138-141). Enligt 

lagen är skolan skyldig att tillhandahålla skolläkare och skolsköterska men lagen föreskriver 

inte att skolhälsovården ska tillhandahålla yrkesgrupper som kuratorer eller psykologer.  

Problemformulering  

I november år 2006 initierades arbetet med att ta fram ett förslag till en ny skollag (Ds 

2 009:25) vilken i slutet av år 2009 skickades ut på remiss till berörda instanser. I lagförslaget 

föreslås att skolhälsan i framtiden ska utökas till att inkludera hälsofrämjande psykosociala 

insatser genom tillgång till bland annat kuratorer. Vidare nämns att skolkuratorn för sitt 

yrkesutövande ska ha ”adekvat utbildning som svarar mot elevernas behov av insatser” (DS 2 

000:25, s 306). Propositionen om lagstadgad tillgång till kuratorer kan tolkas som ett uttryck 

för att kuratorn har en essentiell roll i skolan. Vi finner det samtidigt problematiskt att det inte 

tydligt definieras genom vilken utbildning som skolkuratorns kunskap ska ha tillgodogjorts.  

 Enligt rollteorin medför en examen och en yrkesroll olika socialt definierade förväntningar 

från omgivningen (Svensson, 2005, s 96f). Om skolkuratorns roll inte är tydligt definierad kan 
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det för omgivande yrkesgrupper som ska samarbeta med skolkuratorn bli svårt att veta vad 

som kan förväntas av kuratorn och dennes roll i skolan. Med ovanstående som utgångspunkt 

finner vi det intressant att utifrån andra yrkesgruppers erfarenheter och ett rollteoretiskt 

perspektiv undersöka kuratorns roll i skolan.  

Syfte 

Syftet är att utifrån skolsköterskors, lärares och speciallärares erfarenheter och ett 

rollteoretiskt perspektiv öka kunskapen om kurators roll i skolan.  

Frågeställningar 

– Vilka faktorer anser yrkesgrupperna är viktiga för kuratorns yrkesutövning? 

– Vilken funktion inom skolan anser de att skolkuratorn har?   

– Vad har de för erfarenhet av samarbete med skolkuratorn? 
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Metoder och material 

”Med metodologi menas ungefär ’det tänkande och de principer som ligger till grund för 

sättet att arbeta’” (Bjereld med flera, 2009, s 108). 

Citatet exemplifierar det vi nedan kommer att presentera, det vill säga beskriva hur vi har gått 

tillväga samt vilka principer som utgjort underlaget för uppsatsens utformning.     

Arbetsfördelning 

Vi har under uppsatsen genomgående arbetat tillsammans. De gånger vi skrivit var för sig har 

vi ändå suttit i anslutning till varandra och vid eventuella oklarheter resonerat oss fram till en 

gemensam lösning. Vi har korrekturläst varandras material och gett varandra konstruktiv 

kritik. Vi har således ett gemensamt ansvar för uppsatsens innehåll. Vi kommer nedan att 

redogöra för vem som i huvudsak har producerat innehållet under de olika rubrikerna.  

Vi har båda närvarat vid samtliga intervjuer. Karin var den som initialt tog kontakt med 

intervjupersonerna och har transkriberat sex av de totalt nio intervjuerna. Björn har 

transkriberat tre intervjuer. Vi har gjort all litteratursökning gemensamt. 

Under introduktionsavsnittet har Björn i huvudsak skrivit sammanfattning, förord och 

bakgrund. Gemensamt har vi utformat innehållsförteckningen, inledningen samt syfte och 

frågeställningar. Under metodavsnittet har Karin i huvudsak svarat för forskningsansatsen, 

etiska överväganden och innehållet om validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Björn har i 

huvudsak skrivit förförståelsen, metodval, urval och avgränsningar. Gemensamt har vi skrivit 

datainsamling och metodologiska överväganden. Björn har skrivit avsnittet om teoretiska 

utgångspunkter. Karin har framställt två av tre rubriker under empirin och Björn den 

resterande. Analys och diskussionsavsnittet har framställts gemensamt. Avslutningsvis har 

Björn skrivit slutsatserna och utformat tabellerna medan Karin utformat samtyckesbrevet.  

Begreppsförklaring 

Speciallärare och specialpedagog 

Av våra nio intervjupersoner är två speciallärare och en specialpedagog. Speciallärare- och 

specialpedagogsutbildningen är två påbyggnadsutbildningar för verksamma lärare på vardera 

90 högskolepoäng. Flera kurser läses gemensamt av utbildningen och arbetsuppgifterna efter 

avklarad utbildning är av liknande karaktär. Med hänvisning till det har vi i vår uppsats valt 

att låta dessa två utbildningar stå enbart under benämning speciallärare och som en 

yrkesgrupp.  
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 För att minimera eventuella oklarheter citerar vi från Göteborgs universitet som innehar 

båda utbildningar vad de respektive utbildnings förväntas generera: 

”Efter genomgången utbildning förväntas specialpedagogen arbeta med att ge stöd för 

individer i behov av särskilt stöd, ge stöd för enskilda lärare/pedagoger och arbetslag samt 

kunna påverka den totala utbildningsmiljön” (Göteborgs universitet, 2010, 1).  

”Efter genomgången utbildning förväntas specialläraren arbeta med att ge stöd för individer i 

behov av särskilda utbildningsinsatser inom läsning, skrivning eller matematik samt ge stöd 

för lärare i utvecklandet av rådande lärmiljöer inom ämnesområdena” (Göteborgs universitet 

2010, 2).  

Förförståelse 

När vi påbörjade arbetet med uppsatsen reflekterade vi kring våra personliga värderingar och 

uppfattningar om kuratorsrollen.  

 Sohlberg och Sohlberg beskriver att människans förförståelse är ”utgångspunkt för hur 

man tolkar världen” och Thurén beskriver hur ”alla våra uppfattningar, åsikter och vårt 

tänkande präglas utav förförståelsen” (Sohlberg & Sohlberg, 2009, s 73. Thurén, 2007, s 60). 

Förförståelsen är alltså något vi alla besitter och det är med andra ord ofrånkomligt att inte 

låta vår förförståelse prägla allt i från uppsatsens syfte till hur vi tolkar den framkomna 

empirin. Dalen (2007) skriver att det essentiella för forskaren är att nyttja sin förförståelse så 

att den i möjlig utsträckning medverkar till att forskaren intar ett förstående förhållningssätt 

till det intervjupersonerna beskriver (Dalen, 2007, s 13). Genom att redogöra kring vår egen 

förståelse av skolkuratorn ger vi läsaren möjlighet att bedöma i vilken grad vi har lyckats med 

det.  

 Som nämnts i inledningen, har vi båda sedan skolåren ofta haft en skolkurator anställd på 

våra olika skolor. Det faktum att det oftast funnits en skolkurator tillgänglig har gjort att vi 

båda förknippar kuratorsrollen med skolan. Björn har inte haft någon personlig kontakt med 

skolkuratorn men Karin gick under gymnasietiden under en kortare period på samtal hos 

denne. Karin har också under gymnasietiden varit med i ett antimobbningsteam under ledning 

av skolkuratorn och där fått en insikt i skolkuratorns arbete. Även Björn har via en bekant 

som arbetar som skolkurator fått en viss insikt i kuratorsyrket. Vi har båda utifrån våra 

erfarenheter en positiv inställning till kuratorns närvaro inom skolan. Vidare beskrivs vår 

socionomutbildning ofta kunna utgöra en möjlig ingång till kuratorsyrket vilket för oss båda 

öppnar för kuratorsyrket som framtida arbete. Detta kan möjligtvis medföra att vi därför har 

svårt att vara kritiska till kuratorsyrket och dennes roll.  
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Metodval 

Vi har använt oss av en kvalitativ metod med intervju som tillvägagångssätt. Den kvalitativa 

metoden handlar om att nyansera utmärkande drag hos ett fenomen och få kunskap om hur 

fenomenet påverkar människor och dess sociala kontext (Dalen, 2008, s 11, Repstad, 2007, s 

14). Intervju som metod är ett lämpligt tillvägagångssätt för att ta del av andra personers 

föreställningar, erfarenheter och känslor kring ett ämne eller tema (Sohlberg & Sohlberg, 

2009, s 135). Vi valde att använda oss av enskilda intervjuer utifrån en semistrukturerad 

intervjuguide. Det innebär att intervjufrågorna är preciserade men att metoden ändå ger 

forskaren möjlighet att ställa följdfrågor och därmed öka möjligheterna till utvecklade och 

mer nyanserade svar (May, 2001, s 150f).  

Forskningsansats 

Vi har i vår studie valt att utgå i från en induktiv ansats då vi samlat in empiri för att sedan dra 

slutsatser utifrån denna. Harnow Klausen beskriver induktion som en metod som bidrar till att 

uppnå viktig kunskap samtidigt som vissheten minskar (Harnow Klausen, 2006 s 135f). Vi 

har inte för avsikt att generalisera våra intervjupersoners svar men däremot att föra fram 

viktig kunskap inom ämnet. Sohlberg och Sohlberg menar att även om forskaren inte önskar 

generalisera kan den empiri denne fått fram spegla en mer allmän uppfattning om ett fenomen 

i snarlika situationer (Sohlberg & Sohlberg, 2009 s 136). 

 Kvale har beskrivit hur ett hermeneutiskt förhållningssätt är användbart för att tolka 

framkommen empiri (Kvale, 2009, s 30). Hermeneutiken handlar om att hitta den 

underliggande innebörden av en text. Det gör att en noggrann granskning av texten är av stor 

vikt då en texts riktiga innebörd sällan finns att nå på ytan. Centralt inom hermeneutiken är 

också att försöka finna samband mellan olika delar (Neuman, 2006, s 88). Vi har strävat efter 

att tolka och förstå de svar våra intervjupersoner lämnat. Detta gjordes bland annat genom att 

vi läste igenom det transkriberade materialet för att sedan kunna tolka det utifrån den teori vi 

valt. Vi har även sökt samband mellan olika delar i det transkriberade intervjumaterialet.  

Urval och avgränsningar 

För att specificera urvalet inför en uppsats finns flera aspekter att ta hänsyn till. Det ska bland 

annat vara ett urval som är relevant i förhållandet till syftet, det ska finnas en variation i 

urvalsgruppen som kan spegla olika åsikter och antalet personer som utgör urvalet ska vara 

omfångsrikt nog att besvara syftet (Trost, 2005, s 118f, Dalen, 2008 s 51, 54). Vi har valt att 

låta vårt urval utgöras av skolsköterskor, lärare och speciallärare.  
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 Vi har valt tre yrkesgrupper för att få möjlighet att nyansera varierande erfarenheter av 

kuratorns roll i skolan. I Dalen beskrivs att forskaren ska använda sig av ett urval som 

reflekterar den största tänkbara variation av det ämnet som studeras (Dalen, 2008, s 51). 

Skolsköterskan valdes med utgångspunkt att denne tillsammans med skolkuratorn ingår i 

elevvården och bedriver ett aktivt samarbete. Lärarna utgör den yrkesgrupp som är mest 

förekommande inom skolan. De har valts med hänsyn till att dessa har daglig kontakt med 

eleverna och för att de har en skyldighet att uppmärksamma och i samråd med annan personal 

- däribland skolkuratorn - motverka och förebygga alla former av kränkande behandling i 

skolan (Lpo 94 s 9). Läroplanen föreskriver att undervisningen skall anpassas efter varje elevs 

förutsättningar och behov (Lpo 94 s 4). Speciallärare arbetar med elever som är i behov av 

särskilt stöd i sin undervisning och därför har även dessa valts som intervjugrupp.  

 Samtliga intervjupersoner har examen för sitt yrke och varierande erfarenheter av arbete 

med skolkuratorer. Slumpmässigt har samtliga intervjupersoner vi fått tillgång till varit 

kvinnor. Det sammanlagda antalet intervjupersoner är nio stycken från sex olika skolor i 

Stockholmsområdet. Avgränsningen till nio stycken intervjupersoner och att samtliga varit 

anställda på skolor i Storstockholm har skett med hänvisning till uppsatsens tidsramar. 

Esaiasson med flera skriver om svårigheterna att i vissa situationer uppnå mättnad i de svar 

som lämnas av intervjupersonerna (Esaiasson med flera, 2007, s 309). Vi har som syfte att 

undersöka kuratorns roll i skolan utifrån andra yrkesgruppers erfarenheter vilket medför att 

oavsett antal intervjupersoner vi intervjuar så kan och troligtvis kommer, alla dessa 

erfarenheter variera. Det gör det alltså, om än möjligt, svårt att uppnå empirisk mättnad2.  

Datainsamling 

Intervjuer  

Vi började med att via Stockholm stads hemsida finna kontaktuppgifter till olika kommunala 

grundskolor i Stockholmsområdet. Skolsköterskor visade sig vara mest villiga att ställa upp 

för en intervju. Möjligheterna att få tillgång till speciallärare att intervjua var mer 

problematiskt då många av dessa hänvisade till hög arbetsbelastning. Lärarna var den grupp 

som var svårast att få möjlighet att intervjua också med hänvisning till hög arbetsbelastning. 

 Intervjuerna genomfördes vid samtliga tillfällen på intervjupersonens arbetsplats och vi 

valde båda två att näravara vid samtliga tillfällen. Till övervägande del föreslog vi att 

                                                 
2 Beroende på en studies syfte uppnås empirisk mättnad när nya intervjuer inte bidrar till ny kunskap (Kvale, 

2009, s 129).  
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intervjun skulle äga rum på intervjupersonens arbetsplats om möjlighet fanns vilket samtliga 

intervjupersoner var positiva till. Enligt Trost (2005) är det viktigt att den intervjuade 

upplever trygghet i den miljö som intervjun sker i och att eventuella störande moment 

minimeras (Trost, 2005, s 44). Intervjufrågorna formulerades i en intervjuguide som vi tog 

fram efter att ha läst relevant litteratur som exempelvis Kvale (2009) och Trost (2005). Vi fick 

också konstruktiv kritik på intervjuguiden från våra handledare. Vi turades om att leda 

intervjuerna medan den andre av oss observerade men med möjlighet att inflika eventuella 

följdfrågor om det ansågs relevant. Intervjuernas längd varierande mellan cirka 30 till 60 

minuter och vi fick också innan intervjun ett godkännande att spela in denna. Kvale beskriver 

att en intervju är ett levande samtal där förutom den muntliga kommunikationen även 

kroppsspråk och tonfall inverkar på hur samtalet kan tolkas (Kvale, 2009, s 194, Trost, 2005, 

s 46). Vi var därför noga med att vi båda skulle delta vid intervjuerna för att vi båda skulle ha 

samma möjlighet att tolka det transkriberade materialet. Om bara en av oss hade närvarat vid 

intervjuerna och den andre skulle tolka utifrån transkriberingarna skulle det finnas risk för att 

den senare går miste om eventuella kroppsspråk, uttryck eller annat som inte är möjliga att 

uppfatta genom att bara läsa transkriberingen. 

 Efter varje intervju skrev vi ner hur intervjun hade upplevts av oss båda. Vi skrev ner hur 

intervjupersonen upplevdes, om denne verkade stressad, positiv eller liknande. Vi antecknade 

även något om hur personen såg ut samt beskrev rummet där vi suttit. Detta för att kunna 

återknyta det transkriberade materialet till den specifika intervjun och känslan vi hade när vi 

genomförde den. Kvale (2009) skriver om vikten att ta tid efter varje intervju åt att reflektera 

över intervjun och vad som hände i denna, vilket sedan kan bidra till värdefull kunskap i 

analysen (Kvale, 2009, s 145). 

Bearbetning av material 

I Kvale (2009) beskrivs hur en analys av en intervju kan ske i ett antal steg. Inledningsvis 

läser forskaren igenom det transkriberade material för att få en uppskattning av innehållet. 

Därefter definieras och tydliggörs de centrala meningsenheter som framkommer i materialet. 

Sedan ska forskaren tolka den framkomna empirin och formulera övergripande teman som 

sammanfattar det intervjupersonerna beskrivit. I ett fjärde steg nyanseras underteman. De 

olika temana utgör sen grunden för vidare tolkning och analys (Kvale, 2009, s 221f).  

 Vi har utgått ifrån ovanstående i bearbetningen av den framkomna empirin. Samtliga 

intervjuer bandades och transkriberades ordagrant förutom de delar som var uppenbart 

irrelevanta. Vi noterade också i transkriberingen om intervjupersonen dröjde med ett svar på 
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en fråga eller liknande. Efter att intervjuerna transkriberats läste vi var för sig igenom 

materialet och antecknade under tiden tänkbara teman vi uppfattade. Vi jämförde sedan de 

olika teman vi uppfattat innan vi gemensamt försökte sätta samman de teman vi fått fram. De 

övergripande teman vi sedan gemensamt enats kring har sedan utgjort grunden för den 

teoretiska analysen.  

Litteratursökning och källkritik 

För att inhämta litteratur till vår studie har vi använt oss av Libris databas, DIVA-portal samt 

Ersta Sköndal högskolebiblioteks artikeldatabaser. Vid sökningarna på Libris och DIVA-

portal har vi använt oss av sökord i olika kombinationer som till exempel skolkurator*, 

socionom *, roll* och skola. Vi har även sökt på engelska sökord som School counsellor*, 

School*, counselor* och role* i olika kombinationer. För att exemplifiera framkom vid 

sökning på Libris med sökorden socionomen i skolan* åtta stycken träffar varav två 

bedömdes vara relevanta. Vidare har vi även utnyttjat olika uppsatser undersökt deras källor 

för att hitta relevant litteratur.  

       Vi har använt oss av artikeldatabaserna Academic search premier, ASSIA och SOCindex. 

Sökorden vi främst använde oss av i de sökningarna var de engelska sökord vi tidigare 

använts oss av. Utöver sökningarna mejlade vi en författare (Yvonne D-Wester) för att få tips 

på relevant litteratur till skrivandet av vår bakgrund. Vi valde att avgränsa artiklarna till 

mellan åren 1990 och år 2010. Vi har enbart sökt granskade (Peer reviewed) för att öka 

reliabiliteten. Vi sökte exempelvis på Academic search premier och the role of the school 

counsellor* vilket gav upphov till 67 träffar. Av dessa ansåg vi det vara två som skulle kunna 

vara intressanta för vår studie.   

 Esaiasson med flera (2007) beskriver att det finns fyra källkritiska principer vilka gör det 

möjligt att undersöka sanningshalten i ett uttalande. De fyra principer är äkthet, oberoende, 

samtidighet och tendens. Äkthetsprincipen handlar om materialet ska vara just äkta. Det 

innebär att innehållet är korrekt och att det har producerats av den eller de som utger sig som 

författare (Esaiasson med flera, 2007, s 314-318). Oberoendeprincipen visar på tre aspekter av 

oberoende: Möjligheten att bekräfta källan, avståndet mellan berättare och berättelse samt 

berättarens grad av oberoende. Möjligheten att bekräfta källan innebär exempelvis att två 

olika oberoende individer berättar samma berättelse. Avståndet mellan berättare och berättelse 

handlar om det faktum att en individ som själv upplevt en viss sak är en mer tillförlitlig källa 

än en andrahandsberättelse. Vidare handlar den sista principen om hur pass påverkad 

berättaren är av yttre omständigheter (Esaiasson med flera, 2007, s 318ff). 
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Samtidighetsprincipen innebär att berättelser som är nedtecknade nära inpå då de hände, har 

en större tillförlitlighet än till källor som antecknades ner långt efter den händelse som de 

beskriver. Kravet på tendens handlar om vikten av att källans författare inte ska vara partisk 

(Esaiasson med flera, 2007, s 321ff).  

 Vi har utgått ifrån de fyra principerna för att i möjlig mån säkerställa att våra källor är av 

god tillförlitlighet. Genom att vi har inhämtat litteratur som är publicerad antingen som 

böcker eller som granskade artiklar har vi verkat för att det inhämtade materialet är äkta. 

Principen kring oberoende har vi följt genom att vi främst använt oss av primärkällor vilket 

ökar trovärdigheten för att det insamlade materialet är tillförlitligt. De sekundärkällor vi har 

använt har varit då andra författare i sin litteratur hänvisat till dessa. Samtidighetsprincipen 

har vi bland annat utgått ifrån då genom att vi spelat in samtliga intervjuer och dessutom efter 

varje intervju skrivit ned kort om hur vi upplevde intervjun. Tendensprincipen har vi följt 

genom att vi varit kritiska mot källornas ursprung. Exempelvis har Yvonne D-Wester själv 

varit verksam som skolkurator, vilket vi tagit i beaktande då vi använt hennes litteratur där 

hon har beskrivit skolkuratorsyrket.  

 För att säkerställa att vår framtagna litteratur är intersubjektiv testbar redovisar vi de 

sökningar vi gjort samt antalet relevanta träffar i bilaga tre.   

Metodologiska överväganden  

De metodologiska överväganden vi stött på under uppsatsens gång har rört olika områden. 

Initialt hade vi tänkt använda oss av fokusgruppintervjuer. Kvale (2009) beskriver 

fokusgruppintervjuer som effektivt om syftet är att få fram varierande åsikter kring ett ämne 

som är relevant för gruppen. Vi ansåg trots det att enskilda intervjuer var mer lämpligt att 

använda, då vi vill undersöka intervjupersonernas erfarenheter av kuratorsrollen. Neuman 

(2006) skriver att personer som intervjuas enskilt kommer med fler idéer än personer som 

intervjuas i grupp (Neuman 2006, s 412). Vidare har vi båda en viss erfarenhet av att 

genomföra enskilda intervjuer, vilket inte var fallet gällande fokusgruppintervjuer.   

 Vid ett av intervjutillfällena hade intervjupersonen, henne citerat, ”hastigt och lustigt” bett 

en kollega att närvara vid intervjun. Intervjupersonen uttryckte att hon ville att hennes kollega 

skulle närvara ifall hon själv inte skulle ha några relevanta synpunkter. Vi genomförde 

intervjun enligt avtalat och kollegan, som också var examinerad lärare, yttrade sig endast vid 

några tillfällen. Huruvida resultatet av intervjun hade blivit annorlunda utan att 

intervjupersonens kollega närvarat är problematiskt att utröna. Å ena sidan yttrade kollegan 

sig endast ett vid ett fåtal tillfällen. Vid de tillfällena avsedde det främst att bekräfta det vår 
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intervjuperson beskrev. Å andra sidan, hade inte kollegan närvarat hade intervjupersonen 

möjligen utlämnat eller reviderat sina svar som hade kunnat vara intressanta för studien. 

 Problematiken att personer utelämnar eller reviderar svar i intervjuer är dock ingen 

företeelse som är unik för enbart vår uppsats, utan något som genomsyrar all kvalitativ 

forskning.   

Validitet, reliabilitet, generaliserbarhet 

Validitet handlar om sanningshalten i en studie och hur väl ett resultat stämmer överrens med 

verkligheten. Om en studie har hög validitet har den verkligen mätt det som studiet avsett att 

mäta (Neuman, 2006, s 188, Kvale, 2009, s 264). Med ovanstående som utgångspunkt har vi 

under hela studiens gång haft vårt syfte och frågeställningar i åtanke och framförallt då vi 

utformade vår intervjuguide. Som tidigare nämnts tog vi hjälp av vår handledare för att få 

kritiska synpunkter på denna innan vi genomförde vår första intervju.  

     När en studies validitet ska mätas ses ofta till den forskning som forskaren tidigare 

genomfört och kvalitén på denna (Kvale, 2009, s 266). Då vi inte genomfört en uppsats av det 

här slaget tidigare är vi medvetna om att det naturligtvis kan ha inverkat på vårt resultat.  

     Kvale beskriver vikten av att granska, ifrågasätta och teoretiskt tolka resultaten som ett led 

i att uppnå hög validitet (Kvale, 2009, s 268). Detta hade vi i åtanke genom att vi när vi 

tematiserade vår empiri ständigt var kritiska till det insamlade materialet såväl som till den 

teori vi använde oss av och våra egna tolkningar.  

     Reliabilitet handlar om tillförlitlighet, i vilken utsträckning två forskare vid olika 

tidpunkter kan få fram samma resultat (Kvale, 2009, s 263). Neuman beskriver dock att 

gällande kvalitativa studier är det svårt att nå samma resultat då dessa inte undersöker ”hård 

fakta”. I en kvalitativ intervju sker dessutom en interaktion mellan forskare och intervjuperson 

vilken kommer att påverka resultatet och därför är det en omöjlighet för olika forskare att nå 

fram till samma kunskap (Neuman, 2006, s 196). För att åstadkomma hög reliabilitet har vi 

exempelvis använt samma intervjuguide till samtliga intervjuer även om vi ställt olika 

följdfrågor för att ge utrymme åt den enskilda intervjupersonen och dennes tankar. Trost 

(2005) beskriver att flera intervjuare som närvar vid en intervju ökar förståelsen och 

informationsmängden (Trost, 2005, s 46).  Vi har som ovan nämnts valt att båda två delta vid 

samtliga intervjuer för att den av oss som inte håller i intervjun då har haft möjlighet att lyssna 

mer noggrant samt komma in med följdfrågor då det har behövts.  

     Innan vi genomförde vår första intervju testade vi diktafonen som vi skulle spela in med 

för att försäkra oss om att den fungerade. Att vi bandade in samtliga intervjuer och därefter 
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transkriberade dem ord för ord höjer reliabiliteten då möjligheten att missa något har på så sätt 

förminskats. 

     Inom hermeneutiken är det centralt att en människas liv och dennes förståelse är beroende 

av kontexten vilket innebär att resultat från en studie inte automatiskt kan överföras till en 

liknande situation (Kvale, 2009, s 71). Vi har inte för avsikt att försöka generalisera vårt 

resultat och som beskrivet av Bryman (2002) är det essentiella vid kvalitativ forskning inte är 

att generalisera en studies resultat till en population, utan snarare till teori. Det centrala vid 

värderingen av en studies generaliserbarhet är kvaliteten i de slutsatser som dragits av empirin 

(Bryman 2002, s 270f). 

Etiska överväganden 

I lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor, finns angivelser om hur 

forskare ska handla för att genomföra forskningen etiskt försvarbart. Lagen berör dock inte 

vår studie då den genomförs inom ramen för högskoleutbildning (2 §). Däremot har vi i vår 

studie tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Dessa principer bygger på fyra huvudkrav: 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.   

 Informationskravet innebär att forskaren ska underrätta berörda personer om studiens syfte 

samt om de villkor som råder för deras deltagande (Vetenskapsrådet, 2002, s 7f). Vi har följt 

informationskravet då vi innan våra intervjuer har informerat deltagarna om att deras 

medverkan är helt frivillig och att de när som helst under studiens gång kan avsluta denna. Vi 

informerade våra intervjupersoner om ovanstående via ett samtyckesbrev vilket de fick 

underteckna innan intervjun, se bilaga 2. I samtyckesbrevet informerade vi även deltagarna 

om att den färdiga uppsatsen kommer att publiceras på Ersta Sköndal högskolebibliotek samt 

på bibliotekets hemsida. 

 Samtyckeskravet gör gällande att deltagarna i en studie har rätt att själva bestämma över 

sin medverkan. Deltagarna får själva bestämma om, hur länge, samt på vilka villkor de ska 

delta (Vetenskapsrådet, 2002, s 9f). Samtyckeskravet har vi uppfyllt genom att ha låtit 

intervjupersonerna ta del av och godkänna samtyckesbrevet vid intervjutillfället. I brevet 

framgår att deltagandet är frivilligt utan förbehåll och att deltagarna när som helst under 

studiens gång kan avbryta sin medverkan.  

 Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna i en studie i största mån ges konfidentialitet 

och att dess personuppgifter ska förvaras på ett sätt att endast forskaren kan ta del av dem 

(Vetenskapsrådet, 2002, s 12f). Vi har valt att ge våra intervjupersoner fingerade namn i vår 
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studie. Anledningen är att det inte ska vara möjligt att identifiera dessa. Vi har vidare under 

studiens gång förvarat personuppgifter samt intervjumaterial på lösenordsskyddade datorer för 

att inga andra än vi själva skulle kunna ta del av materialet. Efter avslutad uppsats kommer vi 

att förstöra ljudfilerna från intervjuerna, det transkriberade materialet samt de undertecknade 

samtyckesbreven för att ingen utomstående ska ha möjlighet att ta del av dessa. Vi har därmed 

följt vetenskapsrådets krav på konfidentialitet. 

 Det fjärde huvudkravet, nyttjandekravet, gör gällande att det insamlade materialet endast 

får användas för den avsedda studien (Vetenskapsrådet, 2002, s 14). Vi har följt 

nyttjandekravet då det insamlade intervjumaterialet enbart har använts inom ramen för 

studiens syfte, vilket intervjupersonerna informerades om i vårt samtyckesbrev.  
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Teoretiska utgångspunkter 

Tidigare forskning 

Vi kommer här presentera en del av vad som tidigare är skrivet om kuratorns roll i skolan. 

Genom att beskriva tidigare forskning kring ämnet möjliggör vi både för oss själva och för 

läsaren att placera vår uppsats i en större kontext.   

Kuratorn som bidrag till skolan och viktig medarbetare 

Aluede och Imonikhe (2002) har genomfört en studie i Nigeria om bland annat lärares 

uppfattningar av skolkuratorsrollen. Det framkom att lärarna hade respekt för skolkuratorns 

kunskaper och att denne utgjorde ett viktigt bidrag inom skolan (Aluede & Imonikhe, 2002, s 

46). Skolkuratorerna bidrar med en kunskap som är viktig för att åstadkomma ett positivt 

skolklimat och bör få en större roll i skolans arbete i att förbättra skolmiljön. Det beskrivs 

dock som problematiskt att det saknas en enighet kring definitionen av skolkuratorsrollen (a.a. 

s 48).  

     Jean Henry, Warren McNab och Kelly J Coker beskriver i en artikel publicerad i Guidance 

& Counseling skolkuratorn som en essentiell medarbetare i den amerikanska elevhälsovården 

i skolan. De beskriver hur en samordnad skolhälsovård med representanter från flera 

yrkesgrupper i hög grad bidrar till att stimulera elever till lärande och till en tryggare och mer 

positiv skolmiljö (Henry, McNab & Coker, 2005, s 102). Artikelförfattarna beskriver att det 

dock tycks finnas en generell osäkerhet kring skolkuratorns faktiska arbetsuppgifter inom 

skolan. De varnar för att en sådan osäkerhet kring skolkurators roll och ansvar kan leda till en 

urholkning av skolkuratorn som profession (Henry, McNab & Coker, 2005, s 102f). 

    Eskelinen (2000) beskriver i en kvalitativ studie att skolkuratorn fyller en funktion inom 

skolan om än som ett komplement till de andra yrkesgruppernas arbete. Vid intervjuer med 

andra yrkesgrupper framkom att intervjupersonerna själva upplevde att de åtminstone till viss 

del har nog med kunskap att utföra skolkuratorns arbete (Eskelinen, 2000, s 25). Vidare 

framkommer i studien att erfarenheterna av samarbete med skolkuratorn var av varierande 

karaktär, något som tycks ha grundats i förväntningar på skolkuratorsrollen och tidigare 

erfarenheter av samarbete. Eskelinen skriver att förväntningarna på skolkuratorn och dennes 

roll i skolan till grundar sig i skolkuratorns personlighet (a.a. s 29).  
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Behov av ett tydliggörande av kuratorsrollen  

Lieberman (2004) har i en litteraturstudie beskrivit skolledningen och rektorers ansvar för att 

tydliggöra skolkuratorsrollen. Lieberman beskriver hur det sedan en längre tid har funnits en 

avsaknad av en tydlig definition och klarhet kring skolkuratorns roll och funktion inom skolan 

(Lieberman, 2004, s 553). En diffus uppfattning kring skolkuratorns yrkesroll riskerar att leda 

till att skolkuratorn ”tvingas” in i flera olika roller vilket därmed leder till ineffektivitet (a.a. s 

555). Lieberman efterfrågar ökat initiativ från rektorer och skolledning för tydliggöra 

skolkuratorns roll och arbete (a.a. s 556). 

  I en studie genomförd i Texas undersöktes skillnaderna i skolkuratorers faktiska och 

önskvärda arbetsuppgifter. Studien påvisar att skolkuratorernas faktiska arbetsuppgifter 

många gånger inte stämmer överens med American School Counsellor Associations 

beskrivning av vad skolkuratorns arbetsuppgifter inbegriper. De arbetsuppgifter och det 

ansvar skolkuratorerna har och ges, används exempelvis till registrering och schemaläggning 

av studenter eller som substitut för frånvarande lärare, vilket har liten eller ingen anknytning 

till skolkuratorns egentliga roll och yrkesutövning. För att stärka och tydliggöra kuratorns roll 

inom skolan menar artikelförfattarna att det därför krävs tydligare definition av kuratorn inom 

skolan (Nelson, Robles-Pina & Nichter, 2008, s 30-31).   

Vikten av samarbete 

Robert Bor med flera har i Counselling in schools beskrivit kuratorns roll i skolan och 

skolkuratorns samverkan med omgivningen. Bor menar att samarbete är en viktig komponent 

för att befästa skolkuratorns roll i skolan och för att möjliggöra för dennes yrkesutövning. Ett 

samarbete mellan kuratorn och andra yrkesgrupper inom skolan är inte bara gynnsamt för 

skolkuratorn utan också för de andra yrkesgrupperna. Skolkuratorn bör ta initiativet till att 

etablera kontakt med yrkesgrupper för att möjliggöra ett välfungerande samarbete med bland 

annat lärare, föräldrar och skolhälsovården (Bor, Ebner-Landy, Gill, Brace, 2002, s 102-105). 

Bor med flera betonar skolkuratorns samarbete med skolsköterskan och skolläkaren som 

särskilt viktiga. De yrkesgruppernas arbetsuppgifter har tyngdpunkt på elevernas fysiska 

hälsotillstånd. Skolsköterskans och skolläkarens medicinska arbete tenderar att överlappa med 

skolkuratorns psykiska vilket kräver ett intimt och välfungerande samarbete mellan 

yrkesgrupperna (a.a. s 103f). 

     Holm (2002) har undersökt effekterna av samverkan mellan lärare- och 

kuratorsprofessionen inom skolan. Hon beskriver att komponenterna för lyckad samverkan 
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främst beror på individens personliga egenskaper och inte på utbildningsbakgrund (Holm, 

2000, s 20f). För att underlätta samarbetet beskriver Holm att det finns ett behov av att 

tydliggöra skolkuratorns kunskaper och arbetsmetodik (a.a. s 29). Trots att de två olika 

professionerna har begränsad insyn och vetskap i varandras arbeten ifrågasätter de inte den 

andres yrkesroll. Holm problematiserar kring om detta är något som förändras vid ett 

intensifierat samarbete och att det därmed blir en nödvändighet av att tydliggöra sin 

profession (a.a. s 30f). 

 I en statlig utredning (SOU 2 000:19) med syfte att undersöka elev- och skolhälsovårdens 

verksamhet och funktion framkommer att elevvården och kuratorernas verksamhet bedrivs 

som ett eget ”spår” inom skolan. Enligt utredningen bör den kunskap och yrkeskompetens 

som personal inom elevvården innehar utnyttjas mer effektivt för att bidra till skolans 

utveckling (SOU 2 000:19, s 3, 88). Utredningen redogör för antal kompetenser som ska 

finnas inom elevhälsovården och där skolkuratorn ska svara för skolans kompetens inom 

socialt arbete (a.a. s 216).  Utgångspunkten enligt utredningen för arbete som skolkurator är 

en socionomutbildning. Avsaknaden av en skolkurativ vidareutbildning beskrivs som 

problematisk (a.a. s 222).  

Rollteori  

Bjereld med flera (2009) beskriver hur en forskare med hjälp av en bra teori kan förklara 

samband mellan företeelser och därmed skapa en djupare insikt (Bjereld med flera, 2009, s 

105). För att förstå de erfarenheter som intervjupersonerna beskriver kring kuratorns roll i 

skolan kommer vi nedan presentera den teori som vi utgått ifrån i vår analys, rollteorin.  

Roller och förväntningar 

I olika sammanhang kan roller ses och förstås utifrån olika aspekter. I ett gruppsammanhang 

handlar roller om mellanmänskliga relationer som är så strukturerade att de definieras med ett 

namn och med ett tillhörande beteende. En roll är aldrig statisk utan förändras i interaktion 

och relation till omgivningen, sociala nätverk och organisationer (Svensson m.fl., 2008, s 96).  

 Gemensamt för alla roller, oavsett om det är föräldra-, kamrat- eller yrkesrollen är att de 

har socialt definierade förväntningar (Lennéer Axelsson & Thylefors, 2005, s 83, Svensson 

m.fl., 2008, s 96, Granér, 1991, s 48). För yrkesrollen görs en distinktion mellan formella och 

informella förväntningar. De formella förväntningarna kan utgöras av en arbetsbeskrivning 

som innehåller ramarna och direktiven för den anställdes arbete genom exempelvis policys 

och lagar (Granér, 1991, s 49, Lennéer Axelsson & Thylefors, 2005, 82). De informella 

förväntningarna har växt fram under senare tid för olika yrken och är till skillnad från de 
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formella förväntningarna inte definierade utifrån olika styrdokument utan har sin 

utgångspunkt i traditioner och behov för yrket (Lennéer Axelsson & Thylefors, 2005, s 84).  

 Även en examen är förenad med förväntningar. Svensson med flera (2008) framhåller 

socionomutbildningen som exempel. En person med en socionomexamen förväntas ha 

kunskap inom bland annat lagstiftning, socialpolitik och bemötande men också kunskap 

baserad på erfarenhet (Svensson m.fl., 2008, s 97f).  

Anpassning till yrkesrollen 

Utifrån organisatorisk kontext måste individen anpassa sig till de formella och informella 

förväntningar som yrkesrollen kräver. En förutsättning för att kunna anpassa sig till 

yrkesrollen är att individen har kunskap som är associerat till yrket (Svensson m.fl., 2008, s 

102f). I Svensson med flera (2008) beskrivs en socialiseringsprocess i fyra delar för 

anpassning till en yrkesroll. Det första steget inbegriper socialisering där den enskilde tar till 

sig de värden och den verklighetsuppfattning som organisationen har. Socialiseringens 

framgång sker i relation till hur mycket av organisationens värden som stämmer överrens med 

den enskildes. Andra delen innebär en disciplinering där den enskilde lär sig göra en 

distinktion mellan anställningens krav och personliga åsikter och värderingar. Tredje delen 

kretsar kring kontroll, vilket handlar om att den enskilde måste förhålla sig till att en högre 

instans kan förkasta eller ändra ett beslut som denne tagit. Avslutningsvis handlar den fjärde 

delen om utbildning där den enskilde måste kunna förstå och hantera sitt yrkesutövandes 

begränsningar (a.a. s 103f).  

Personlighetens betydelse för formandet av yrkesrollen 

Granér (1994) beskriver individens personlighet som utmärkande för hur mycket denne vill 

eller kan - och på vilket sätt - anpassar sig till omgivningens förväntningar (Granér, 1994, s 

50). Den enskilde har, med utgångspunkt i de formella och informella förväntningarna, ett 

eget handlingsutrymme att tolka och forma sin yrkesroll. För ett lyckat yrkesutövande krävs 

ett personligt engagemang och att arbetet upplevs som meningsfullt. Det krävs att individen 

får utnyttja sina kunskaper och erfarenheter och att denne i relation och samarbete med 

omgivningen har möjlighet att hävda sin yrkesrolls unika kunskap. Det här är dock en 

dubbelriktad process, vissa yrkesroller formas utifrån personligheten, medan vissa roller 

präglar personligheten (a.a. s 52, Nilsson, 2005, s 75).     

 Både Granér (1994) och Lennéer Axelsson & Thylefors (2005) beskriver samspelet mellan 

personligheten och yrkesrollen. En individ med stark självkänsla har lättare att distansera sig 

och har förmåga att värja sig om omgivningens förväntningar blir för stora (Lennér Axelsson 
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& Thylefors, 2005, s 92). Ett annat scenario är när individen i stor utsträckning försöker möta 

omgivningens förväntningar utan hänsyn till den egna prestationsförmågan. Därmed kommer 

hon eller han arbeta utan hänsyn till egna krav, behov och värden. Misslyckas individen med 

att leva upp till kraven, riskerar resultatet att bli en fråga om existentiell berättigande av 

dennes yrkesroll (Granér, 1994, s 53). 

Konflikter och roller 

Lennéer Axelsson & Thylefors (2005) beskriver hur avsaknaden av givna roller inom 

arbetslivet kan leda till en kaotisk tillvaro med konflikter och samarbetsproblem (Lennér 

Axelsson & Thylefors, 2005, s 86). Gränserna för vissa yrkesroller inom arbetslivet är idag 

diffusa och yrkesrollerna arbetar numer inom varandras traditionella territorium (a.a. s 89). En 

avsaknad av krav på yrkesrollen kan leda till flera olika sorters rollkonflikter. Ett exempel är 

då en individ tvingas inta flera roller samtidigt. En annan typ av rollkonflikt är då oförenliga 

krav ställs på en och samma roll. Det kan även handla om inre rollkonflikter, med vilket 

menas att individens egna förväntningar på vilket arbete som krävs av yrkesrollen inte 

stämmer överrens med andra i omgivningen (Nilsson, 2005, s 81).  

     Vidare är olika typer av roller förknippade med olika status vilket kommer sig av hur 

viktig personen anses vara för gruppen och för att nå gruppens mål. Individer i gruppen som 

har hög status möter tolerans i större utsträckning än övriga gruppmedlemmar och de erfar 

även mer uppskattning och prestige än gruppen i övrigt (Nilsson, 2005, s 76). 
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Resultat 

Resultatet presenteras tematiserat utifrån den empiri som framkommit ur intervjuerna. Teman 

presenteras med tillhörande underrubriker för att underlätta läsningen. De tre övergripande 

temana är; viktiga komponenter för skolkuratorns yrkesutövning, skolkuratorns 

arbetsuppgifter samt skolkuratorns profession.  

     I Kvale (2009) beskrivs vikten av att ha ett noteringssystem som förklarar hur författaren 

har redigerat citaten (Kvale, 2009, s 301). Om vi i citaten har utelämnat ett par ord eller tagit 

citat från två olika delar i intervjun har vi markerat det med […]. Vid ett par tillfällen har vi 

tydliggjort vem intervjupersonen talar om, vilket vi har gjort inom ( ). Vi har även valt att 

varsamt redigera talspråket till skrivspråk för att underlätta läsningen.  

 Intervjupersonerna inom de olika yrkesgrupperna har fingerade namn som börjar på 

samma bokstav. Sara, Susanne och Stina är alla tre skolsköterskor som har jobbat mellan fem 

och femton år inom yrket. Petra och Pernilla är speciallärare som båda har jobbat inom sitt 

yrke mellan fem och tio år. Patricia som också är speciallärare har arbetat i över 20 år som 

detta. Lena, Lisbeth och Lisa är alla utbildade högstadielärare och har jobbat mellan sex och 

tolv år inom yrket. 

Viktiga komponenter för skolkuratorns yrkesutövning  

Utbildning 

Merparten av våra intervjupersoner har begränsad kunskap om skolkuratorns utbildning. Fem 

av nio beskriver att de ”tror eller antar att skolkuratorn är socionom”. Lena uttrycker: ”Ja, det 

är ju oftast att de är socionomer. Mer än så, nej, inte om de har någon särskild inriktning på 

barn eller tonåringar eller så, det vet jag inte”. Susanne berättar att hon vet att det inte finns 

något krav på att en skolkurator ska vara socionom. Hon säger vidare att hon blir ganska 

förvånad över det faktum att vissa skolor fortfarande anställer kuratorer som inte har någon 

formell utbildning med tanke på att i dagens skola får en kurator handhålla om ”ganska tunga 

ärenden”.  

     Övriga fyra intervjupersoner har skiftande uppfattningar. Pernilla svarar på frågan om hon 

vet något om kuratorns kunskap eller utbildning: ”Nej, det får ni gärna berätta. […] Det vore 

spännande att veta vad som finns i botten. Jag vet inte vad vår kurator har. Men hur det ser ut, 

det kanske inte är lika på alla ställen?”. Patricia beskriver: ”Dels har de gått 

kuratorsutbildning alltså, så de har en ju en adekvat utbildning. Sen vet jag några som har gått 

handledarutbildning och socionomutbildningen, alltså det finns lite diverse utbildningar som 



 
 

27 

ligger på då där tror jag ”. Stina beskriver att en kurators utbildning innefattar den juridiska 

biten samt att kuratorn även har utbildning i hur man samtalar med barn. Lisbeth uttrycker: 

”Jag antar att det är någon sådan här socio-, eller psykologi, socialkunskapsutbildning. 

Pedagog, kanske någon pedagogisk utbildning också, med framförallt någon psykologisk 

utbildning. Det är det enda jag vet, något mer vet jag inte”. 

 Trots att intervjupersonerna till viss del saknar kännedom om kuratorns utbildning 

framhåller flera av dem vikten av att som kurator inneha en utbildning. De påtalar bland annat 

sekretess och kunskap om socialtjänsten som viktiga komponenter i arbetet. Stina beskriver 

att under en period då hennes skola hade en vikarierande kurator utan samma utbildning som 

deras ordinarie kurator: ”Då blir det ju inte samma sak, eller för mig blir det inte det. […] 

Dels handlar det ju om det här med sekretessen. Den personen har ju inte den sekretessen, jag 

kan ju inte lita till hundra procent att det stannar där och det har ju att göra med utbildningen 

och så.” När vi under intervjun kom in på att det i nuläget inte finns något krav på en specifik 

utbildning för att bli anställd som kurator utrycker Patricia: ”Men alltså, nej, det måste ju 

finnas en utbildning bakom, det måste det ju göra”. Tidigare i intervjun säger hon dock: ”Nej 

alltså, jag tror det är funktionerna man är ute efter, ’vad kan kuratorn’? Oavsett vad den har 

för utbildning”. Lisbeth, Lisa och Petra instämmer gällande att det måste finnas en utbildning 

bakom då de alla tre menar att en lärare inte skulle kunna kliva in och ta kuratorns roll. Petra 

berättar: 

En lärare som har jobbat i många år kan säkert vara bra inom vissa ramar, alltså säkert vara en 
lyssnande person och kan kanske också komma med lite goda råd och så. Men jag tror alltså att i 
förlängningen så behövs en kurator, med den här mera, för att säga, den här administrativa 
kunskapen, hur man går vidare och hur man letar om man behöver vidare hjälp och stöd.  
      

Pernilla resonerar lite annorlunda kring frågan om en erfaren lärare skulle kunna ersätta en 

skolkurator, hon säger: ”Ja, ja det tror jag väl, med lite extrautbildning så varför inte”. På 

frågan om vilken extrautbildning hon tänker sig, svarar hon att hon inte har funderat på det, 

men att exempelvis sociologi eller psykologi skulle kunna vara av nytta. Sara beskriver att det 

inte bara är grundutbildningen som är viktig, utan även att skolkuratorn har skaffat sig 

vidareutbildning. Hon berättar om en kurator som hon har arbetat med som även hade en 

terapeutbildning vilket Sara såg som en fördel. Även Susanne anser att utbildning är av vikt, 

hon uttrycker: ”Men har man inte en bakgrund som socionom eller åtminstone att man har 

arbetat med annat socialt arbete så tror jag att det är väldigt svårt att arbeta som kurator på en 

skola, för det handlar inte bara om eleverna som du har här, utan du får hela familjen på 

köpet”.  
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Särskild kuratorsutbildning 

På frågan om intervjupersonerna anser att det finns behov av en särskild kuratorsutbildning 

anser de flesta att det inte är nödvändigt. Patricia säger: ”Nej, nej, det gör det inte. Jag tycker 

inte med de kuratorerna jag har jobbat med, som haft utbildningar från olika håll, så jag kan 

inte säga att jag tycker att det har brustit i någon kompetens”. Sara säger att hon inte har tänkt 

på detta, men att hon nog tycker att det är bra att socionomutbildningen är så pass bred för att 

då kan var och en välja den inriktning den vill. Petra anser inte att det behövs någon inriktning 

på socionomutbildningen direkt, men uttrycker att det troligtvis skulle vara bra om det fanns 

en påbyggnadsutbildning som en socionom skulle kunna gå, ungefär som det fungerar för att 

bli specialpedagog.  

 Susanne har däremot en annan uppfattning och svarar på frågan, om det skulle vara 

annorlunda om det fanns en särskild utbildning för just skolkuratorer:  

Ja, det tror jag […] med tanke på att du skulle höja statusen och också som man säger, när du 
kommer ut som skolkurator då vet du också lite hur du ska, hur ditt jobb ser ut. […] Vissa 
kuratorer som kommer ut eller ska jobba som skolkuratorer de vet inte riktigt vad som förväntas av 
dem och ingen kan ju riktigt berätta det heller. För ingen annan i skolan vet vad skolkuratorn gör.   

 

Även Lisbeth håller med att det skulle kunna vara bra om kuratorn kunde nischa sig och 

hänvisar till att det är viktigt att veta hur det fungerar med barn och ungdomar samt kontakten 

med föräldrar.  

     Gällande legitimering för kuratorsyrket uttrycker tre intervjupersoner att det inte finns 

något behov av det, Lisa exemplifierar: ”Nej, inte som jag ser det. Man har redan den 

respekten eller vad man ska säga. […] De har ganska, liksom bra status.” 

     Patricia däremot anser att det är bra med legitimering och drar jämförelse med lärarna: 

”Jag menar i skolans värld bland lärarna så har vi ju det här egendomliga att vi kan komma in 

i från gatan och ta över mitt jobb! Alltså det är så katastrofalt! Dessutom sätta betyg som är 

myndighetsutövning, det är skandal”. Vidare svarar hon på frågan hur detta kan appliceras på 

kuratorn: ”Ja om kuratorn är sjuk, inte sjutton tar vi in Lena Karlsson från gatan och säger, nu 

får du vara kurator här. Så är det, kuratorn har ju en legitimitet bara genom att hon är en 

kurator”.    

     Susanne beskriver i intervjun att hon tror att skolsköterskans ord väger tyngre än kuratorns. 

När vi frågar om hon tror att det kan ha samband med att skolsköterskan har en legitimering, 

svarar hon att hon tror det.   

 



 
 

29 

 

Unik kunskap 

Samtliga av våra intervjupersoner uttrycker vikten av kuratorns kunskap. Flera tar upp det 

faktum att kuratorn innehar en annan kunskap än de själva har. De nämner bland annat 

kuratorns kunskap om hur socialtjänsten fungerar samt kunskapen om samtalsmetodik.  

Patricia exemplifierar:  

Hon sitter med kunskaper om andra funktioner i samhället […] vi är flera stycken som har jobbat i 
så himla många år, att det är klart att vi har kunskaper och så men inte på djupet, utan det är lite på 
ytan med om det här med socialtjänsten […] hon har ju verkligen allt det här, hon har en helt 
annan kunskap på djupet än vad vi andra har.      
 

Sara beskriver kuratorns kunskap genom att säga: ”Jag tyckte hon var väldigt bra på att vrida 

och vända på problemen, sätta ord på dem på ett annat sätt. Hjälpa eleven, ge dem 

handgripliga råd. […] ge dem lite verktyg att hantera problemen”. Susanne berättar gällande 

lärare som kan stressa upp sig kring en elev och dennes situation: ” Då kan hon (kuratorn) 

vara med sin kunskap och lugna ner och försöka förklara generellt att nu ska vi ha lite is i 

magen här, nu ska vi bena ut det här. […] Det är helt unikt”. Det sista hon nämner i intervjun 

angående kuratorn är: ”Och det är ju för att man (kuratorn) har den kunskapen, den 

utbildningen, att man vet att socialt arbete det tar tid. Petra anser att det är en fördel att 

kuratorn kommer från en annan, tvärvetenskaplig utbildning, hon uttrycker att det blir två 

olika infallsvinklar, den pedagogiska och kuratorns. Hon beskriver också att kuratorn ofta 

sitter länge och lyssnar när övriga professioner i elevhälsoteamet träffas och på så sätt sätter 

han fingret på vad som är problemet. Hon berättar att kuratorn kan plocka ut vad det är han 

hör ”i allt surr”. Lisbeth berättar att kuratorn ser på saker och ting på ett annorlunda sätt än om 

hon pratar med en kollega. Hon beskriver att det troligtvis beror på att kuratorn inte ser 

klassrumsituationen utan ser på ett ”annorlunda sätt”. Lisa menar att kuratorn har mer 

kunskap än lärarna om: ”Det sociala, hur de (eleverna) mår och vad de går igenom”. 

     Avslutningsvis i intervjuerna frågade vi våra intervjupersoner vad de tänker kring den 

beskrivning som Sveriges Skolkuratorers Förening har om skolkuratorn som social och 

psykosocial expert. Sju av intervjupersonerna anser att föreningens beskrivning 

överrensstämmer. Sara uttrycker: ”Jag tycker det stämmer, för det är ju lite grann så. Man ser 

det ju socialt och psykologiskt och det går ju ihop lite och jag tycker nog att det definierar nog 

kuratorn tycker jag”. Lena instämmer i beskrivningen men beskriver samtidigt att det är av 

vikt att kuratorn inte glömmer bort att jobba med grupper när denne arbetar psykosocialt. 

Lisbeth är inte riktigt lika övertygad och uttrycker: ”Ja, det låter väl bra”. Pernilla är den som 
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främst utmärker sig i denna fråga då hon uttrycker en önskan att det skulle få vara just så, att 

kuratorn är skolans sociala och psykosociala expert men att det inte är så idag. På frågan om 

kuratorns kunskaper märks på skolan svarar hon: ”Nej, det tycker jag inte. [...] Jag tycker inte 

att den personen är speciellt tydlig.”  

Betydelsen av personlighet och erfarenhet 

Samtliga intervjupersoner framhåller olika aspekter av personligheten som viktiga hos den 

som verkar som kurator. Stina menar att det kräver en viss fallenhet för att lyckas etablera en 

kontakt med andra människor och vara duktig på samtal. Det är också viktigt att kuratorn är 

en person som man vill berätta för. Lisa betonar kuratorns empati som viktig. ”Jaa, att man 

liksom är, inkännande och att man kan lyssna på eleven. Ganska mjuk person så de vågar 

öppna sig. Men jag tror det förväntas mjukare sidor eller vad man ska säga.”  

 Petra beskriver hur kuratorns förmåga att bidra med unik kunskap i skolan är kopplad till 

dennes personlighet: ”Alltså, det är ju väldigt mycket kopplat till personen, kan jag ju säga. 

Det kan vara så att han bidrar med något unikt och är jätte, jättebra och ibland kan jag känna 

att det faktiskt inte spelar så stor roll. Så det är nog personens kvalité och erfarenheter som 

gör det.” 

 Vidare berättar Patricia: ”Om skolsköterskan är en knäppis, då går man ju inte till henne. 

Och det gör inte jag som yrkesman heller om jag inte tycker att hon är klok. Men om kuratorn 

är en bra person, då går jag ju dit”. 

     Susanne beskriver att kuratorn bör ha en öppen inställning till sitt arbete och drar 

paralleller till tidigare kuratorer som hon arbetat tillsammans med:  

Det finns andra skolkuratorer som jag har jobbat med, där jag känner att man kanske har, att man 
begränsar sig mer. Att man har en bild när man kommer till sitt jobb som skolkurator. Man har en 
bestämd bild att av att så här jobbar man som skolkurator. Det här ska jag göra som skolkurator, 
jag ska sitta i samtal, jag ska möjligtvis stötta rektorn i att göra socialtjänstanmälningar men jag 
ska inte hålla på med det övriga arbetet i skolan. Och det finns, alltså det finns den typen av 
kuratorer också så, jag tror att det beror otroligt mycket på personen själv.  

 

Sara beskriver personligheten som viktig om kuratorn blir synlig på och blir ”en del av 

skolan”. Hon refererar till en tidigare kurator: ”Hon var ute i arbetslaget och rörde sig i 

korridoren, hon var en del av arbetslaget, verkligen en del av skolan! Så att, det var alla lärare 

som vände sig till henne, man såg att hon var viktig för skolan även om hon bara var här 

halvtid.”  Även Pernilla säger att personligheten påverkar hur synlig kuratorn är och hur 

mycket kontakt denne har med eleverna.  

 Flera av våra intervjupersoner beskriver tidigare erfarenhet som en fördel innan en person 

börjar arbeta som skolkurator. Susanne uttrycker:  
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Hon har jobbat inom socialtjänsten i många år och det tror jag också gör att hon inte, inte är så 
rädd. När det börjar storma, och när det händer mycket runt omkring så. Så därför tror jag att det är 
så att om man har den utbildningen, är man socionom och kanske har arbetat ett par år inom 
socialtjänsten så är det en fördel när man ska in i skolan.   
 

Även Petra uttrycker att erfarenheten är viktig då en person börjar arbeta som skolkurator, hon 

uttrycker:  

Jag vet att vår tidigare kurator hade jobbat som socialsekreterare jättemånga år tillbaka och det var 
nog bra tror jag, erfarenhetsmässigt både för oss och för henne för då kan man lite grann också 
gången och hur det går till och hur det fungerar. För där blir ju vi, åtminstone jag då, som pedagog 
lite otålig, jag vill att det ska hända fort, så: ’Nu är det en svårighet och nu vill vi att ni gör 
någonting’, men så är det ju inte, det finns trappsteg även på socialtjänsten som man får acceptera.   

 

Lisa beskriver att hon tror att skolkuratorer ofta har jobbat med andra saker tidigare. På frågan 

om det är viktigt att ha jobbat som något annat innan man tar en skolkuratorstjänst svarar hon 

däremot: 

Nej, det vet jag inte. Alltså jag tror man har olika erfarenheter men det kan göra ett lika bra jobb. 
[…] Visst det är alltid bra med erfarenhet med det behöver inte vara inom socialtjänsten utan att 
man har gjort saker innan […] jag tror man skulle kunna gentemot eleverna göra ett lika bra jobb. 
Men sen tänker jag när man gör anmälningar till socialtjänsten att om man har erfarenhet av att 
jobba på socialtjänsten så man vet hur det fungerar så kan det vara en fördel. På så vis kan det vara 
bra att man är insatt i deras värld.    
 

Patricia har en lite annorlunda syn än övriga intervjupersoner gällande erfarenhet, hon 

uttrycker: 

Jag inbillar mig att om man går den här utbildningen då till socionom och vill bli kurator, vare sig 
man går här eller där och så har man ett genuint intresse för de här frågorna också och då spelar 
det inte så stor roll om man är 25 eller 35 år. Det är klart att erfarenhet alltid är bra men det är 
livserfarenhet som ger, jag är ju inte den idag som jag var när jag var 24 år och kom ut och tog 
emot min första klass. Tack och lov, så ja man lär sig ju med tiden och kan man då få lite 
mentorskap på skolan eller om man har det utanför och man kan ha handledning, då kommer man 
ju in i det och är man lite ödmjuk då till sinnet, så behöver man inte trampa så fruktansvärt mycket 
i klaveret med en gång […] Så jag tror inte att det har så stor betydelse faktiskt. 

Skolkuratorns arbetsuppgifter 

Arbetsuppgifter i behov av definition 

I samtliga intervjuer framkommer att skolkuratorn arbetar med elevvården. Flera av 

intervjupersonerna beskriver att kuratorn tar kontakterna med socialtjänsten samt att denne 

har olika slags elevsamtal. Sara beskriver: ”Vi var ju alltid med på elevhälsomötena […] det 

har vi i skolan en gång i veckan och då är det ju rektor, speciallärare, jag, studievägledare, 

kuratorn och i undantagsfall psykologen med […] och pratar om elever med svårigheter.” 

Hon nämner tidigare under intervjun att hon varit med om att kuratorn är ett stöd för både 

elever, föräldrar och lärare.   

 Lena beskriver att kuratorn tillsammans med skolsköterskan har en ledarroll inom 

elevhälsan och att hennes främsta konkreta arbetsuppgifter handlar om att ha stödsamtal, 
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finnas med i antimobbningsteam samt sitta med på elevhälsosamtal. Hon berättar att det 

skiljer sig mycket från skola till skola gällande om kuratorn är vaken för sådant som händer 

utöver de elever som är anmälda till elevhälsoteamet. Hon beskriver också att kuratorn har en 

del rent administrativa saker som denne också arbetar med. Susanne beskriver att kuratorn är 

en slags arbetsfördelare i elevhälsoteamet och att hon genomför både enskilda samtal och 

gruppsamtal samt hjälper till att göra pedagogiska planer runt barn som är i behov av särskilt 

stöd. Hon berättar även att kuratorn är den som oftast står för socialtjänstanmälningarna. 

 På frågan om Petra kan beskriva kuratorns arbetsuppgifter svarar hon efter ett par 

sekunders tystnad: 

Det är jag egentligen ganska dålig på, utan vi frågar ju bara vad han kan hjälpa oss med i princip. 
Jag vet att han, om vi behöver göra anmälningar till socialtjänsten så kan han hjälpa oss göra det. 
Han kan ju också hjälpa den här eleven vidare om den behöver en annan typ av stöd och han kan 
ju även med föräldrarna, hjälpa föräldrarna, om inte eleven vill ha kontakt så kan han ju även 
arbeta med föräldrarna om de vill. 

 

Petra nämner även längre fram i intervjun att hon kan använda sig av kuratorn som handledare 

och på så sätt fråga honom till råds, vilket hon framhåller som viktigt.  

 Trots att flera av intervjupersonerna kan beskriva skolkuratorns arbetsuppgifter anser 

majoriteten att det finns behov av att definiera skolkurators arbetsuppgifter. Lisbeth säger att 

arbetsuppgifterna ”nog” skulle definieras. Då vi frågar på vilket sätt beskriver hon: ”Det som 

kanske skulle behövas är väl att man skulle, vi lärare, hur mycket kan vi […] 

Ledningsgruppen, skolsyster och kurator de är liksom en grupp och så vi lärare en, kanske 

skulle vara tydligare hur mycket vi lärare kan använda oss av den gruppen liksom”. Petra 

beskriver inte att det finns ett behov av att definiera arbetsuppgifterna i liknande utsträckning, 

hon uttrycker: ”Ja, varför inte. Jag har egentligen aldrig funderat på det så, utan, det blir mera 

att i stunden med den här eleven har vi en svårighet, då frågar vi: ’Vad kan du hjälpa oss 

med? Vad kan du göra nu?’”. Lisa svarar först att arbetsuppgifterna inte behöver tydliggöras, 

men berättar att kuratorn skulle kunna vara tydligare i att berätta vad denne gör genom att 

uttrycka:  

Så kanske man vill anmäla en elev och då säger hon: ’Jaa, jag har tid om tre veckor’ och då har 
man ju lust att fråga liksom: ’Vad gör du i tre veckor, det är lite akut liksom’ så på så vis då är det 
ju lättare i mitt yrke: ’Jag är fullbokad, jag har lektion till tre’. Så på så vis kan de ju vara tydligare 
och berätta.  

 

Patricia däremot står för en annan åsikt: ”Ja, alltså de kuratorer som jag har varit i kontakt 

med tycker jag har varit väldigt tydliga.” 
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 Pernilla uttrycker att det vore väldigt bra om det blev tydligt vad de vill att deras kurator 

ska göra, exempelvis att denne ska vara synlig på skolan och jobba med grupper. Hon säger 

sig sakna en arbetsbeskrivning för kuratorn. Vidare berättar Pernilla:  

Jag vet inte varför det blir, varför man inte är tydlig med det från början på något sätt. Varför 
tycker man en massa saker och då tänker jag att jag har sagt det jag tycker, att så här ska det vara 
och att det som inte blir bra så skulle man kunna säga: ’Ska personen göra så eller inte?’ Nej, det 
skulle den inte, det var inte med i arbetsbeskrivningen. Då kan man ju inte gå och förvänta sig det 
av den. Jag måste gå och kolla det sen efter, det väcks sådana tankar när jag pratat med er. Alltså 
typ, hur tydligt är det egentligen? 

 

I flera av våra intervjuer framkommer just att det saknas en arbetsbeskrivning för kuratorn, 

åtminstone har inte våra intervjupersoner som nämnt detta sett någon. Susanne berättar att 

många lärare och annan skolpersonal inte riktigt vet vad kuratorn ska göra: 

Man (lärarna) vet att hon har elever på samtal så att säga och många lärare kan bli väldigt 
frustrerade över: ’Men han går ju till dig på samtal men han är ju lika stökig fortfarande’. Alltså 
jag tror att det är bra om man som kurator verkligen kunde berätta: ’Jag gör inte, det är inte så att 
jag bara sitter i samtal med några elever då och då utan jag har faktiskt jättemycket annat som 
ligger på mitt bord’. Och jag tror att det är därför, att man inte vet riktigt vad hon gör. [...] tror det 
är lite luddigt i kanten där, hennes arbetsbeskrivning så att säga. […] I dagens läge så känns det 
som att det på kuratorn även läggs arbetsuppgifter som egentligen inte hör till hennes jobb […] 
’Men hon är ju lite social, hon pratar ju med folk också, hon kan nog ta det här också’ det tror jag 
är en fara. Och det märker jag också. Och det är här jag tycker det är så underbart, som 
skolsköterska är man untouchble på något sätt liksom. Det, men kuratorn alltså, hon kan göra lite 
annat också liksom, för man vet inte.  

 

Lena menar att kurators arbetsuppgifter inte är tydligt definierade, på följdfrågan hur det 

märks på skolan svarar Lena: ”Att man inte utnyttjar kuratorn till det man behöver ha en 

kurator till”.  

Hinder i kuratorns arbete 

Intervjupersonerna beskriver varierande åsikter kring hinder för kuratorns yrkesutövning, allt 

ifrån beroende på vilken rektor som arbetar på skolan till tiden som finns att tillgå samt 

svårigheten att ungdomar vill vara hemliga för sina föräldrar. Sara uttrycker att hon inte tror 

att det finns något direkt hinder förutom just det sistnämnda då hon säger:  

Nej, jag tror inte att det finns något hinder, grejen är väl det att det finns en sak som jag tänker på 
det gäller ungdomar. Ungdomar vill ju vara hemliga för sina föräldrar och när det händer saker så 
vill de inte alltid tala om det för föräldrarna och vi kan ju inte göra så mycket med barn om vi inte 
föräldrars tillåtelse.  
 

På en följdfråga om det inte finns något annat som inverkar svarar hon: ”Nej det tycker jag 

inte, inte vad jag såg, eller jag såg inte på det sättet. Jag såg inga hinder, sen kan jag tycka att 

vi har en bra skolledning som ger oss frihet att göra det vi själva vill, så vi har inget hinder 

uppifrån heller”. Lena berättar att hindren på skolan där hon arbetar dels är bristen på närhet 

till arbetslagen, dels det faktum att en 80 % kurator har över 500 elever att ansvara för. Hon 
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nämner också att det finns lokalproblem. Lisa berättar sin syn på hinder för kuratorns 

yrkesutövning: ”Det är när man drar ner eller in på tjänsten, för så har det varit här, 

nedskärningar. Då har hon fått mindre tid för elever och mer tid för ’det där vi inte vet vad 

hon gör’ och då undrar man ju liksom”. Även Petra beskriver tiden som ett problem, men 

poängterar att det inte är något enskilt för bara kuratorn, utan ett generellt problem. Hon 

uttrycker dock att som hon uppfattar det när hon har pratat med sina kollegor anser de att de 

elever som behöver hjälp får det. Gällande hinder för kuratorn uttrycker Pernilla: ”Sekretessen 

tror jag också kan vara jobbig ibland, kan jag tänka mig. Att veta saker man inte får och ännu 

mer för skolsköterskan”. Vidare beskriver hon att det tidigare fanns ett stort personalrum på 

skolan där alla träffades, men att de olika professionerna eller arbetslagen idag utspridda i 

olika små enheter vilket leder till att de sällan ser varandra. Hon säger:  

Det blir inte det där givna att man vet att då är många och fikar […] men man träffas liksom och 
pratar om, gör lite avstämningar sådär, så va det ju mycket förut. Att man bara kunde stämma av 
lite snabbt med folk man träffade, att det var ett bra sätt att mötas på. Nu ringer man, sms:ar eller 
ringer, jättemycket. För att nå varandra.  

Önskan kring arbetsuppgifter 

Samtliga intervjupersoner beskriver en önskan om att kuratorn skulle vara mer synlig och 

arbeta mer förebyggande. Stina berättar:  

Ja, det jag skulle önska det är att man skulle få möjlighet att jobba mycket mer förebyggande än 
vad man gör. […] att man istället har små grupper där man pratar om, det finns ju hur mycket som 
helst man kan prata om. Nätet, hur man kommunicerar där, utseende, mobbning, mat, kläder. Allt 
sånt där! Finns hur mycket som helst. […] sen att jag önskar att man skulle ha det här med 
förebyggande arbete att man gör saker ihop, det är väldigt bra när man har en sådan grupp […] sen 
så är man ju lite olika, man ser olika saker. Man kan fokusera, en håller i gruppen och […] så kan 
ju den andre se vad som händer om man inte behöver vara så fokuserad på att hålla i det.  

 

Lena berättar att hon önskar att kuratorn skulle vara mer engagerad i verksamheten, att denne 

skulle ha mer ansvar för livskunskap, att kuratorn skulle ha en närmare kontakt med alla barn 

samt att kuratorn skulle vara ett dagligt inslag i verksamheten. Pernilla beskriver att hon 

önskar att kuratorn vore mer synlig att denne skulle visa eleverna att man kan ”kila in” till 

henne eller honom. Tidigare under intervjutillfället berättar Pernilla att kuratorn är ganska 

osynlig, hon uttrycker:  

Det är vad folk säger generellt också, ’sitter väl bara inne på sitt rum och inte är synlig’ Det är 
ganska tråkigt om man är kurator och folk säger så runt omkring. Då menar inte jag alla för det 
kan inte jag säga att alla gör, men jag vet tillräckligt många för man skulle ju tycka att hon va fel, 
så skulle det ju inte va.  
 

Sara däremot säger att om nästa kurator som anställs skulle vara som den tidigare önskar hon 

inget direkt, hon beskriver den tidigare kuratorn så här: ”Hon var en del av skolan. Hon 
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märktes och sågs. […] hon var ute i arbetslaget och rörde sig i korridoren […] Lätt att jobba 

med, lätt att ta elever, otroligt smidig, stod för sin sak!”. 

 Andra teman som kom upp är önskan kring en heltidskurator, tätare samarbete med 

lärarna, önskan om att kuratorn skulle jobba mot olika grupper samt att kuratorn skulle 

handleda de övriga professionerna. Lisa beskriver önskan kring tätare samarbete med lärarna 

så här:  

Det är vi som ser eleverna hela tiden för vi har haft det så förut. Att förut kom de upp till vår 
våning rullande och så fick vi lyfta vissa elever, ’den här är jag lite orolig för’. Annars blir ju 
kuratorn så att hon bara har koll på de elever som kommer till henne. Inte de här som är mitt 
emellan.  
 

Tidigare i intervjun uttrycker Lisa framförallt vikten av att kuratorn är synlig: ”Då blir det 

lättare att söka kontakt och mer naturligt, det hinner inte gå så långt att man själv anmäler till 

hälsoteamet, slipper liksom trycka in dem (eleverna) i rummet, lättare att de kan småprata lite 

med kuratorn innan det blir ett problem.”  

 Flera av intervjupersonerna beskriver att de saknar handledning, Lisbeth berättar:  

Då kanske man känner så här: ’Men hur ska jag, vad ska jag säga och? Ibland kan det kännas som 
att: ’Du kanske ska gå till kurator’ på något sätt att man vill låta den eleven gå dit och få hjälp, 
men det är ju inte så lätt och eleven är ju kanske, inte alltid tycker att det är helt, helt ok så. Då blir 
det ju ändå jag som lärare som får ta de här samtalen och diskussionerna både med förälder och 
elev hur man ska gå vidare om det är något problem så. Då kanske man skulle behöva lite mer stöd 
hur man, särskilt […] hur gör man med föräldrarna, alltså det är ganska svårt.    

Skolkuratorns profession 

Kuratorn som bidrag till skolan 

Samtliga intervjupersoner beskriver att kuratorn på ett eller annat sätt märks i skolan. Flera av 

dem nämner att kuratorn fyller en funktion. Pernilla berättar att kuratorn märks genom att ha 

en relativt framträdande roll inom elevvårdsteamet och beträffande kontakter med 

socialtjänsten men att kuratorn däremot inte märks något ute i skolan. Hon berättar dock att 

kuratorns roll i skolan inte är självklar:  

Det blir ju ofta ett elevvårdsteam som jobbar ihop och sen får ju de fördela ut efter sina förmågor 
då vad man gör. Jag kan tycka att vår skolsköterska gör mycket kurativ verksamhet också, tagit på 
sig, som jag egentligen inte tänker inte ligger i hennes arbetsbefattning egentligen […] Men jag 
tänker, man reder sig rätt långt med att någon utav dem tre fungerar bra om man säger så.  

 

Gällande om kuratorn märks på hennes nuvarande skola uttrycker Lena: 

Ja, det märks, men hur, vi är hyfsat snabba på att reagera på, när, alltså elevhälsoteamet håller på 
med aktuella saker och de kan beta av. Sen vad effekten av det är, det är ju någonting annat, men 
just det förfarandet går fort och det är ju tack vare att vi har en kurator förmodligen.   
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På frågan om kuratorn fyller en funktion i arbetslaget uttrycker Stina: ”Absolut, det tycker 

jag. Det är ju många lärare som kontaktar kuratorn, frågar saker, ’hur ska vi göra med det 

här?’”. Hon berättar vidare att det absolut märktes när kuratorn kom tillbaka efter att ha varit 

borta en period och säger att kuratorn är jätteviktig, att det är hennes viktigaste kollega. Även 

Anna har en liknande syn, hon berättar att nu när de inte har någon skolkurator kommer både 

elever och lärare till henne och beroende på vilken art av problem det handlar om kan hon 

råda dem att gå vidare och söka hjälp någon annanstans, hon säger att de tyvärr inte kan göra 

något annat då de inte har någon kurator på skolan. På frågan om kuratorn märks eller fyller 

en funktion uttrycker Sara:  

Stor funktion! För det är så här, vi är ju ute i arbetslagen med jämna mellanrum och pratar om 
elever med svårigheter […] så nu tycker jag, jag står ensam där och pratar med elever med 
svårigheter, medans när vi var två så kändes det som om hon hade sin synvinkel på det hela och 
jag min, jag tyckte helt enkelt att det gav mer.  
 

Petra beskriver att kuratorn märks på skolan genom att han finns med på de möten de har 

tillsammans och att han då är väldigt delaktig och informerad. Hon beskriver att han ibland 

intar en lyssnande roll och ibland en mer framträdande roll. Hon uttrycker även att han säger 

saker på ett annat sätt än vad de andra mötesdeltagarna gör.  

     På frågan om något skulle saknas om kuratorsrollen togs bort berättar Lisa:  

Ja, absolut, jag tror det är många, det är många som går dit bara några gånger för att prata mindre 
problem om ja, någon kille har gjort slut eller så, att hon finns där en kort stund. Att hon inte 
behöver gå så länge. Jag har varit på skolor där vi varit utan kuratorn under vissa perioder och man 
märker, det blir rörigare.   
 

Sara uttrycker som svar på frågan om det märks att kuratorn har slutat: ”Jag tycker det är 

väldigt tomt […] jag kan ju inte vara en kurator på det sättet”. Stina uttrycker något liknande 

genom att säga att det märktes då hon jobbade ensam utan kuratorn en period.   

 I flertalet av intervjuerna kom vi in på vikten av att ha tydliga roller gentemot eleverna, 

samtidigt som det finns en flexibilitet i rollfördelningen. Lena beskriver att hon önskar att 

kuratorn ska vara ha en mer synlig roll, då vi frågar om hon menar i korridoren svarar hon:  

Jag tror ju att det är viktigt att, särskilt när man har med tonåringar att göra, att man är väldigt 
tydlig med vilken roll man har och just därför kanske det inte ska vara klassrummet, utan 
korridoren. Sen är ju inte korridoren kanske arenan för det här heller, men, men att det finns 
personer som pysslar med olika saker på en skola. För de ska veta att jag inte är kurator när 
lektionerna börjar. Jag kan vara det, när jag har en kvart över och man frågar mig: ’Har du tid att 
prata en stund?’ Då kan jag vara det. Men när lektionen har börjat så är det lektion och då är det 
det och sådana saker ska man vara tydlig med. Tror jag, för att få en bra skola […] det är det jag 
tycker gör en bra kurator i jämförelse med dem, det som händer med kuratorer, det är att de inte 
märks när inte liksom rollerna är tydliga. Och när rollen är tydlig, då syns man ju på skolan. 
 

 



 
 

37 

Susanne beskriver en fördel med att det finns en flexibilitet med rollerna inom 

elevhälsoteamet: 

Det kanske är så att det här samtalet om kost och så vidare, det kanske är så att det inte är jag som 
ska ta det, det kanske är hon som ska ta det för hon hittar en annan ingångsväg till den här eleven. 
Det kanske är så att jag, vad det nu kan vara, att den här eleven har konstiga tankar, att jag ska ta 
det samtalet istället. Och skrapa lite på ytan för att jag har en annan relation. Och där måste man 
tror jag, man får inte ta över varandras jobb, men man kan liksom låna lite arbetsuppgifter ibland. 

 

I flera av intervjuerna diskuterade vi om skillnaden i roller mellan psykolog och skolkurator. 

Lisbeth beskriver att hon och hennes kollegor använder sig av psykologen då de anser att en 

elev behöver genomgå en utredning medan de exempelvis vänder sig till kuratorn då en elev 

är ledsen för att dennes föräldrar skiljt sig, hon avslutar med att säga att psykologen upplevs 

som någon som ska ta reda på vad det är för slags problematik kring en elev och hur de sedan 

ska arbeta efter det. Kuratorn kan också berätta hur de ska arbeta, men att denne främst 

används då en elev behöver prata av sig och ”känna lite hjälp”.   

     Petra nämner att då psykologen arbetar så pass lite, vilket enligt henne är en ekonomisk 

fråga, är det kuratorn som är den viktiga för eleverna då denne finns på plats i större 

utsträckning. Petra beskriver samtidigt behovet av en psykolog för att kunna möta de mindre 

barnen med exempelvis tvångshandlingar. Sara säger att det är helt olika professioner och 

menar att båda behövs.  

 Flera av intervjupersonerna beskriver att de tror det upplevs lättare för eleverna att gå till 

skolsköterskan än kuratorn, men att det är enklare att gå till kuratorn än till psykologen. Stina 

berättar om varför hon tror att eleverna hellre går till henne:  

Det finns ju fortfarande lite mystik med kuratorn, det som är skillnad mellan mig och henne, går 
man till mig kan man lättare säga att: ’Jag har ont i foten’ eller något, då kan man egentligen ta 
upp det man vill. Man kanske inte säger till sina kompisar på samma vis att: ’Nu ska jag gå till 
kuratorn för jag har så mycket problem’. 
 

Petra beskriver att det för vissa föräldrar kan upplevas känsligt om kuratorn är med: ”Det är 

lite småläskigt sådär och psykologen ska vi inte prata om, det är ännu värre. Då kan man 

liksom börja med skolsköterska och så glider man vidare sådär om man behöver. Susanne 

uttrycker en annorlunda syn gällande kontakten med föräldrar, hon säger:  

Den kuratorn som jag jobbar med här, hon är väldigt mycket ute, hon sitter väldigt lite på sitt rum 
om det inte är så att hon har samtal. Annars är hon ute i klasserna, hon är i lärarrummet och pratar 
med lärarna, hon är ute i klasserna […] hon är inte så mycket den här psykologkuratorn om ni 
förstår vad jag menar utan hon är lite som, hon är ganska vanlig, hon hör liksom till miljön här och 
det tror jag är jätteviktigt och det gör också att många föräldrar tycker att det inte är sådär jättestort 
steg att prata med henne, för barnen har en relation till henne.  
      

Lisbeth framhåller däremot att det inte alls är några konstigheter att gå till kuratorn och menar 

att det hänger samman med att det i samhället som helhet anses som accepterat att konsultera 
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en psykolog eller terapeut. Hon beskriver att kuratorsrollen har förändrats mycket sedan hon 

själv gick i skolan: ”Ingen ville gå till psykolog eller kuratorn, det var ju vidrigt liksom”. Hon 

uttrycker att det inte alls är så tabu idag, att en elev kan säga att denne går till kuratorn och att 

det inte är något konstigt med det. Dock påpekar hon att om kuratorn skulle vara mer synlig 

skulle det bli ännu naturligare att gå till dit. 

Ensam i sin profession  

Gällande det faktum att kuratorn nästintill alltid är ensam i sin profession på skolan bland 

flertalet pedagoger ger intervjupersonerna varierande svar. Tre av intervjupersonerna nämner 

att då kuratorn ofta jobbar i elevhälsoteamet blir det inte något problem att kuratorn är ensam 

i sin profession. Patricia beskriver att det tidigare var ett problem på skolan då både kuratorn, 

skolsköterska samt studievägledaren arbetade enskilt. Det löstes genom att de bildade ett team 

av de tre professionerna tillsammans samt med speciallärare och specialpedagoger. Hon 

uttrycker:  

 Det var ett lyft faktiskt, både för oss och för dem för vi kan ha jätteintressanta möten nu när vi 
sitter och diskuterar våra saker, elevvård på hög nivå med en massa proffs, det är bara så wow! 
[…] elevvården är ju inte bara det här att se till att det funkar, utan det är ju också att utveckla och 
det blir inte mycket utveckling om man sitter på sin egen kammare utan det måste vi utveckla, 
utveckla tillsammans vad vi vill och vad vi vill göra, och det har ju hänt mycket kan jag ju säga, 
sen vi började bli ett eget arbetslag.   
 

Lisbeth berättar på samma tema:  

Jag är ju jätteberoende av mina lärarkollegor, och behöver prata massor med saker med dem så jag 
kan tänka mig […] men de har ju ingen annan kurator här liksom, och en skolpsykolog som 
kommer en eller två dagar i veckan, det är ju inte så mycket […] på mitt förra jobb då var 
psykologen där jag tror nästan heltid, och då var ju psykologen och kuratorn, de satt ju liksom i 
rummen bredvid varandra och hade jättebra samarbete och jobbade väldigt tätt. Här är ju 
psykologen bara liksom någon dag här och då blir det inte så ofta kan jag tänka mig.  
 

Stina beskriver att det både kan vara nackdelar och fördelar med att vara ensam i sin 

profession på skolan. Hon nämner möjligheten att kunna styra sitt jobb som man själv vill, att 

det inte finns någon som lägger sig i. En nackdel hon beskriver är att det kan vara svårt att 

göra sig hörd, att få gehör eftersom de andra inte ser det från samma perspektiv som en 

kurator gör. På frågan hur det faktum att kuratorn är ensam i sin profession påverkar 

kuratorsrollen svarar Lisa:  

Oj, vad svårt, det har ju med att göra med hur hon är som person kanske, positivt i den meningen 
att hon, det blir ingen diskussion om vem man ska gå till. Negativt är att det inte finns samma 
möjligheter att bolla idéer och funkar det inte hos den ena så kanske det funkar hos den andra.  
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Susanne berättar att hon tror att det kan vara en svårighet att vara ensam i en profession utan 

att ha någon att rådfråga. Hon berättar hur en vikarierande kurator reagerade och vad hon tror 

att det kan bero på: 

Hon blev lite sådär: ’Men ska jag göra det här liksom? Va, va är det mitt jobb?’ Alltså förstår ni, 
vem ska veta det liksom? Jobbar du på socialtjänsten så har du kollegor, jobbar du på 
behandlingshem så finns det andra människor runt omkring som gör samma sak. Men som 
skolkurator vet, så är det ju ingen mer än du själv som vet egentligen vad jobbet går ut på. Men det 
handlar mycket om rektor, för har du en bra rektor, så kan ju han och du ändå samarbeta på något 
sätt. Rektorn kan ju också ge dig arbetsuppgifter, stötta dig på ett helt annat sätt än om du har en 
rektor som bara liksom: ’Nej, men alltså, det här är ditt, det här är din sak, det här är din sak’. 

Samarbete med andra professioner 

Samtliga intervjupersoner beskriver ett samarbete med skolkuratorn i varierande utsträckning. 

Det framgår att skolsköterskorna via sitt arbete i elevhälsovården, där kuratorn också ingår, är 

den yrkesgrupp som bedriver det mest intima samarbetet med skolkuratorn. Stina berättar hur 

de samarbetar:  

Jättemycket! Ja, dels är det så att när jag får in ett barn som inte har med skolsköterskans 
arbetsuppgifter att göra då försöker jag alltid slussa över det till kuratorn. Och sen är det här med, 
när man bedömer att man behöver göra en socialtjänstanmälan man behöver prata och så. Sen är 
det ju alltid rektorn som är den yttersta ansvarig och beslutar och så, men på något sätt är det ändå 
vi som är, kuratorn eller jag som indikerar via lärarna eller så […] det är ju jätteviktigt som jag sa 
att jag har någon att prata med också, jätteviktigt.   

 

Susanne beskriver ett samarbete som oftast när det sker, sker intensivt. Hon berättar: ”Oftast 

när vi samarbetar, samarbetar vi väldigt djupt. Det är ju när det gäller socialtjänstanmälningar 

där vi båda är inblandade så att säga”. Hon betonar skolkuratorn som viktig när det gäller just 

kontakten med socialtjänsten. Alla kuratorer hon samarbetat med har varit socionomer, hon 

uttrycker: 

Det största samarbetet, det är runt de här riktiga saftiga socialtjänstanmälningarna kan jag säga. 
Dels behöver man vara flera där och dels ser vi det med olika ögon, så är det, och kan stötta 
varandra, hjälpa varandra […]. Det har hänt flera gånger att jag just har bett henne att ta kontakt 
med socialtjänsten för att jag får ingenting ur dem. Jag vet ju inte hur jag ska handskas med det.  
 

Vidare i intervjun säger Susanne: ”Jag tror att det handlar om just det här också att 

skolkuratorn har ingången till socialtjänsten, hon vet socialtjänstlagen, hon vet vad man får 

säga, vad man inte får säga, hon vet vilket språk man ska använda så att säga. Det vet inte vi 

andra i skolan.” Stina berättar att hon och kuratorn samarbetar ”jättemycket” och framhåller 

även hon kuratorns funktion vid anmälan till socialtjänsten och vid samtal. Hon säger att hon 

gärna vill att kuratorn skulle finnas där på heltid. Petra och Patricia tycker båda att samarbetet 

med kuratorn bra. De beskriver att kuratorn bidrar med annat perspektiv på hur man kan se på 

problemen. De uttrycker att de själva bidrar med sin pedagogiska bit och att kuratorn fyller på 

med sitt, utan att förtydliga. Petra berättar:  
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Alltså, jag tycker vi samarbetar väldigt bra för att vi, kuratorn inser ju att jag har pedagogiken och 
jag inser ju att han har ju mycket annat och andra erfarenheter än vad jag har. Eftersom han också 
har jobbat utanför skolan så är ju inte hans så ”skolskadad” som jag är, och det tycker jag är en stor 
fördel.  

 

Lena beskriver ett samarbete av handledande karaktär:  

Jag samarbetar med kuratorn, det gör jag ofta. Jag frågar henne till råds om liksom saker och ting 
och jag kan höra efter med henne, nu kom den och sa det. Likadant om ett barn börjar säga saker 
och ting som är väldigt, väldigt känsligt så bollar jag ju det till henne för hon har en annan 
tystnadsplikt och hon har ett annat sätt att jobba med det här.  

 

Lisbeth säger att hon vardagligt inte har något samarbete med kuratorn, utan eventuella 

problem tas först upp arbetslaget och att hennes chef därefter tar upp det med 

elevhälsoteamet. Hon säger dock att vid ”direkta” problem kan hon gå ner och rådfråga 

skolkuratorn. 

 Pernilla beskriver att då hon arbetade som mellanstadielärare hade hon viss kontakt med 

skolkuratorn för att få stöd gällande vissa elever då hon inte visste hur hon skulle agera.  

Vidare berättar Pernilla då vi samtalar om samarbetet att:  

Och ett stöd förhoppningsvis också då för de elever som skolkurator ändå träffar, får man ju 
hoppas att det är så. De externa kontakterna naturligtvis, som jag inte, det får ju inte vi och det ska 
ju inte vi göra heller och då kan man ju tänka sig att det finns ett kontaktnät där som är uppbyggt 
och som är, borde vara guld värt då när man ska agera och få kontakt och få saker och ting att 
hända. Men så tycker jag inte att det händer så mycket i och för sig.    

  

Samtliga intervjupersoner är positiva till ett utökat samarbete med skolkuratorn. Pernilla 

svarar på frågan om behovet av utökat samarbete att det vore bra, men att viljan måste finnas 

hos kuratorn: ”Jag tror det skulle fungera bättre, mycket bättre om det liksom va, fanns den 

öppningen och viljan från kuratorns håll att kanske vilja gå in i klasser lite mer, återigen det 

där med att bli synlig.” Lisa och Lisbeth efterlyser båda ett tätare samarbete med 

skolkuratorn. Lisa beskriver att hon i sin roll som lärare kan se elever med problem i ett 

tidigare skede än kuratorn:  

Jag önskar tätare samarbete. Det är vi som ser eleverna hela tiden […] förut kom de upp till vår 
våning rullande och så fick vi lyfta vissa elever, ’den här är jag orolig för’. Annars blir ju kuratorn 
så att hon bara har koll på de elever som kommer till henne.  

 

Lena beskriver det som problematiskt om kuratorn endast vill jobba inom sin sfär och inte i 

den pedagogiska verksamheten, hon uttrycker: ”Det finns ju kuratorer som inte vill ha med 

den pedagogiska verksamheten att göra överhuvudtaget, och det tror jag att man måste ha för 

det är den bransch man jobbar i. Det är ju som att jobba i bilbranschen och säga att man inte 

vill titta på däck liksom.” Petra beskriver att kuratorn är ett bra komplement till de övriga 

pedagogerna, hon uttrycker:  



 
 

41 

Men vi är ju i första hand inte kuratorer, och när vi känner att nu, det här, nu har det gått lite över 
gränsen för vad jag som lärare ändå kanske ska hålla på med, att den här eleven behöver mer eller 
vidare hjälp eller djupare hjälp, då måste det finnas en kurator som tar över det, för då, annars och 
så tappar vi förmågan att jobba med de andra.  

Hierarki 

Gällande hierarki i skolan menar flertalet av våra intervjupersoner att det inte finns någon. 

Patricia uttrycker efter att ha berättat att hon själv är ”väldigt ohierarkisk” och inte märker om 

någon tycker att denne är mer än henne: ”Jag tror inte att det rent yrkesmässigt gör det. Men 

jag tror att det handlar om person i så fall”. Vidare svarar Patricia på frågan om varför det inte 

finns några hierarkier:  

Vi jobbar ju alla för att alla elever ska trivas och må bra och nå målen. Det är ju ingen av i oss som 
tjänar mer på och olika saker inom, vad vi gör med eleverna. Jag får ju inte högre status för att jag 
sätter, eller får godkänt på alla mina elever. Vi har inte, vi har inte samma jämförelsetal alls alltså, 
vi säljer inte grejer och någon är bästa säljaren.  
  

Både Pernilla och hennes kollega säger att de inte tycker att det känns som att det finns någon 

hierarki på skolan. Pernilla berättar att kuratorn inte ses på som någon som: ”Å, där uppe”, 

snarare att kuratorn ses som någon som har något annat att tillföra än lärarkåren. Samtidigt 

uttrycker Pernilla att kuratorn kan ses som att denne står lite över eftersom kuratorn ”Vet i 

alla fall de problem och det som dyker upp, då kan man sitta som en spindel i nätet lite här 

uppe och titta och kanske mer än vad gäller elevernas väl och ve kanske, än kanske en rektor, 

så kanske man skulle kunna säga att de sitter på toppen, på ett sätt.”  

 Lisa berättar liknande som Pernilla att då kuratorn jobbar med ledningen samt tar beslut 

som lärarna inte får ta kan det ses som att de står lite över, på följdfrågan om det går att likna 

vid förhållandet mellan en läkare och sjuksköterska svarar Lisa:  

Nej, då är det nog närmare så, inte så stor skillnad. Jag tänker mellan rektorn där är det stor 
skillnad, men det är ingen jättestor skillnad mellan kurator och… (lärare) det är ju ungefär lika 
svår utbildning. Det är ingen jätteskillnad. Det är inte så att de har läst jättemånga fler år.    
 

Susanne sticker ut med sin åsikt från de andra intervjupersonerna då hon säger:  

Det är också väldigt olika från skola till skola. Om man bara tar skolsköterska – kurator så tror jag 
på de flesta skolor så upplever man att skolsköterskan står högre upp än vad kuratorn gör, för 
skolsköterskan har en inarbetad roll på skolan. Vi är ofta lite äldre, jobbat länge, har ett väldigt 
förtroende från lärarkår och från föräldrar, vår profession är gammal i skolan, alla har haft en 
skolsköterska som de kan relatera till. Föräldrar, mor – och farföräldrar när de gick i skolan och så 
vidare. Kuratorn är ju ändå ganska ny i skolans värld. Så att, där, det tror jag absolut, att det är så 
att skolsköterskans ord väger högre än kuratorn. […] Men på de flesta skolor i dag tror jag att man 
står ganska, vad ska jag säga lika, men, men rent generellt så tror jag att om du frågar elever eller 
rektorer eller annan personal så tror jag att den hierarkin den är. Och framför allt många unga 
kuratorer har det ganska tufft idag med skolsystrar som har suttit många år på sin stol och tycker: 
’Vad ska man ha en kurator till, det här, deras jobb kan jag göra lika bra’. 
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Analys 

I det här avsnittet presenteras uppsatsens analys. Vi tolkade utifrån empirin fram tre 

övergripande teman; komponenter för skolkuratorns yrkesutövning, skolkuratorns 

arbetsuppgifter och skolkuratorn som profession. Dessa teman kommer här analyseras utifrån 

rollteorin. 

Viktiga komponenter för skolkuratorns yrkesutövning  

Bland våra intervjupersoner råder en diffus uppfattning om skolkuratorns 

utbildningsbakgrund. Trots det framhålls vikten av att kuratorn innehar en adekvat utbildning 

för sitt yrkesutövande. De flesta av intervjupersonerna anser dock inte att det finns ett behov 

av en särskild kuratorsutbildning och heller inte att kuratorn behöver en legitimation.  

 Initialt kan det tolkas paradoxalt att intervjupersonerna framhåller vikten av en utbildning 

hos kuratorn samtidigt som dessa säger sig ha bristande insikt om kuratorns 

utbildningsbakgrund. Enligt rollteorin är en yrkesroll och även en examen förenad med socialt 

definierade förväntningar, åtskilda i formella och informella sådana. De formella 

förväntningarna handlar om ramarna och direktiven för den anställdes arbete bland annat 

genom policys och lagar, det vill säga exempelvis en arbetsbeskrivning. Det ter sig troligt att 

de förväntningar hos intervjupersonerna som finns på kuratorsrollen därmed är av informell 

karaktär och har sin grund i traditioner och föreställningar om yrkesrollen. Hade 

förväntningarna byggt på skolkuratorns examen hade det rimligtvis återspeglats i att 

intervjupersonerna haft en klarare uppfattning om kuratorns utbildningsbakgrund och att 

förväntningarna på kuratorn därmed utgått från denna. Att förväntningarna är av informell 

karaktär och utgår från rollen skulle också delvis kunna öka förståelsen kring varför 

intervjupersonerna inte ser ett uttalat behov av vare sig specifik kuratorsutbildning eller 

legitimation då kuratorsrollen redan är legitim. Lisa exemplifierar: ”De har redan den 

respekten, de har ganska, liksom bra status”.  

 Vidare kan förväntningar av informell karaktär som har sin grund i traditioner fylla en 

funktion genom att de legitimerar en rolls närvaro, exempelvis kuratorn inom skolan. Det är i 

teorin beskrivet att roller handlar om mellanmänskliga relationer av så pass strukturerad art att 

de definieras med ett namn och ett tillhörande beteende. Rollerna leder till struktur, 

arbetsfördelning och förutsägbarhet. Genom att förväntningarna är av informell karaktär 

minskar behovet av att ifrågasätta kuratorns roll, det går istället att hänvisa till att ”det alltid 

har varit så”. Skulle förväntningarna definieras utifrån kuratorns examen som flera 
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intervjupersoner har bristande kunskap kring, skulle det kunna leda till att strukturen, 

arbetsfördelningen och förutsägbarheten kring kuratorsrollen ifrågasätts och kuratorns 

legitimitet därmed minskar. 

 Enligt teorin är det viktigt att individen får möjlighet att hävda sin yrkesrolls unika 

kunskap. Utifrån vår empiri skulle det kunna tolkas som att de olika kuratorerna har lyckats 

betona sin särart gentemot övriga yrkesgrupper inom skolan och att dessa har haft möjlighet 

att utnyttja och förvalta sin kunskap och erfarenhet. På frågan om skolkuratorn därmed skulle 

kunna ses som skolans sociala och psykosociala expert, svarade samtliga utom en ”ja”. 

Pernilla var den som opponerade sig med hänvisning till att kuratorn ”inte är speciellt tydlig”. 

Pernillas citat skulle kunna ses som ett exempel på att kuratorn i det fallet, utifrån rollteorin, 

inte lyckats betona sin kunskap.  

 Vidare beskriver rollteorin hur individens förmåga att visa på sin unika kunskap är en 

dubbelriktad process. I vissa fall formar yrkesrollen individen och i vissa fall formar individen 

yrkesrollen. För kuratorns del framhåller intervjupersonerna personlighetens betydelse för 

kuratorernas förmåga att visa på sin kunskap. Utifrån teorin skulle det kunna sägas att 

kuratorn formar yrkesrollen. Skolkuratorn är samtidigt ensam representant för sin profession 

inom skolan vilket betyder att kuratorn själv måste svara mot omgivningens krav och 

förväntningar. Rollteorin beskriver även om relationen mellan individen och dennes försök att 

möta omgivningens förväntningar. Utan hänsyn till den egna prestationsförmågan tvingas 

individen i sådant scenario ge avkall på egna krav, behov och värden. Om individen 

misslyckas med att leva upp till omgivningens förväntningar kan det bli en fråga om 

existentiellt berättigande för yrkesrollen. Utifrån ett sådant perspektiv handlar det alltså 

snarare om en yrkesroll som formar skolkuratorn, än skolkuratorn som formar yrkesrollen. 

Skolkuratorns arbetsuppgifter 

Samtliga intervjupersoner berättar att kuratorn arbetar med elevhälsovården, flera uttrycker 

även att elevsamtal och kontakten med socialtjänsten är viktiga komponenter i kuratorns 

arbete. Andra arbetsuppgifter som framkommer i empirin är att kuratorn arbetar med olika 

elevgrupper samt handleder lärare, sistnämnda arbetsuppgifter skiljer sig dock mycket från 

skola till skola. 

 Arbetsuppgifterna bidrar till formandet och definitionen av yrkesrollen. Rollteorin 

beskriver att avsaknad av givna roller i arbetslivet kan leda till kaos på arbetsplatsen med 

konflikter och samarbetsproblem som följd. Även om merparten av våra intervjupersoner 

önskar ett tydliggörande av kuratorns arbetsuppgifter är det inte någon av dem som beskriver 
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att det finns ”konflikter och samarbetsproblem” med kuratorn. Snarare beskriver merparten av 

intervjupersonerna ett gott samarbete med kuratorn även då de önskar utveckla detta. De har 

vidare flera önskningar kring kuratorn och dennes yrkesutövande, bland annat önskar de att 

kuratorn skulle vara mer synlig bland eleverna, att kuratorn skulle jobba mer förebyggande 

samt ge handledning till lärarna. Utifrån ett rollteoretiskt perspektiv skulle dessa önskningar 

kunna ses som rollkonflikter. Exempel på rollkonflikt är då en individs egna förväntningar på 

sin yrkesroll inte överrensstämmer med omgivningens förväntningar på rollen. Utifrån vår 

empiri skulle det kunna tolkas som att kuratorn själv inte anser att det inbegrips i dennes 

yrkesroll att vara synlig på skolan men övriga yrkesgrupper anser det. Utifrån rollteorin skulle 

det faktum att övriga yrkesgrupper önskar en mer synlig kurator dessutom kunna handla om 

personligheten hos kuratorn. Teorin framhåller betydelsen av personligheten som viktig i 

formandet av yrkesrollen. Vissa individer som arbetar som skolkuratorer kan tolkas sakna en 

personlighet som överrensstämmer med övriga yrkesgruppers önskan på att vara ”synlig bland 

elever”. Vidare beskriver teorin hur en individ med stark självkänsla har lättare att distansera 

sig och har förmåga att värja sig om omgivningens förväntningar blir för stora. Gällande vår 

empiri kan det vara detta som uttrycks då intervjupersonerna önskar mer synliga kuratorer. 

Kuratorerna på de skolor vi har intervjuat kan tänkas ha starka självkänslor vilket gör att de 

har lättare att distansera sig från alla de krav som omgivningen ställer och därmed inte är 

synlig bland elever. För att denna tolkning ska vara möjlig, förutsätts att kuratorn är medveten 

om att övriga yrkesgruppers önskan kring synligheten bland elever.    

 Trots att flera av våra intervjupersoner kan beskriva kuratorns arbetsuppgifter uttrycker sju 

av dem att det finns ett behov av att definiera dessa. Några säger sig sakna en 

arbetsbeskrivning. Med alla roller följer socialt definierade förväntningar, där en distinktion 

görs i formella och informella förväntningar. Det faktum att andra yrkesgrupper beskriver ett 

behov av att definiera kuratorns arbetsuppgifter kan utifrån rollteorin ses som problematiskt 

då övriga yrkesgrupper endast har de informella förväntningar att relatera kuratorns 

arbetsuppgifter till. De informella förväntningarna grundas på traditioner och behovet för 

yrket. Då traditionerna samt behoven för kuratorsrollen kan skilja sig från skola till skola, 

framkommer i empirin stora variationer i kuratorns arbetsuppgifter vilket kan leda till att 

kuratorns roll blir otydlig. Susannes citat exemplifierar: ”Tror det är lite luddigt i kanten där, 

hennes arbetsbeskrivning så att säga. […] I dagens läge känns det som att det på kuratorn 

läggs arbetsuppgifter som egentligen inte hör till hennes jobb”.  

    Enligt rollteorin har den enskilde med utgångspunkt i de formella och informella 

förväntningarna ett eget handlingsutrymme att tolka och därmed forma sin egen yrkesroll. Då 
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de andra yrkesgrupperna beskriver att de inte har sett en arbetsbeskrivning för kuratorn ökar 

skolkuratorns möjligheter att utifrån sin personlighet forma yrkesrollen samt arbetets upplägg. 

Möjligheten att själv forma sin yrkesroll och arbete kan ses som positivt utifrån skolkuratorns 

perspektiv. Negativt utifrån övriga yrkesgruppers perspektiv, då avsaknaden av en entydig 

definition av arbetsuppgifterna kan leda till att kuratorns roll blir otydlig. En intervjuperson 

uttrycker att då kuratorns arbetsuppgifter inte är tydligt definierade leder det till att kuratorn 

inte utnyttjas till det som denne behövs till. Detta överrensstämmer med vad som beskrivs i 

teorin om att roller bland annat bidrar till arbetsfördelning och förutsägbarhet.  

Skolkuratorn som profession 

Samtliga intervjupersoner beskriver att skolkuratorns närvaro på ett eller annat sätt märks 

inom skolan och flera av dem beskriver att de skulle sakna kuratorns funktion om denna 

försvann. Någon beskriver det som ”väldigt tomt” då skolan en period saknat en skolkurator. 

Utifrån ett rollteoretiskt synsätt bidrar rollerna med bland annat struktur och förutsägbarhet 

samt till skapandet av en gruppidentitet. Att flera av intervjupersonerna beskriver att de skulle 

sakna kuratorsfunktionen om denna försvann skulle utifrån rollteorin därmed kunna tolkas 

som att kuratorn har en given funktion inom skolan. Att en intervjuperson har beskrivit tiden 

då kuratorn har varit frånvarande som ”väldigt tomt” skulle kunna ses som att 

kuratorsfunktionen bidrar till skapandet av en gruppidentitet inom skolan, en gruppidentitet 

som påverkas om skolkuratorn är frånvarande. Det är i teorin beskrivet hur socialiseringen in i 

en yrkesroll grundar sig på adekvat kunskap för yrkesutövandet. Vidare har det i empirin 

framkommit att skolkuratorn är den som innehar kunskap om socialtjänsten. När 

intervjupersonerna säger att de saknar kuratorn, blir det problematiskt att tyda om de saknar 

kuratorn för att denne utgör en del av gruppidentiteten eller om de saknar kuratorn för dennes 

specifika kunskap.  

 Att kuratorn är ensam representant för sin yrkesgrupp då denne arbetar i elevvårdsteamet 

beskrivs av några intervjupersoner som oproblematiskt. Två intervjupersoner beskriver dock 

att det både kan vara för- och nackdelar med att vara ensam. Utifrån teorin sker en 

socialiseringsprocess för yrkesrollen i fyra steg. Det första steget handlar om att individen tar 

till sig de värden och den verklighetsuppfattning som organisationen har. Beroende på om hur 

mycket den enskilde anser att dessa värden överrensstämmer med dennes egna, går 

socialiseringsprocessen framåt. Att kuratorn är ensam i sin yrkesgrupp kan utifrån detta första 

steg i socialiseringsprocessen tolkas som något positivt då det troligtvis är lättare att 

socialiseras in i en gemenskap själv än om skolkuratorn hade haft en kollega från samma 
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yrkesgrupp att relatera till. Det ter sig troligt att om det funnits flera skolkuratorer så hade 

dessa varit mer benägna att utbyta meningar om sitt yrke och arbeta tillsammans. Chansen 

hade därmed ökat att de hade skapat en subgrupp inom skolan istället för att socialiseras in i 

övriga skolvärlden. Samtidigt framkommer i empirin att det finns kuratorer som är ensamma i 

sitt yrkesutövande på en skola och inte vill vara en del av skolan i övrigt. Lenas citat kan tas 

som exempel: ”Det finns ju kuratorer som inte vill ha med den pedagogiska verksamheten att 

göra överhuvudtaget, och det tror jag att man måste ha för det är den bransch man jobbar i, 

det är ju som att jobba i bilbranschen och säga att man inte vill titta på däck liksom”. Ett 

ställningstagande att inte vilja integreras i skolans pedagogiska verksamhet, skulle kunna 

tolkas som att socialiseringsprocessen därmed riskerar att försvåras för kuratorn.  

       Samtliga beskriver ett samarbete med skolkuratorn i varierande mängd. Flera betonar 

bland annat skolkuratorns kunskap vid socialtjänstanmälningar som viktig för samarbetet. 

Alla intervjupersoner är positiva till ett utökat samarbete, Pernilla menar dock att viljan till 

detta måste finnas hos kuratorn. Teorin beskriver att individen måste få möjlighet att utnyttja 

sina kunskaper och erfarenheter samt i samarbetet med andra kunna hävda sin yrkesroll unika 

kunskap. Att flera personer beskriver skolkuratorns kunskap vid bland annat 

socialtjänstanmälningar som viktig och att samtliga vill utöka samarbetet, kan utifrån teorin 

tolkas som att kuratorns kunskaper tydligt har kommit till uttryck i tidigare samarbete.  

 Flera av intervjupersonerna beskriver att det för eleverna är mindre tabubelagt att gå till 

skolsköterskan än till skolkuratorn men att det samtidigt är mindre tabubelagt att gå till 

skolkuratorn än till skolpsykologen. Lisbeth beskriver att tabun kring att gå till kuratorn har 

minskat mycket sen hon själv gick i skolan, men att det beror på att det i samhället som helhet 

anses som accepterat att konsultera en psykolog eller terapeut. Teorin beskriver att ingen roll 

är statisk utan att dessa förändras i interaktion med omgivningen. Lisbeths resonemang kan 

tolkas som att kuratorsrollen i interaktion med samhället som helhet bidragit till att minska 

tabun kring kuratorsrollen. Att det anses vara mindre tabubelagt att gå till kuratorn än till 

skolsköterskan kan utifrån ett rollteoretiskt synsätt bero på att sjuksköterskan inom skolan har 

en längre tradition bakom sig än kuratorn. Susanne uttrycker:  

 

Skolsköterskan har en inarbetad roll på skolan. Vi är ofta lite äldre, jobbat längre, har ett väldigt 
förtroende från lärarkår och från föräldrar, vår profession är gammal i skolan, alla har haft en 
skolsköterska som de kan relatera till. Föräldrar, mor- och farföräldrar när de gick i skolan och så 
vidare. Kuratorn är ju ändå ganska ny i skolans värld. 

 

 Flertalet intervjupersoner säger att de inte upplever någon hierarki mellan dem själva och 

skolkuratorn. Susanne beskriver dock att det finns en skillnad mellan skolsköterskan och 
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skolkuratorn där skolsköterskans ord väger tyngre än skolkuratorns. Susanne menar på att det 

beror på att skolsköterskans profession är en äldre profession inom skolan än skolkuratorns. 

En möjlig tolkning utifrån rollteorin är att skolsköterskan innehar en viktigare roll för 

elevhälsovårdens mål än vad skolkuratorn har, eller att skolsköterskan har större betydelse för 

gruppens sammanhållning. Detta eftersom rollteorin beskriver att olika roller i en grupp får 

olika status beroende på vad rollen har för betydelse för gruppen. Att övriga intervjupersoner 

anser att det inte finns några hierarkier kan utifrån ett rollteoretiskt synsätt tolkas som att 

samtliga yrkesgrupper inom skolan är lika viktiga för både gruppens sammanhållning och för 

att nå elevhälsovårdens mål. Patricia uttrycker: ”Vi jobbar ju alla för att alla elever ska trivas 

och må bra och nå målen. Det är ju ingen av oss som tjänar mer på och olika saker inom, vad 

vi gör med eleverna. Jag får ju inte högre status för att jag sätter, eller får godkänt på alla mina 

elever. Vi har inte, vi har inte samma jämförelsetal alls alltså, vi säljer inte grejer och någon är 

bästa säljaren”.   

 I teorin är det beskrivet att gränserna för vissa yrkesroller inom arbetslivet idag har blivit 

mer diffusa och att de olika yrkesrollerna numera arbetar inom varandras traditionella 

områden. Skolkuratorn som yrkesroll och övriga yrkesgrupper inom skolan skulle kunna vara 

ett exempel på detta. Som Patricia beskriver arbetar de mot samma mål men utan att det leder 

till personlig vinning. Avsaknad av personlig vinning skulle kunna göra det blir mer 

accepterat att arbeta över yrkesrollernas gränser. När gränserna minskar och arbetet blir mer 

integrerat, minskar möjligheterna för hierarki mellan yrkesgrupperna. Arbetet över 

yrkesgränserna gör det vidare svårt att relatera framgång i arbetet med eleverna till en enskild 

individ, vilket också minskar möjligheterna att en person eller yrkesroll förknippas med 

arbetets framgång.  
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Slutsatser 

Syftet med uppsatsen är att utifrån skolsköterskors, lärares och speciallärares erfarenheter och 

ett rollteoretiskt perspektiv öka kunskapen om kuratorns roll i skolan. Med utgångspunkt från 

tolkning och analys av empirin presenteras här slutsatserna av yrkesgruppernas erfarenheter 

av skolkuratorn.  

 Slutsatser från den framkomna empirin tyder på att andra yrkesgrupper i skolan till 

övervägande del har positiva erfarenheter av skolkuratorn och dennes roll, samtidigt som de 

uttrycker flera önskningar avseende kuratorsrollen.   

 Intervjupersonerna beskriver att skolkuratorn besitter en unik kunskap, bland annat i 

samtalsmetodik och i kontakter med socialtjänsten. Merparten anser att den beskrivning som 

Sveriges Skolkuratorers förening har gällande kuratorn som social och psykosocial expert i 

skolan är överrensstämmande. Samtliga intervjupersoner beskriver att skolkuratorns närvaro 

på ett eller annat sätt märks inom skolan och flera av dem beskriver att de skulle sakna 

kuratorns funktion om denna försvann. Majoriteten av de intervjuade beskriver ett gott 

samarbete med skolkuratorn och att de ställer sig positiva till att utöka detta.  

 Vid de tillfällen intervjupersonerna beskriver sina positiva erfarenheter av skolkuratorn 

uttrycker de samtidigt en önskan om förändring kring kuratorsrollen. De beskriver en vilja om 

att skolkuratorn skulle vara mer synlig bland elever, arbeta mer förebyggande samt ge mer 

handledning till lärarna. Trots att flera av våra intervjupersoner kan beskriva kuratorns 

arbetsuppgifter uttrycker majoriteten av dem att det finns ett behov av att definiera dessa.  

De olika intervjupersonerna beskriver en diffus kännedom om skolkuratorernas utbildning 

men framhåller samtidigt vikten av att skolkuratorn innehar relevant utbildning för sitt 

yrkesutövande. Merparten av intervjupersonerna säger sig dock inte se något behov av en 

särskild kuratorsutbildning eller en legitimering. Vidare lyfter samtliga intervjupersoner fram 

flera olika aspekter av personligheten som betydelsefulla i skolkuratorns yrkesutövning.  

 De delar som beskrivits i empirin anser vi har besvarat uppsatsens frågeställningar. Genom 

att vi besvarat frågeställningarna och sedan analyserat och diskuterat materialet utifrån teori 

och tidigare forskning anser vi att studiens syfte har infriats.  

  

 



 
 

49 

Diskussion 

Diskussion utifrån tidigare forskning 

Här kommer vi att diskutera slutsatserna från empirin utifrån avsnittet om tidigare forskning 

och redogöra för likheter och skillnader.   

 I den tidigare forskningen visar Aluede och Imonikhe (2002) på att kuratorn och dennes 

kunskap utgör ett bidrag till skolan. Även Henry med flera (2005) beskriver att skolkuratorn i 

samspel med andra yrkesgrupper utgör ett bidrag till skolan och att denne anses som en 

essentiell medarbetare. Vidare beskriver Aluede och Imonikhe, Henry med flera, samt 

Lieberman (2004) att det saknas en tydlig och enhetlig definition av skolkuratorns roll. 

Slutsatserna av empirin visar på att skolkuratorn har en funktion i skolan, besitter unik 

kunskap och att intervjupersonerna skulle sakna kuratorsrollen om denna försvann. 

Intervjupersonerna anser vidare ett behov av att definiera skolkuratorns arbetsuppgifter.  

 Den tidigare forskningen och empirin visar på en samstämmig bild av skolkuratorn och 

dennes roll. Med sannolikhet finns det skiljaktigheter mellan de länder där den tidigare 

forskningen genomförts och i Sverige, angående hur skolkuratorns arbete ska bedrivas och 

även vad skolkuratorn har för utbildningsbakgrund. Trots det, finns det alltså en gemensam 

nämnare i att det saknas en tydlig och enhetlig definition av kuratorsrollen. Avsaknaden av en 

tydlig definition av kuratorsrollen borde vara incitament för att det i samband med att det 

föreslås om lagstadgad tillgång till kuratorsrollen också bör förtydligöras vad som menas med 

”adekvat utbildning”. Visserligen har flera intervjupersoner beskrivit att de vare sig ser ett 

behov av legitimering eller särskild kuratorsutbildning, men de har trots det och det faktum att 

de saknar kunskap om skolkuratorns utbildning, framhållit vikten av utbildning. I motsats till 

vår empiri visar en statlig utredning (SOU 2 000:19) på att avsaknaden av en vidareutbildning 

för kuratorer är problematisk. Utifrån ovanstående skulle en eller ett par definierande 

utbildningskrav för att bli skolkurator kunna vara ett inslag i den nya skollagen som bidrar till 

tydliggörande och stärkt definition av kuratorsrollen.   

 I SOU 2 000:19 redogörs vidare för att kuratorn är den som ska stå för skolans kompetens 

inom socialt arbete. I vår empiri framkommer att skolkuratorn besitter unik kunskap och 

flertalet av våra intervjupersoner anser att den beskrivning som Sveriges Skolkuratorers 

Förening har av att skolkuratorn är skolans sociala och psykosociala expert överrensstämmer. 

På så sätt överrensstämmer även på detta område vår empiri med tidigare forskning. 

Eskelinen (2000) beskriver att intervjupersonerna anser att de själva till viss del skulle kunna 

genomföra skolkuratorns arbete. Detta är paradoxalt sett gentemot empirin då våra 
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intervjupersoner uttrycker att skolkuratorn besitter en unik kunskap i samtalsmetodik och 

kännedom om socialtjänsten. De beskriver vidare att de skulle sakna kuratorns funktion om 

denne försvann. Det är intressant att den tidigare forskningen och empirin visar på olika 

uppfattningar hos intervjupersonerna avseende kuratorns yrkesutövning. Eskelinens resultat 

förminskar kuratorns legitimitet i skolan, samtidigt som vår empiri kan ses som ett uttryck för 

att kuratorns bidrag till skolan är viktigt och unikt.  

 Holm (2002) har undersökt samarbetet mellan lärare och skolkuratorer och menar att 

personligheten är essentiell för att ett lyckat samarbete ska uppnås. Även Eskelinen (2000) 

framhåller att personligheten har en viktig del i formandet av kuratorns yrkesroll. I artikeln 

framkommer att förväntningarna på skolkuratorn och dennes roll grundar sig i personligheten 

hos skolkuratorn. I vår empiri framhålls betydelsen av personligheten hos kuratorn dels för att 

samarbetet ska fungera dels även gällande hur pass synlig kuratorn är. Empirin visar alltså på 

att personligheten – i likhet med Holms och Eskelinens resultat - har stor betydelse för 

kuratorsrollen, både gällande samarbetet med kuratorn och gällande de förväntningar som 

finns på denna. Att det tyder på att personligheten är av dignitet öppnar upp för ett 

resonemang kring huruvida vissa individer är att anse som mer lämpade för skolkuratorsyrket 

än andra. Om personligheten är av avsevärd betydelse för yrkesutövningen, innebär det att en 

social person med empati har större möjlighet till arbete än en person som är mindre social 

men som besitter för yrket mer relevant kunskap? Det beskrivs i både tidigare forskning 

(Aluede & Imonikhe, 2002) och i empirin att skolkuratorn bidrar med en kunskap som är 

viktig för skolklimatet. Den mest lämpade att bedriva skolkurativt arbete skulle i så fall kunna 

tolkas vara en individ med en jämn fördelning av personlighet och kunskap.  

 Bor med flera (2002) beskriver att samarbete är en viktig komponent för att stärka 

skolkuratorns roll och för att möjliggöra för dennes yrkesutövning i skolan. Merparten av våra 

intervjupersoner beskriver ett gott samarbete med skolkuratorn och att de önskar att detta 

skulle utöka. Då våra intervjupersoner beskriver ett gott samarbete samt att de gärna vill utöka 

det, har vi tolkat det som att det är för deras egen skull för att kunna hjälpa eleverna på bästa 

sätt i motsats till att ha samarbete för att stärka kuratorns roll. Däremot anser vi att det är 

troligt att ju mer samarbetet ökar mellan kuratorn och andra yrkesgrupper inom skolan desto 

mer stärks skolkuratorns roll vilket i så fall överrensstämmer med vad Bor med flera 

uttrycker.  

 Trots att flertalet av våra intervjupersoner beskriver ett gott samarbete med kuratorn har de 

samtidigt flera önskningar kring kuratorn och dennes yrkesutövning. Samtliga 

intervjupersoner vill att skolkuratorn ska vara mer synlig bland skolans elever. I samma 
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statliga utredning som tidigare nämnts (SOU 2 000:19) framkommer att elevvården och 

kuratorns verksamhet bedrivs som ett eget ”spår” inom skolan. Möjligtvis kan detta tolkas 

som att kuratorn inte är tillräckligt synlig i skolan och då överrensstämmer det med vår empiri 

gällande önskan kring en mer synlig kurator. Dessa önskningar skulle kunna visa på att det 

finns ett glapp mellan vad som ingår i kuratorns arbetsuppgifter och vad andra yrkesgrupper 

förväntas ska ingå. Samtidigt är det troligtvis inte någon unik företeelse att ha önskningar 

kring en yrkesrolls arbetsuppgifter utan något som berör alla arbeten och yrkesgrupper. 

Egna reflektioner 

Under tiden vi har skrivit vår uppsats har våra tankar och vår uppfattning om kuratorns roll i 

skolan reviderats. Vi hade inledningsvis en viss insikt i skolkuratorns arbete och var klara 

över att denne har en given roll i skolan. Utifrån den framkomna empirin, analysen och 

diskussionen utifrån den tidigare forskningen är vi fortfarande klara över skolkuratorn har en 

given roll i skolan. Samtidigt anser vi nu att det är en yrkesroll som är i behov av att 

förtydligas. Det handlar bland annat om ökad synlighet, mer definierade arbetsuppgifter, 

skärpta utbildningskrav och ett fördjupat samarbete med övriga yrkesgrupper på skolan. 

Dessa önskningar är förknippade med skolkuratorn som person, men också med skolkuratorn 

som yrkesroll. Vi tror inte att det är enkelt att som ensam representant för sin profession inom 

en annars dominerande pedagogisk verksamhet hävda kuratorsrollens kompetens och 

samtidigt bemöta omgivningens alla förväntningar. Det är i skolans läroplan beskrivet att alla 

yrkesgrupper ska samarbeta för en god lärandemiljö och utveckling. Det borde därför vara i 

samtliga av skolans yrkesgruppers intresse att skolkuratorns roll tydliggörs så att yrkesrollen 

kan utnyttjas så effektivt som möjligt.  

Framtida forskning 

Ett framtida forskningsämne skulle kunna vara att genomföra en komparativ studie där 

skolkuratorns syn på sin roll samt övriga yrkesgruppers syn på kuratorns roll undersöks. 

Därmed skulle likheter och skillnader gällande deras syn på skolkuratorns yrkesutövande 

belysas och studiens resultat skulle därefter kunna utgöra underlag till ett utvecklingsarbete 

med fokus på att tydliggöra förväntningarna på kuratorsrollen. Vikten av ett sådant 

utvecklingsarbete kan med hänvisning till tidigare forskning och vår studies resultat vara av 

stor betydelse. Att samtliga yrkesgrupper på en skola får möjlighet att skapa sig en 

överrensstämmande syn av skolkuratorns roll skulle förhoppningsvis leda till att samarbetet 

mellan skolkuratorn och de övriga yrkesgrupperna på skolan underlättas.      
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Bilagor 

Bilaga 1, Intervjuguide 

Syftet är att öka kunskapen om kuratorns roll i skolan utifrån andra professioners perspektiv. 

Skolkuratorns kunskap 

- Vet du något om kuratorns utbildning? Berätta! 

- Kan du beskriva vad skolkuratorns arbetsuppgifter innebär?  

- Anser du i så fall att de är tydligt definierade?  

- Hur märks kuratorns kunskaper på er skola? 

 

Skolkuratorns funktion inom skolan  

- Märks det att det finns en kurator på er skola? 

- Om du fick önska något när det gäller kuratorn, vad skulle det vara?  

- Finns det något hinder för kuratorns yrkesutövning i den här skolan?  

 

Samarbetet med skolkuratorn 

- Samarbetar du med kuratorn? Hur? Berätta! 

- Ser du ett behov av ett intensifierat samarbete med skolkuratorn?  

- Kan du berätta om ett specifikt tillfälle när du har samarbetat med kuratorn? Vad 

hände?  

- Vet du om skolkuratorn samarbetar med andra?  

 

Avslutningsvis 

- Enligt skolkuratorernas förening ska kuratorn fungera som sakkunnig i det sociala 

arbetet och vara skolans sociala och psykosociala expert. Hur fungerar detta på er 

skola? 
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Bilaga 2, Samtyckesbrev 

Vi är två studenter som läser sjätte terminen på Ersta Sköndal Högskola och som nu skriver 

C-uppsats. Syftet med uppsatsen är att öka kunskapen om kuratorns roll i skolan utifrån andra 

professioners perspektiv. Vi har valt att göra en kvalitativ studie vilket innebär uppsatsen i 

huvudsak kommer att bygga på det intervjumaterial vi har samlat in. Intervjuerna kommer att 

ske enskilt med personer ur olika yrkeskategorier inom skolan. 

     Deltagandet är frivilligt och du kan bestämma hur länge och på vilka villkor du själv vill 

delta. Du har när som helst under studien möjlighet att avbryta din medverkan. 

     Vi anser inte att studien är av etiskt känslig karaktär men din medverkan kommer ändå ske 

anonymt och de svar du lämnar kommer inte att kunna härledas till dig som enskild person.  

   Intervjuerna kommer att spelas in för att sedan transkriberas och användas som underlag för 

analys och tolkning. Materialet kommer under studiens gång förvaras oåtkomligt för 

utomstående och kommer att efter avslutad studie förstöras.  

     Den färdiga uppsatsen kommer att publiceras på Ersta Sköndals hemsida samt finnas 

tillgänglig på skolans bibliotek. 

 

För vidare information, kontakta oss via e-post: 

Björn Claesson, bjornclaesson@hotmail.com 

Karin Eliasson, karin.e@crossnet.se 

 

Kontaktuppgifter till vår handledare: 

Ingri-Hanne Bränne Bennvik, Ingri-Hanne.BranneBennwik@esh.se 

 

Efter att ha tagit del av ovanstående information godkänner jag härmed min medverkan: 

 

Ort & datum     Namn 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 3, Litteratursökningar 

 

 Sökträffar, Libris Sökträffar av 

relevans, Libris 

Sökträffar, DIVA Sökträffar av 

relevans, DIVA 

     

Skolkurator* 52 6 28 4 

Socionom* i skolan 3 0 22 0 

Kurator i skolan* 8 2 20 0 

Skolkurator* roll 1 1 3 1 

Roll* i skolan 99 2 414  

School counsellor* 6 0 33 0 

School counselor* 33 2 17 0 

School welfare 

officer* 
0 0 10 0 

The role of the 

school counselor* 

1 0 6 0 

The role of the 

school counselor* 

7 0 4 0 

The role of the 

welfare officer* 
0 0 1   0 

Totalt antal träffar 

per sökbegrepp 
210 13 558 5 
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Bilaga 4, Artikelsökningar  

 

 

Sökträffar,  
Academic 
Search 
Premier 

Sökträffar 
av 
relevans,  
Academic 
Search 
Premier 

Sökträffar 
ASSIA 

Sökträffar 
av 
relevans,  
ASSIA 

Sökträffar, 
SOCindex 

Sökträffar 
av 
relevans, 
SOCindex  

Sökbegrepp      
School counselor* 2679                -  24 1 1096                - 
School counsellor* 301 3 10 0 99 1 
School welfare officer* 151 0 2 0 65 0 
The role of the school 
counsellor* 67 2 0 0 21 1 
The role of the school 
counselor* 589 16                0                 0             195              10 
The role of the welfare officer*  84 0 1 0 12                0  
Totalt antal träffar per 
sökbegrepp 3871  21 37 1 1488 12 
 

 

Sökningarna är gjorda med kriteriet att de är granskade (peer-reviewed) och publicerade 

mellan år 1990-2010. Då vi utelämnat en kolumn med – innebär det att vi ansåg att omfånget 

var för stort för att gå igenom med tanke på uppsatsens tidsramar. 


