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Abstract 

Sverige ligger i topp bland EU-länderna när det gäller ungdomar med psykosomatiska besvär. 

Detta medför frågan om vilka stödinsatser som finns tillgängliga för eleverna i den svenska 

skolan, samt hur skolkuratorerna arbetar med frågor som psykisk ohälsa och stressrelaterade 

problem. Skolkuratorns fokus är inställt på ett socialt arbete med individ, grupp och 

organisation, och förutsättningarna för skolkuratorns arbetsuppgifter är beroende av 

skollagen, som reglerar skolans verksamhet. Syftet med denna studie är att söka kunskap och 

förståelse för hur skolkuratorer arbetar med högstadieelevers psykiska hälsa i 

skolorganisationen. Vi har även som målsättning att finna lösningsförslag på den problematik 

som studien finner inom det specificerade området. 

I den nya skollagen, som börjar gälla från och med 1 juli, 2011, står det att det ska finnas 

”tillgång” till en elevhälsa för eleverna, vilket även innefattar bland annat skolkuratorer. 

Innebörden i ordet tillgång är däremot inte specificerat. Studien visar att det kan uppstå 

krockar mellan skolkuratorn och lärare då spelplanen inom skolan är pedagogernas arena. 

Detta kan ofta betyda att det är deras synsätt som är rådande i vad som är de bästa åtgärderna 

för eleven. Problemlösningsprocessen i skolkuratorns arbete pekar på att samverkan mellan 

socialtjänsten är problematisk. Det handlar ofta om svårigheter kring att bestämma möten, att 

veta vem eller vilka som är inkopplade i ärenden som rör elever. 

De tematiserade områden där vi fokuserat vår studie är arbetsmetoder, organisation och 

samverkan. Vi använder oss av en kvalitativ metod då vi intervjuat fem skolkuratorer i 

Stockholm. Bearbetning och analys har skett enligt organisationsteori och vi har tolkat 

samspel mellan individer och grupper utifrån i första hand rollteorin. 

Studien har kommit fram till att skolkuratorernas arbete i många sammanhang är 

underställd skolorganisationens styre och att de själva måste utveckla och definiera sitt 

uppdrag utifrån detta. Denna studie har funnit att skolkuratorns otydliga organisatoriska 

position och ställning bör omorganiseras och tydliggöras. Skola och kommun bör  ta ett större 

ansvar i att definiera skolkuratorns formella uppdrag och praktiska arbetsuppgifter. Studien 

avslutas med lösningsförslag och åtgärder som kan öka förutsättningarna för att barn och unga 

som har behov av det behov får del av det stöd som lagen säger att de har rätt till. 
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1. Inledning 

Även om skolkurator yrket enligt oss är förknippat med skolans värld, så är våra tidigare 

erfarenheter av skolkuratorer väldigt vaga. Under vår tillbringade uppväxt tid på kommunala 

skolor föreföll skolkuratorn vara någon som var svår att relatera till. Vem var det? Var befann 

sig denne och vad gjorde man där? Visst kände vi till att några besökte skolkuratorn men 

bilden var ändå oklar om vad en skolkurator gjorde. 

Vi har bägge erfarenheter av att arbeta med ungdomar på olika sätt och ville därmed i vår 

c-uppsats undersöka ungdomar ur något perspektiv. Daniel har arbetat som högstadielärare 

och arbetar extra på ett LVU-hem. Han ska även göra sin praktik som skolkurator i höst. 

Joakim har tidigare vikarierat som högstadielärare och arbetat med ungdomar i olika 

teatersammanhang. Vi ville därmed fördjupa oss i ett ämne som kretsade kring ungdomar. I 

våra eftersökningar fann vi forskning och statistik som visade på att barn och unga som 

upplever psykisk ohälsa de senaste åren har ökat. Vi fann även att det kan vara svårt att arbeta 

som skolkurator då dennes yrkesroll är otydlig och det tycks att det i många fall saknas en 

arbetsbeskrivning. Vi beslöt därmed att undersöka stöd och hjälpinsatser som finns för unga. 

Vår fokus riktades mot skolan och skolkuratorn. 

Sverige ligger i topp bland EU-länderna när det gäller ungdomar med psykosomatiska 

besvär (SOU 2006:77). Det pågår även en debatt i Sverige om ungdomars prestationskrav 

som förorsakar hög stress. Debatten handlar om unga kvinnors högpresterande och om unga 

mäns underpresterande i skolan och att detta leder till psykosomatiska besvär. Vilka 

stödinsatser finns det för eleverna? Hur arbetar skolkuratorerna med psykisk ohälsa och 

stressrelaterade problem? 

Vi finner det intressant att utifrån skolkuratorns egna upplevelser och erfarenheter studera 

deras syn på ungdomars psykiska hälsa, orsaker, åtgärder och deras sätt att gå tillväga för att 

”lösa” problem. Vi vill sätta fokus på skolkuratorns arbete för att få en förståelse för de 

svårigheter och problem som kan finnas i arbetet med ungdomar på högstadiet. Vi tror att 

studien är viktig då den kan bidra med att finna åtgärder och alternativ till uppkomna 

svårigheter i skolkuratorns arbete. Dessa åtgärder skulle kunna vara en hjälp till 

skolkuratorerna och därmed också ungdomar som är ju själva målet med arbetet. Vi tror 

därmed att studien kan bidra med att finna åtgärder som främjar högstadieungdomars 

psykiska hälsa. 
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1.1 Arbetets uppdelning 

Vi har arbetat tillsammans större delen av arbetet. Samtliga intervjuer och bearbetningar är 

utförda tillsammans. Vissa områden har vi tagit ett huvudansvar för, men kontinuerligt tagit 

hjälp av varandra för överläggningar och diskussioner. Joakims huvudansvar har varit tidigare 

forskning och bakgrund, Daniels huvudansvar har varit teori och metoder. Resultat, analys, 

slutsats och diskussioner har varit gemensamma produkter där vi tillsammans arbetat för att 

uppnå stringens och kontinuitet. 
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2. Bakgrund 

2.1 Skolkuratorn i ett historiskt perspektiv  

Skolkuratorns yrkesprofession växte fram ur myllan av skolhälsovården som påbörjades i 

mitten av 1800-talet, men det skulle dröja ungefär 100 år innan den första skolkuratorn 

anställdes. Den tidens skolhälsovård handlade mycket om elevernas hygieniska förhållanden 

då stora hälsorisker och sjukdomsförekomst präglade barns och ungas hälsa. Denna 

skolhälsovård drevs av skolsköterskor som gjorde återkommande kontroller av elevernas 

fysiska hälsa samt en socialomsorg som innebar hembesök hos eleverna (SOU 2000:19, s 

233). På 1940-talet ökar det statliga engagemanget och folkhälsan i Sverige förbättras och 

man börjar tala om ”elevvårdande uppgifter ” i skolan. 1943 anställs den första skolkuratorn 

på Norra Latins läroverk i Stockholm (D-Wester, 2005, s 12-13).  Mellan 1950-1960 blev det 

vanligt att anställa skolkuratorer och grundtanken med skolkuratortjänsterna var att främja 

samarbetet mellan barnavårdsmyndigheterna, skolan och hemmet. Under samma period gavs 

statsbidrag till skolkuratortjänsterna. Kraven för att uppbringa bidrag var enligt 

Skolöverstyrelsen utbildning (socionomutbildning) och erfarenhet både inom socialt arbete 

och ungdomsarbete (Göransson Malmgren, 2006). Vid 1970 talets mitt finns det sammanlagt 

ungefär 700 skolkuratorer i grundskolan, gymnasiet och inom den vuxenutbildningen. I 

läroplanen för grundskolan (Lgr) 1969 beskrivs att skolkuratorn är den person som hjälper till 

i frågor om skolgång, svårigheter i anpassningen till skolsituationen, men även att vara 

behjälplig i frågor som är av mer personlig art samt att se till att eleverna stimulerades till en 

meningsfull fritid, finns inom skolkuratorns arbetsområde.  I senare läroplaner nämns inte 

skolkuratorernas arbete specifikt. 

1982 läggs Skolöverstyrelsens verksamhet ner och kravet på särskild kompetens för 

skolkuratorer försvinner. De sociala frågorna samt ansvaret för skolkuratorerna övertas av 

kommunerna och det är arbetsgivarna som bestämmer vilken kompetens skolkuratorerna ska 

ha. 

2.2 Skolkuratorns utbildning  

Skollagen uppger att skolkuratorn ska ha en adekvat utbildning för att utföra sitt uppdrag 

(Skollag kap 2 § 25). Skolkuratorn ska ingå i skolans elevvårdskonferenser och inneha en 

kompetens i socialt arbete och verka som skolans socialarbetare (SOU 2000:19, s 215). De 

flesta skolkuratorer har en socionomutbildning men även andra utbildningar förekommer.  
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I en rapport från Statens offentliga utredningar beskrivs socionomutbildningen som en 

utgångspunkt för att arbeta som skolkurator. Detta då utbildningen omfattas av förberedande 

yrkesverksamhet inom socialt arbete. Utbildningen har en humanistisk och 

samhällsvetenskaplig inriktning som omfattar kunskap i beteendevetenskap, samhällskunskap 

och juridik. Studierna fokuserar på att förstå och analysera svårigheter och problem på 

individ, grupp och organisationsnivå. Inom utbildningens ramar för socialt arbetet utgår man 

ifrån människan som subjekt och hennes behov av att själv råda över sin tillvaro. 

Utbildningen skapar även fokus på relationen mellan socionom och klient där samtal kan vara 

en metod till att stödja och hjälpa. Vidare diskuteras avsaknaden av en skolkurativ 

vidareutbildning som problematisk (SOU 2000:19, s 215). 

2.3 Skolkuratorns arbete idag 

Även om socionomens fokus är inställt på ett socialt arbete med individ, grupp och 

organisation så är förutsättningarna för skolkuratorns arbetsuppgifter beroende av skollagen, 

som reglerar skolans verksamhet. Läroplanerna utgår från skollagens förordningar och drar 

riktlinjer för hur skolans verksamhet ska utformas. Skollagen slår fast att skolans uppdrag 

både ska vara lärande och utvecklande för eleverna. Lärandet står för kunskapsmålen och 

utveckling står för elevens sociala, personliga och emotionella utveckling (Skollag kap 2 § 

25). Arbetet som skolkurator beskrivs av Yvonne D-Wester som komplext, vilket kan bero på 

att arbetet bedrivs på många olika plan. Det kan innebära att både ha ett individperspektiv för 

att stödja och hjälpa enskilda elever samtidigt som kuratorn måste ha ett förebyggande arbete 

på en organisationsnivå, samt främja för en god och utvecklande skolmiljö för elever och 

lärare (D-Wester, 2005, s 12). 

Inom skolkuratorns arbetsuppgifter ingår att ge stöd till enskilda elever i olika 

utvecklingsplaner eller åtgärdsprogram, insatser i form av flerpartssamtal, elev, förälder, 

lärare och nätverk. Det kan även vara samverkan mellan skola, socialtjänst, barn och 

ungdomspsykiatri- habilitering, ungdomsgårdar, fältassistenter och polis. Vidare bedrivs ett 

förebyggande arbetet som kan vara att kartlägga och dokumentera elevens psykosociala 

arbetsmiljö eller att medverka till att elevernas lärandemiljö utvecklas. Socialt 

förändringsarbete bedrivs på individnivå, gruppnivå och organisationsnivå (a.a., s 45). 

Tittar man på de skäl och anledningar till varför en elev kan bli aktuell hos skolkuratorn så 

skriver skolkuratorsenheten i sin rapport från 2004 att det handlar fyra begrepp. Det handlar 

om hälsa, inlärning, relation inom skolan och social situation utanför skolan. Den vanligaste 

orsaken för en att grundskoleelev i tonåren aktualiseras hos kuratorn är relationsproblem inom 



 5 

skolan. Ett möte med skolkuratorn kan uppstå på initiativ av en lärare, förälder eller av eleven 

själv (Lauritzen, 2004, s 5).  

2.4 Psykisk ohälsa  

Statens beredning för medicinsk utvärdering skriver i sin rapport från 2010 att det finns 

tecken på att barns och ungdomars psykiska ohälsa har visat en uppåtgående trend de senaste 

decennierna. Andelen skolbarn som uttrycker i enkäter att de har symptom på psykisk ohälsa 

som yttrat sig i nedstämdhet, huvudvärk och sömnsvårigheter har ökat sedan 1980 (SBU, 

2010, s 15, s 41). 

Statens offentliga utredningar visar på i en rapport från 2006 att levnadsförhållandena i 

Sverige har förbättrats över tid och Sverige har tillsammans med övriga Norden lägst antal 

fattiga barn i världen. Välfärdssystemen för barn och unga hör till de mest utvecklade i 

världen. Sverige är troligen det land i världen som har den mest utvecklade elevhälsan. Inget 

annat land har heller en sådan omfattande verksamhet som bedrivs på de svenska 

ungdomsmottagningarna (SOU, 2006:77, s 254). 

Men trots dessa förbättrade levnadsförhållanden så har den psykiska hälsan bland unga 

försämrats under senare år. Den ökande psykiska ohälsan går alltså inte direkt att koppla till 

sämre levnadsvillkor (BR, 2010, s 139). Även om människan lever under goda levnadsvillkor 

betyder det inte automatiskt att hennes psykiska hälsa är god. 

2.5 Industrialismen och individualismen 

En möjlig förklaring till att den psykiska hälsan inte förbättras tillsammans med 

levnadsvillkoren står att finna med individualismen. Utredningen i SOU rapporten från 2006 

menar på att industrialismen och individualismen påverkar upplevelsen av psykisk ohälsa. 

Industrialismen har skapat en möjlig plattform för individualismens utveckling i Sverige. 

Möjligheter att kunna påverka och fritt välja sina livsval gör att livet blir mindre förutsägbart 

på olika sätt, utbildning arbete val av partner med mera. Men det ställer också höga krav och 

en förmåga att hantera de olika öppna situationerna och möjligheterna som uppstått (SOU, 

2006:77, s 250). Rapporten menar att förmågan att hantera de nya möjligheterna inte 

utvecklats i samma takt som de nya möjligheterna har tillkommit. Denna situation kan göra 

gällande att psykisk ohälsa uppstår hos individerna. Vidare kan individualiseringen medföra 

att människor ifrågasätter det som tidigare uppfattades som givet (a.a., s 258). 

Sociologen Ulrich Beck betonar, i sin analys av postindustriella samhällen, att när 

människors levnadsvillkor förbättras utvecklas människors förväntningar. Trots att 
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levnadsvillkoren förbättrats menar Beck på att upplevelsen av brist också ökar. För unga 

människor kan förväntningarna öka snabbare än deras faktiska livsmöjligheter. Detta då det 

inte finns några tydliga normer för vad som är rimligt eller mindre orimligt. Det uppstår ett 

gap mellan förväntningar och det som faktiskt går att förverkliga (a.a., s 241-242). 

2.6 Riskindikationer 

Statistiska centralbyrån (SCB) visar att det totala antalet barn (0-18 år) 2009 uppgick till 

1 921 000, ungefär 935 000 flickor och 986 000 pojkar (BR, 2010, s 9). Beroende på var och i 

vilken kommun barn växer upp så visar en rapport från Socialstyrelsen att barn kan leva under 

skilda förhållanden. Man pratar om riskindikationer och ofärdsindikationer. Riskindikationer 

handlar om barnens föräldrars levnadssituationer, exempelvis andelen barn som växer upp i 

en familj med långvarigt ekonomiskt bistånd, eller som växer upp med ensamstående förälder. 

Med ofärdsindikationen avses en direkt anknytning till den unges situation och kan handla om 

samband med barnets eller den unges egen situation. Som exempel kan detta vara andel elever 

som saknar behörighet för gymnasiestudier och andel barn som vårdats inom den 

specialiserade öppen- eller slutenvården för psykiatriska diagnoser. Rapporten visar att de 

kommuner som har höga andelar riskindikationer även har höga ofärdsindikationer och 

tvärtom (a.a., s 13). 

Statens Folkhälsoinstitut skriver i sin rapport från 2010 att skolprestationerna under de 

senaste 20 åren har försämrats. Detta gäller grundskoleelever som inte blir behöriga på 

gymnasiet och fler som slutar gymnasiet utan godkända betyg. När ungdomar inte klarar av 

skolan och inte uppnår de resultat som krävs kan negativa effekter på deras hälsa uppstå. 

Detta då det finns tydliga samband mellan prestationer i skolan och psykisk hälsa 

(Folkhälsoinstitutet 2010, s 150). Vidare menar forskning att de mest påtagliga förändringarna 

som påverkar ungdomars liv och värderingar handlar om att det ställs stora krav på utbildning. 

Utbildningstiden har förlängts samtidigt som möjligheten att nå ekonomiskt oberoende har 

försämrats ( SOU 2000:19, s 260-261). 

 

2.7 Problemformulering 

Undersökningar visar att barn och unga som upplever psykisk ohälsa har ökat de senaste åren.  

Dessa studier pekar på en uppgående trend var det gäller besvär i form av oro, nedstämdhet, 

trötthet och sömnbesvär, samt anspänning och värk. Fler ungdomar vårdas på sjukhus för 

depression och ångest. En ökning av stressrelaterade symtom har även under det senaste 
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decenniet skett för både tjejer och killar men med majoritet hos flickor. I en jämförande studie 

med 11 europeiska länder ökar förekomsten av psykosomatiska besvär snabbast i Sverige 

(SOU 2006:77, s. 85). 

Enligt uppgifter från barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) inom Stockholms läns landsting har 15–

20 procent av barn och unga under 18 år nedsatt psykisk hälsa som innebär sänkt livskvalitet. 

Under år 2008 mötte BUP 20 000 patienter, vilket motsvarar fem procent av barnen i Stockholms 

län (Barnombudsmannen rapporterar BR 2010:01, s 139). 

 

Vilka stödinsatser finns det för barn och unga på skolorna? Hur arbetar skolkuratorerna 

med psykisk ohälsa och psykosomatiska problem? 

Den nya Skollagen som träder i kraft den första juli 2011 fastslår att eleven ska ha tillgång 

till elevhälsa och hälsofrämjande insatser. Lagen lämnar det öppet till skolorganisationen och 

rektorerna att besluta om hur och i vilken utsträckning de hälsofrämjande insatserna ska se ut 

samt vilken utbildning som krävs för skolkuratorerna. (skollagen 2 kap. 25 §). 

Problemområdet i vår c-uppsats kan kortfattas beskrivas med; hur påverkas skolkuratorn av 

skolorganisationen i sitt arbete med högstadieelevers psykiska hälsa. Vi frågar oss hur 

skolkuratorerna bedriver sitt arbete som styrs av rektorerna och där majoriteten av de 

yrkeskunniga är lärare? Går det att samarbeta i en organisation där skolkuratorn befinner sig i 

minoritet? Blir kunskapsmålen överordnade elevernas psykiska hälsa? Finns det generella 

arbetsbeskrivningar som åtföljs? En enkätundersökning som är gjord av skolkuratorer visar 

att; sju av tio skolkuratorer inte hinner med hälsofrämjande arbete. Åtta av tio anser att deras 

arbetsbörda har blivit större. Sex av tio anser sig ha fått fler elevärenden att ansvara för 

(Ihrfors-Wikström, 2010, s 5f). Hur arbetar skolkuratorer utifrån dessa förutsättningar? Hur 

ser arbetet ut med och kring eleven? Når skolkuratorernas stöd och hjälp eleverna?  

För att få svar och skapa förståelse kring hur skolkuratorer arbetar kommer intervjuer att 

genomföras där skolkuratorerna själva får komma till tals. Genom att sätta fokus och 

förtydliga skolkuratorns arbete kan vi samtidigt se vilka problem som finns i det 

hälsofrämjande arbetet med ungdomar och föreslå åtgärder till förbättring.   
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2.7.1 Syfte 

Syftet med studien är att öka kunskapen och förståelsen för hur skolkuratorer arbetar med 

högstadieelevers psykiska hälsa i skolorganisationen. 

2.7.2 Frågeställningar 

Hur upplever skolkuratorn att organisationen och dess struktur påverkar arbetet med att 

bemöta högstadieelevers psykiska hälsa. 

Hur hanterar skolkuratorn sin komplexa roll i skolorganisationen och vilka strategier utarbetas 

och utövas i dennes arbete? 

 

 

3. Förförståelse 

I arbetets början diskuterade vi mycket om vem kuratorn var för oss, vad denne 

representerade. Vi insåg att vår egen erfarenhet av kuratorer var mycket begränsad. Ingen av 

oss hade erfarenhet av att själva besöka kuratorn då vi själva gick i skolan, däremot var vi 

medvetna om kuratorns existens. Den bild vi minns från tiden på högstadiet var att kuratorn 

var förknippad med något tungt och avlägset, och något som var ganska allvarligt i den 

händelsen av att man skulle vara föremål för dennes insatser. Vår egen erfarenhet är således 

ganska opersonlig och begränsad ur ett personligt perspektiv. Under våra studier på 

socionomutbildningen har kuratorn dock växt till en annan roll i vår uppfattning. Vi tror att 

kuratorn kan vara en friskfaktor för elever i allmänhet och unga i synnerhet, och vi tror även 

att yrkesrollen bidrar till skolmiljön med värdefull utbildning. 

Kuratorsrollen handlar för oss om omtanke och omvårdnad, och att det kan innebära att 

sticka ut hakan för att finnas till för någon som har det svårt, och som saknar någon som kan 

hjälpa till. Vi tror att de som väljer att ge sig in i yrket har en relativt stor benägenhet och vilja 

att agera empatiskt och att de även är motiverade till att agera utifrån perspektivet att hälsa är 

överordnat andra mål. Denna förförståelse kan möjligtvis innebära att vi har en alltför positiv 

bild av skolkuratorns arbete och att vi därmed har svårt att vara kritiska till kuratorsyrket. 

Med att beskriva vår förförståelse hoppas vi kunna få perspektiv så att vi kan genomföra 

studien objektivt. 
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3.1 Avgränsning 

Detta arbete behandlar kuratorns perspektiv i första hand. Vi är intresserade av det som 

existerar inom kuratorns omsorg och arbetsutrymme, och kommer därigenom inte att 

avhandla ungdomshälsa utanför skolan, mer än att göra eventuella lämpliga utvecklingar i den 

riktningen där vi finner det påkallat, och där det behöver förtydligas. Uppsatsen kommer inte 

heller att definiera begreppet psykisk ohälsa, även om vi kan se vissa behov av det, men den 

kommer att sträva efter att skapa en ökad förståelse för begreppsproblematiken. 

Problematiken runt definition av innebörden av psykisk ohälsa i skolan bedöms på grundval 

av den litteratur och tidigare forskning vi funnit, och tenderar vara alldeles för inkonsekvent 

för att rymma en utredning i detta arbetes omfattning. Vi konstaterar även att psykisk sjukdom 

ryms inom begreppet psykisk ohälsa, vilket inte är något som skolkuratorn arbetar med. Enligt 

Utredningen om ungdomars psykiska hälsa (SOU 2006:77, s 48f) är definitionen av psykisk 

ohälsa problematisk, av samma anledning som det är svårt att definiera hälsa. Den typ av 

psykisk ohälsa som normalt är föremål för skolkuratorns primära arbete är av främst 

psykosomatisk karaktär, till exempel stress, huvudvärk, ätstörningar, sömnproblematik och 

lättare fall av depressioner. Vi kan trots avgränsningen som nämns ovan konstatera att 

kuratorn trots detta dagligen kommer i kontakt med neurologiska besvär hos ungdomar, men 

då avses främst som arbetsuppgift att upprätthålla en skolgång som är anpassad till barn med 

särskilda behov. 

Detta arbete skall inte förstås som en lärobok utan dess syfte är i första hand att skapa 

förståelse inom området och i andra hand att föreslå vidare forskning samt lösningsförslag för 

den problematik som studien finner. 

3.2 Centrala begrepp 

Kurator – Kurator ska förstås som den eller de resurser som i detta arbete har sin arbetsplats 

på skolan. En kurator är i de flesta fall utbildad socionom, med eventuella vidare- och 

påbyggnadsutbildningar, och i vissa mindre förekommande fall utbildad inom 

beteendevetenskap eller likvärdigt. En skolkurator är anställd av skolan och svarar inför 

rektorn. 

Elevhälsa – Den första Juli 2011 kommer en ny skollag införas i Sverige som innebär ett antal 

förändringar som även omfattar elevhälsa. I lagen uttrycks att elever på skolor som inte riktar 

sig till vuxna skall ha tillgång till medicinska resurser såsom skolläkare och skolsköterska 

samt även till psykolog och kurator. 
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Stadsdelsnämnd – Stockholms kommun är indelat i 14 stadsdelsområden som har sitt eget 

geografiskt avgränsade ansvarsområde. Det ansvar som varje stadsdelsnämnd har varierar, 

men i regel har man i Stockholm ansvar och inrättade sektioner för individ- och 

familjeomsorg dit stadsdelens invånare hör. 

Orosanmälan En orosanmälan kan göras till socialtjänsten av varje enskild individ och 

innebär i detta arbete att skolans huvudman, rektorn, anmäler till socialtjänsten där barnet är 

hemmahörande. En anmälan som kan medföra insatser från socialnämnd skall föranleda en 

utredning som utan dröjsmål skall inledas (SOL §11:1). 

Psykisk ohälsa – Definitionen av psykisk ohälsa varierar inom olika källor. För att fastställa 

diagnoser inom främst psykisk sjukdom/ohälsa använder sig psykiatrin av till exempel 

verktyget DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual och mental disorders) (Almqvist et al, 

2003, s 136). Skolkuratorn arbetar inte med diagnostiseringar, utan skolan kan då det är 

påkallat eskalera ärenden till lokala psykologer, BUP eller annan likvärdig instans. I den nya 

skollagens förarbete (PROP2009/10:165) nämns inga definitioner på psykisk ohälsa, trots att 

man på flertalet platser nämner att psykiska skäl kan föranleda olika slags insatser. Vi avser i 

detta arbete att definiera psykisk ohälsa som dåligt psykiskt mående, och som är symptom 

som en konsekvens av stress eller annat i barnets miljö, oavsett var i miljön det har 

uppkommit. 

Pedagoger, lärare – Med pedagoger och lärare avses de på skolan som arbetar med barns och 

ungdomars inlärning. 

Metoder, metodik – Det finns ett flertal metoder som används inom skola och annan 

ungdomsverksamhet. Dessa kan vara förebyggande eller avsedda att hantera redan aktiv 

problematik, likväl som de kan vara salutogena till sin natur och verka som arbetssätt. I 

begreppet metoder ryms både insatsprogram som involverar flera utövare och kan sträcka sig 

utanför skolans gränser och även inbegripa föräldrar och andra samhällsfunktioner, samt de 

specifika metoder som skolkuratorn kan använda sig av i det individuellt inriktade arbetet 

med eleven. Vissa metoder är väl etablerade och evidensbaserade, vilket i många fall är ett 

krav från skolledningen. 

Organisation – Med organisation avses i detta arbete flera individer, flera kommunala eller 

statliga instanser eller olika grupper som arbetar med ungdomar och delar en eller flera 

målsättningar med sin respektive verksamhet. 

Samverkan – I lagen uttrycks att socialnämnden skall samverka med samhällsorgan, 

organisationer eller andra som berörs i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara 

illa (SOL §5:1a). I detta arbete avses samverkan det samarbete och utbyte av kompetens och 
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kunskap som sker med skola och övriga organisationer, såväl kommunala, statliga som 

privata. 

4. Tidigare Forskning  

Vi kommer att redogöra för en del av det som har skrivits om skolkuratorers arbete tidigare. 

Detta för att ge läsaren en större insikt om komplexiteten i det ämne vi har valt för studien. Då 

vi fann att det inte skrivits så mycket inom skolkuratorns område anser vi ändå att den 

litteratur vi presenterar ger en bild av skolkuratorn från olika vinklar. Inledningsvis har vi valt 

att redogöra för statliga utredningar och lagar, därefter skolkuratorns arbetsuppgifter och 

yrkesrollen. I detta arbete refereras i vissa fall till utländsk forskning, i första hand från USA. 

Vi gör inga anspråk på att likställa svenska förhållanden till utländska, men utifrån den 

forskning vi tagit del av och som vi bedömer bidrar till vår empiri så kan vi se att många av de 

problem och fenomen som våra respondenter beskriver återfinns även i andra länder, oavsett 

om man delar kulturella värdegrunder. Vi kan se att skolkuratorn, oavsett nationalitet, arbetar 

med i stort sett samma frågor, där man tar sitt avstamp i att tillvarata elevens intresse i ett 

socialt perspektiv. De skillnader vi kan se är framförallt vilka lagbundna skyldigheter som 

eventuellt kan skilja länder åt, samt i vissa fall även utbildningar. Vi kan dock konstatera att 

professionen skolkurator i Sverige inte är homogeniserad, varken till utbildning, arbetsuppgift 

eller organisationell tillhörighet, och att detta i viss mån gör att diskussionen om jämförbarhet 

av professionen mellan länder i vissa fall blir problematisk. Vi har inledningsvis i detta arbete 

begränsat vårt perspektiv i syftet, och anser att det i denna begränsning inte finns några hinder 

i att applicera utländsk forskning på svenska förhållanden. 

4.1 Statliga undersökningar och lagar 

I dag 2011 finns det cirka 1600 skolkuratorer och de krav som ställs för utbildningsnivå är 

ofta socionomutbildning eller liknande utbildning (Göransson Malmgren, 2010  s 3f). I den 

nya skollagen, som börjar gälla från och med 1 juli, 2011, står det att det ska finnas ”tillgång” 

för eleverna med en elevhälsa. Detta innefattar bland annat skolkuratorer. Vad det gäller 

utbildningskrav för skolkuratorer så säger den nya skollagen att elevhälsans personal ska ha 

en adekvat utbildning.  Skolverket fastslår att uttrycket ”tillgång till” är valt för att vara 

anpassat till olika skolors förutsättningar (Skollagen 2 kap 25 §). Detta gör det gällande att det 

är arbetsgivaren som bestämmer om det ska finnas skolkuratorer och vilken utbildning dessa 

ska ha.  I den nya skollagen försvinner begrepp som elevvård och skolhälsovård ur 

skolförfattningarna. Detta betyder att skolhälsovården som tidigare var en egen 
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verksamhetsgren med fokus på kroppslig hälsa och enkla sjukvårdsinsatser, ska ingå i 

elevhälsan (Skollag 2010:800). 

I den nya skollagen framgår det att elevhälsan ska omfattas av medicinska, psykologiska, 

social och specialpedagogiska kompetenser. Detta innefattar yrkeskategorierna; skolläkare, 

skolsköterska, psykolog, kurator och specialpedagogiska personal  (a.a). 

Brist på ledning skriver Edgren i en rapport från SOU och menar att elevvården är 

hänvisad till rektorns engagemang. Edgren förordar en formel delegering till andra tjänstemän 

när det gäller elevvården. Detta för att elevvården ska ingå i en styrd verksamhet med uttalat 

mål och handlingsplan. Edgren menar att skolkuratorer och psykologer oftast kallas in vid 

enskilda ärenden och ingår inte som en integrerad del av skolan. Detta och att yrkesgrupperna 

själva bestämmer vilken verksamhet som ska prioriteras menar Edgren medverkar till en 

otydlig yrkesroll (SOU 2000:19, s 89-91). 

I en enkätundersökning där skolkuratorer utfrågades om svårigheter i arbetet skattades 

otydlighet i rollen, ensamhet i yrket och orimliga förväntningar högst. Majoriteten av 

kuratorer önskade sig en tydligare roll, mer lagarbete och mer tid till förebyggande arbete 

(Backlund, 2007, s 241). 

4.2 Arbetsuppgifter 

Backlunds studie pekar på att elevvårdspersonalens arbete till stora delar består av trycket från 

lärarnas och skolledningen. Det är lärarna syn på hur de uppfattar problem som oftast styr 

åtgärderna. Studien menar att kuratorer definierar sig dels som en resurs till barnet och dels 

som en stödperson till lärare och menar att dessa dubbla uppdrag är svåra att förena i 

kuratorns arbete (Backlund,  2007, s 294-295).  

I en studie som undersöker maktförhållanden runt kuratorn efterlyses tydliga regler för hur 

ett samarbete mellan skolkuratorn och socialtjänsten ska se ut. Studien kommer fram till att 

socialsekreterarna använder sekretesslagen som sköld och håller inne med information om det 

uppstått en dålig relation mellan institutionerna. Studien kommer fram till att skolkuratorerna 

ofta får stå tillbaka för pedagogernas önskemål i skolan och att rektorerna hellre satsar 

kortsiktigt på projekt istället för att satsa på längre och hållbarare verksamheter. Det handlar 

om att skolmålen sätts före elevhälsan och att skolkuratorerna får stå tillbaka för lärarnas 

projekt (Pettersson, 2008, s 38). 

Hatch (2008, s 2) beskriver hur professionen skolkurator under lång tid arbetat för att säkra 

en legitimitet och att integrera sin position i det pedagogiska uppdraget i skolan. Hatch (a.a., s 

3) menar att skolkuratorn i jämförelse med andra professioner är en relativt ung yrkesgrupp, 
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och medan den utvecklas och växer så blir den ofta missförstådd och ouppskattad. Enligt 

Hatch (a.a.) anser skolkuratorer att de ofta saknar tid för samtal och vägledning då de 

förväntas att uträtta arbetsuppgifter som inte är relaterade till deras utbildning. Problematik 

kan många gånger uppstå mellan ledning och skolkuratorer då de har och förväntningar på 

kuratorns arbete avseende innehåll. Problematiken, menar Hatch (a.a. s 6), är ofta beskriven 

som en avsaknad av en arbetsbeskrivning för skolkuratorn, och även helt eller delvis brist på 

mät- och utvärderinginstrument för att kontrollera effektivitet och utfall. Detta får som 

konsekvens att det inom professionen ofta presterar vad som kan kallas ”random acts och 

guidance”. Hatch (a.a. s 12) finner i sin studie att studenter ofta mottar olika insatser beroende 

på vilka skolor och vilken skolkurator som konsulteras. Mål och riktlinjer saknas ofta, och när 

de existerar så är de inte kopplade till faktiska behov eller anpassade efter optimala utfall. 

En annan amerikansk studie visar att kuratorns arbetsuppgifter främst handlar om att 

förebygga att olika problem uppstår. Denna primärprevention innefattar även andra 

yrkeskompetenser som ingår i resursteam. Skolkuratorerna kan ofta få uppdrag som hamnar 

utanför dennes kompetens vilket bidrar med att skapa en osäkerhet kring arbetsrollen. Studien 

menar att rollerna blir otydliga när rapporteringar i samarbetet inte förmedlas. För att 

skolkurator rollen ska bli tydlig måste det finnas återkommande samarbetsmöten. Författarna 

menar att det annars finns en fara för att skolkuratorns yrkesroll urholkas (Coker et al., 2005, s 

102). 

4.3 Yrkesrollen 

Wester skriver att det kan uppstå krockar mellan skolkuratorn och lärare då spelplanen är 

pedagogernas arena. Detta kan ofta betyda att det är deras synsätt som är rådande i vad som är 

de bästa åtgärderna för eleven (D-Wester, 2005, s 7-13). Vidare beskrivs arbetet som 

skolkurator av Yvonne D-Wester som komplext, vilket kan bero på att arbetet bedrivs på 

många olika plan. Det kan innebära att både ha ett individ perspektiv för att stödja och hjälpa 

enskilda elever samtidigt som kuratorn måste ha ett förebyggande arbete på en 

organisationsnivå (a.a., s 12). 

Precis som Yvonne D-Wester nämner Eskelinen i sin studie att skolkuratorernas och 

pedagogernas har olika utgångspunkter. På grund av detta menar Eskelinen uppstår det 

svårigheter i samarbetet dem emellan. Pedagogerna kan uppfatta kuratorns roll som otydlig då 

det finns en stor komplexitet och en frihet att välja mellan olika arbetsuppgifter (Eskelinen, 

2000, s 41f). 
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En studie som har undersökt problemlösningsprocessen i skolkuratorns arbete påpekar att 

samverkan mellan socialtjänsten är problematisk. Det handlar om svårigheter kring att 

bestämma möten, att veta vem eller vilka som är inkopplade i ärendet. En av slutsatserna som 

dras i uppsatsen är att graden av samverkan beror på den personliga relation som finns till 

socialsekreteraren. Ju bättre relation till socialsekreteraren desto bättre samverkan 

(Osmancevic & Sigvardsson, 2006, s 24). 

Det politiska regelverket på inom skolan beskriver Hatch (2008,  s 17) som ”en form av 

social konflikt grundad i gruppskillnader om värdet av användandet av offentliga resurser för 

att tillmötesgå privata behov och agendor”. De politiska besluten grundar sig ofta i 

mättningen mellan värde och resurser. När ett program eller en institution inom 

organisationen är högt värderad kan den sägas ha förtjänat ett socialt kapital, och riskerar inte 

att möta problem avseende sin framtid och överlevnad. I det motsatta fallet, då ett program 

eller en institution inte värderas, kommer det sannolikt att inte garanteras fortsatt stöd utan 

noggrant övervägande från ledningen, och det riskerar att avslutas eller på annat sätt utsättas 

för nedskärningar i omfattning. 

Kirk-Brown & Wallace (2004, s 29) beskriver hur unik utmaningen är för professionen 

kuratorer, då man krävs att hantera både organisationen och de klienter man behandlar. Bägge 

områdena ligger väl inom det som i normalfallet beskrivs som kuratorns arbetsområde, men 

det är vanligt förekommande att det uppstår rollkonflikter hos kuratorn till följd av att målet 

och motivet för de bägge områdena skiljer sig åt. Författarna (a.a., s 31) ställer upp ett antal 

hypoteser, där en av dessa formuleras som att ju mer kunskap man har om ett av de två 

områdena individ och organisation på bekostnad av den andra, ju mer ökar risken för en 

rollkonflikt och därmed eventuell arbetsöverbelastning och utbrändhet. Ett av de resultat som 

presenteras i studien är att de kuratorer som inte är formellt tränade i organisatoriska frågor  

riskerar att i högre grad än de andra drabbas negativt då de inte uppskattar de orsakssamband 

som utövas av ledningen då man arbetar med effektiviteten inom organisationen. 
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5. Teoretiska perspektiv 

Denna studies forskningsfråga ger inga uppenbara riktningar gällande perspektiv för tolkning. 

I fråga om relation och interaktion mellan flera individer med helt olika dispositioner kan 

verkligheten för var och en av dessa, för att inte tala om för de av oss som betraktar 

individerna tillvaro, förklaras på en mängd olika sätt. Payne (2005, s 43) talar om vad som 

utspelar sig på olika arenor med olika aktörer. Utifrån att vi förstår att olika aktörer arbetar 

inom samma arena, med sin unika och specifika bild av både hur verkligheten är beskaffad 

och hur arbetet bäst ska bedrivas, så kan vi även få en förståelse för komplexiteten i hur vi 

förklarar orsakssamband på ett rättvist och helhetstäckande sätt. Den påverkan som Payne 

(a.a.) talar om grundar sig i tre olika arenor: den politiska-sociala-ideologiska arenan, den 

officiella-professionella arenan och arenan klient-socialarbetare-sociala myndigheter. Inom 

dessa arenor pågår ett dynamiskt växelspel av intressen, engagemang och övertygelser, vilket 

i vissa fall kan liknas en kamp där någons intressen kan överordnas eller där någon form av 

kompromiss kan uppnås.  

George Herbert Mead (a.a., s 274) talade tidigt om hur människor skapar sin förståelse för 

verkligheten utifrån symboler som står för något, som finns både i medvetandet och i 

yttervärlden. Meads rollteori har senare stått modell för ett flertal vidareutvecklingar. 

För att kunna skapa djupare förståelse kring hur vi kan tolka det arbete som bedrivs av 

skolkuratorn kan vi inte bortse från att den professionen som ligger i fokus för denna studie 

påverkar och påverkas av en mängd andra individer. Vi avser att utifrån den tematiseringen vi 

gör i kodningen av våra insamlade data hitta kopplingar och skapa begrepp som besvarar de 

frågor som ställts. 

5.1 Organisationsteori 

Organisationer är ytterst komplexa system (Argyris, 1963, s 18). Betraktade utifrån ter sig 

organisationer ofta sammansatta av mänskliga aktiviteter på en mängd olika analysnivåer. 

Organisationens beståndsdelar bestående av individer, små och stora grupper, normvärden, 

attityder i ett komplicerat och mångdimensionellt mönster och är många gånger så invecklat 

och svåröverskådligt att det nästan överstiger mänsklig fattningsförmåga. Det är detta som 

utgör grunden för teoribildningen kring organisationer, samtidigt som det i många fall gör det 

besvärligt för administratören. Graden av komplexitet ur ett teoretiskt perspektiv bestäms av 

vilket schema vi väljer att applicera på vår observation och tolkning av organisationen. För att 

finna en relevans och överskådlighet bör man därför noga definiera vad som avses studeras 
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och därefter konkretisera de faktorer som får ligga till grund för tolkningar av definierad 

organisation. 

Organisationsteorins framväxt har av den brittiske arbetssociologen Tom Burns beskrivits 

som en utveckling i tre faser (Hatch, 1997, s 40). Han beskriver ursprunget till 

organisationsteorin i samband med industrialiseringen i mitten av 1800-talet, där företag och 

industrier växte fram och där en organisation av chefer, fabriksägare och arbetare var 

nödvändig för att produktionen skulle vara möjlig. I dessa organisationer kunde man se ett 

nytt förhållningssätt till ansvar, skyldigheter och rättigheter. Under den andra fasen blev 

industrialiseringen med komplex och avancerad, där krav på teknisk precision var nödvändig 

och industrin blev mer maskinellt orienterad, men det åtföljdes även av en större och mer 

utarbetad organisation av byråkrater med fokus på kontroll, rutiner och specialisering. Under 

denna tid förutspådde Marx och Weber att det skulle födas en ny medelklass ur 

organisationerna som skulle befolkas av chefer, administrativ personal och professionella 

yrkesgrupper. Medelklassen skulle komma ur den hierarkiska struktur som industrialiseringen 

banade väg för. Burns menar att vissa delar av det västerländska samhället fortfarande 

befinner sig i den andra fasen (a.a., s 41). Under den tredje fasen, där Burns menar att vi nu 

befinner oss, har bland annat internationalisering och kampen mellan utbud och efterfrågan 

gjort att organisationerna måste vara mer flexibla och kundorienterade, samt att större krav 

ställs på individens engagemang i organisationen. 

En organisations liv kan beskrivas som pågående aktiviteter mellan individer, där formella 

och informella regler existerar. Argyris (1963, s 18) beskriver dessa verksamheter som: 

1. Individuella behov, attityder, värderingar och känslor 

2. Gruppattraktion, mål, processer och normer 

3. Organisationens aktiviteter och politik i fråga om maktutövning, belöningar, 

bestraffningar, kommunikation och arbetsflöde 

4. Informella aktiviteter som maskning, liknöjdhet, apati, konflikter mellan avdelningar, 

konformitet och misstro. 

Ovanstående fenomen och aktiviteter är ständigt pågående och i olika grad essentiellt för 

organisationens livskraft. Hatch (1997, s 34) beskriver organisationen som beroende av sin 

omgivning och till lika delar bestående av kultur, social struktur, fysisk struktur och 

teknologi. Hatch menar att dessa delar i sin kontext alltid ska ses och förstås som beroende 

och i ständigt samspel med varandra, och att samtidigt som de genomsyrar varandra så står de 

under ständig påverkan från sin omgivning. 
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Lars Svedberg (1992, s 139) beskriver utifrån det systemteoretiska perspektivet hur 

organisationens struktur påverkas och beror av dess omgivning. Svedberg beskriver strukturen 

som ett skelett som bär upp själva arbetet som har till syfte att ge organisationen både stadga 

och flexibilitet. Strukturen är tvungen att kunna reglera effekterna av inre och yttre krafter, 

och på så vis fungera som en termostat och hålla systemet inom ett visst jämviktsintervall. 

Hur denna struktur är uppbyggd blir avgörande för om och på vilket sätt balansen mellan 

ordning och kaos hanteras. Svedberg beskriver hur organisationen kan börja fungera som en 

grundantagandegrupp om strukturen inte är rustad att kunna hantera konflikter, både interna 

och externa.  

Individen i organisationen är en av de många krafter som påverkar riktning och grad av 

välmående hos systemet. Argyris (1971, s 33f) beskriver en hypotes med antagandet att en 

individs energi inom organisationen stärks av upplevelsen av psykologisk framgång och avtar 

vid psykologiska misslyckanden. Hypotesen ställs utifrån att individen som energikälla är den 

som är mest relevant och även i störst utsträckning mätbar. Argyris menar att individerna 

inom organisation för det första måste inse sitt eget värde och funktion för organisationen 

samt eftersträva en starkare känsla av kompetens. För det andra måste organisationen kunna 

erbjuda tillfällen till arbete där individen själv kan definiera sina omedelbara mål i förhållande 

till organisationens, och att själv kunna bedöma sin effektivitet och att kunna ställa allt högre 

krav på sig själv. För det tredje måste organisationen kunna ge individen möjlighet att kunna 

anpassa sig in i organisationen till ett rimligt pris avseende självkänsla och kompetens. 

Kulturmönstret och strukturen hos organisationen kan på olika sätt innebära en uppoffring hos 

individen och dess interna värdering. 

Alla organisationer är i olika utsträckning bestående av subgrupper där formella och 

informella aktiviteter praktiseras av dess ingående individer. Hatch (1997, s 258) beskriver 

hur organisationer på olika sätt och i olika utsträckning kan vara differentierade inom 

gruppen. I sitt yttersta exempel är gruppen enhetlig och samtliga medlemmar delar 

organisationens kulturella värderingar. I det andra exemplet är gruppen diversifierad-

integrerad. Detta innebär att individen delar organisationens värderingar och mål, men agerar 

individuellt och samverkar enbart då det är påkallat av organisationens högre mål. I det tredje 

exemplet, diversifierad-differentierad, består organisationen av subgrupper och dyader som i 

viss utsträckning har egna mål och agendor i sin verksamhet. Samverkan sker mellan 

subgrupperna då organisationen påkallar det. I det fjärde exemplet, diversifierad-

fragmenterad, är organisationens mål och verksamhet oklar, och gruppernas positionering 

görs utifrån individernas egens målbild där organisationen endast kommer i andra hand. 
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Samverkan mellan grupperna och individerna sker sannolikt endast på förekommen 

anledning. Det sista exemplet, desorganisering, visar hur individer och subgrupper är helt 

fristående från varandra i sin verksamhet och hur det helt saknas både formella och informella 

mål med organisationen. Sannolikt saknas en formellt uttalad organisation, utan 

organisationens funktion kan vara helt informell och omedveten för delar av eller samtliga 

medlemmar. 

Ovanstående tillstånd är inte nödvändigtvis exempel på dåligt fungerande organisationer, 

utan de kan vara naturliga och/eller tillfälliga tillstånd där organisationens syfte och 

verksamhet framkallar strukturen. Hatch menar också att det är viktigt att förstå att 

organisationers kultur inte är statisk, utan förändras över tid beroende på inre och yttre 

påverkan. 

De flesta moderna organisationer har en hierarki där ett ledarskap utövas av en eller flera 

individer, och där en formell ledare är utsedd. Ledarskap kan definieras som ”en social 

process där en individ utövar inflytande över andra människors beteende utan användning av 

hot eller våld” (McHugh & Thompson, 2009, s 213). Forskningen fokuserar numera på 

definierade ledarskapsstilar, personliga egenskaper och situationsbaserade ledarstilar samt på 

relationer mellan ledare och gruppmedlemmar. Numera är det inte så vanligt att utöva uttalade 

hot eller våld, däremot kan det fortfarande förekomma diverse sanktioner och finansiella straff 

som ledaren använder sig av. I en studie av Lewin, Lippitt och white från 1939 definierades 

tre olika ledarskapsstilar som relaterades till det känslomässiga klimatet och därigenom 

arbetsgruppens effektivitet (a.a., s 215). Den första stilen som påvisas är den autokratiske 

ledaren som betonar en stark personlig kontroll och regelstyrda relationer. I en organisation 

med en autokratisk ledare är hierarkin troligtvis mycket tydlig och mer eller mindre toppstyrd, 

det vill säga att makten är centraliserad till en begränsad mängd personer som ingår i samma 

grupp. Den andra stilen är den demokratiske ledaren som är mindre regulativ och 

kontrollerande samt betonar samarbete och ansvarsfulla relationer. Den tredje stilen, Laissez-

faire, står för ett ledarskap som helt eller delvis saknar kontroll över medlemmarnas 

prestationer inom organisationen. Denna stil kan utövas medvetet i situationer där det anses 

lämpligt med hänsyn till verksamhet och egenskaper hos medlemmarna i organisationen, men 

ofta används benämningen som en beskrivning då ledaren misslyckats med att acceptera 

ansvaret i organisationen. 

Ledarskapsbeteende kan uttryckas som att uppmuntra till självförstärkning och att motivera 

till självobservation, utvärdering och kontroll. Ledaren kan och bör även motivera till 

självförväntning, målsättning, repetition samt självkritik (a.a., s 219). Ledarskapsforskningen 
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menar att vi genom att studera och konkretisera ledaren förstår den makt som måste utövas för 

att tillförsäkra att den mobilisering som är nödvändig för mesta möjliga produktion med 

minsta möjliga friktion är möjlig. 

5.2 Rollteori 

Sociala roller som till exempel student, förälder eller en yrkesroll kan sägas vara en del av 

individens sätt att existera och finnas till i samhället, och speglar även en individs beteende. I 

samspel med andra individer och grupper uppkommer en individs roll som ett dynamiskt 

resultat av situation, miljö och påverkan. Rollteorin menar att vi som individer kan förklaras 

utifrån vilken roll vi antar och de mekanismer som skapar denna roll, och att vi som individer 

inte aktivt skapar vårt eget beteende. Den internalisering som sker i samspel med andra är 

beteendemönster som vuxit fram och skapats i vårt samhälle och är knutna till normer och 

värderingar som accepterade beteenden (Angelöw & Jonsson, 2000, s 56). 

Månsson (2007, s 171) beskriver individens handlingar ur ett rollteoretiskt perspektiv som 

en rollrepertoar. Med detta avses det handlingsmönster med återkommande rollspecifika 

ageranden som gör att en roll urskiljs. Då dessa handlingar bildar mönster och kontinuitet 

uppstår har en roll internaliserats, och det blir då även möjligt att observera om mönstret 

bryts, det vill säga att individen går in i en annan roll. 

Då roller formas genom definitioner och förväntningar från omgivningen kan i vissa fall 

konflikter uppstå (Myers, 2005, s 177f). Som tidigare nämnts är rollerna som individen antar 

resultat av sociala konstruktioner som är knutna till värderingar och normer. Då individen 

ställs inför det faktumet att dennes egna förväntningar och verklighetsuppfattning står i 

konflikt med vad omvärlden förväntar sig kan rollen komma att bli svårdefinierad. Även 

Payne (2005) talar om rollkonflikter och ger även förslag på lösningar hur man tar sig förbi en 

sådan. 

 Identifiera krav på rollen. 

 Definiera vilka andra roller som berörs av den aktuella rollen. 

 Beskriv de hinder som föreligger. 

 Diskutera den/de nya rollerna. 

 Arbeta med rollintegration. 

 Om behov finns, omforma rollerna. 

 

För individen som skolkurator så kan det vara mer eller mindre uppenbart vad yrkesrollen 

bör innehålla. Skolkuratorer har en utbildning som vanligtvis är en socionomexamen, med 
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vilken viss syn på yrkesutövande inom det specifika området medföljer. Den roll som 

skolkuratorn tar i sin professionella situation kan vara olik den som omgivningen vill 

tillskriva dennes profession. Osmancevic & Sigvardsson (2006) slår i sin studie om 

skolkuratorer fast att skolkuratorn ofta får ”fjäska” för att till exempel samverkan skall 

komma till stånd, vilket innebär att individen i sin roll som kurator behöver anpassa sig för att 

dennes funktion skall vinna existensberättigande och funktionalitet i sitt yrkesutövande. Detta 

bekräftas i stor utsträckning av Lennér-Axelsom & Thylefors (1991, s 73 f) som menar att då 

omgivningens förväntningar blir otydliga kan det resultera i att individen får en oklar roll. 

Individen som till exempel skolkurator kan i dessa fall påverkas av diskrepansen mellan sin 

egen uppfattning och andras rörande sin egen funktion. 

En förutsättning i skolmiljö
1
 för rollbesättningen är enligt Guvå & Hyllander (2003, s 17) 

att rolltagandet sker genomgripande i den organisation och i det sammanhang där rollen skall 

verka. Med detta avses att i funktion av till exempel skolkurator så behöver lärare, elever, 

skolledning, elevhälsovårds-team med mera acceptera och internalisera skolkuratorn och 

dennes profession för att rollen ska kunna utövas. Det rolltagande som författarna beskriver 

delas upp i fyra områden: 

 Strukturellt rolltagande. Rollen har en regelstyrd befattning, sammankopplad med 

befogenheter och mandat som i sin tur genererar ansvar och makt. 

 Interaktionistiskt rolltagande. Rollen skapas i mötet med andra, och definitionen av 

rollen befästs. 

 Psykologiskt rolltagande. Rollen skapas utifrån den inre bild som individen har, och är 

ett resultat av psykologiska processer där individer iscensätter varandra. 

 Systemrelaterat rolltagande. Individer tilldelas olika roller utifrån vad organisationen 

kräver och dess gemensamma mål. 

Stigendal (2002, s 78) skriver om hur vi som individer deltar i skapandet av sociala strukturer. 

Han menar att vi genom att bidra till skapandet av dessa även bildar sociala kategorier som 

definieras av miljö, kultur och tillhörighet. Så länge vi spelar rollen i den sociala strukturen så 

kommer vi att kunna existera i den sociala kategorin, men vi har också ett val, åtminstone på 

ett teoretiskt plan, att gå in och ut ur denna beroende på vad vi finner lämpligt och vad som 

tvingas fram. Detta kan exemplifieras med att skolkuratorn troligtvis inte kan agera 

skolkurator när denne kommer hem, eller på innebandyträningen på fritiden. I dessa bägge fall 

går kuratorn in i en annan kategori. Om man fortsätter att spela rollen i ”fel” miljö och ”fel” 

                                                 

1
 I exemplet av Guvå & Hyllander skriver dessa om skolpsykologer, vilket anses en jämförbar yrkesroll 
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kultur får man troligtvis inte samma tillträde till den sociala kategorin där andra individer 

existerar och agerar utifrån förväntade mönster. 

Inom rollteorin ryms även begreppet makt (a.a. s 78). Mellan de roller som existerar i ett 

sammanhang är det vanligt att det finns ett maktförhållande, där den ena parten är 

underordnad den andre. Maktförhållandet kan existera i situationen eller vara konstant, 

beroende på vilka typer av roller eller miljöer som avses. Med makt avses inte nödvändigtvis 

att den ene bestämmer över den andre, men det finns ofta en förutbestämning av krav och 

förväntningar som kommer med rollerna i deras natur. Denna typ av makt kallas för 

strukturell makt då den tillhör rollerna. Kopplat till den strukturella makten finns även 

intentionell makt som avser en medveten maktstruktur mellan rollerna. Orsakerna och 

motiven till instiftande av den intentionella makten kan vara flera, men dess grund består i 

resurstillgången. Resurser kan i detta fall innebära mandat till beslut, socialt och demokratiskt 

stöd från omgivning med mera. I samband med detta kan man därför även tala om intentionell 

vanmakt och maktlöshet. 

Maktbalansen och balansen mellan en överordnad och underordnad roll är i ständig rörelse, 

och behöver vara så för att inte den underordnade ska urholkas totalt (a.a., s 79). För samtliga 

individer som existerar inom en social kategori är det viktigt att åskådliggöra makten och dess 

yttranden för att upprätthålla och finna meningsfullhet i sammanhanget. Som tidigare påvisats 

blir ju även den individen som sitter med maktverktygen bekräftad och skapad av de andra 

som ingår i sammanhanget. 

Svensson et. al. (2008, s 95) skriver att roller kan förstås som funktioner i det sociala 

system som de finns i och är kopplade till rättigheter och skyldigheter i en given position. 

Socialarbetaren, i detta fall skolkuratorn, bekräftas av och bekräftar organisationen, sina 

individuella egenskaper, klienten och sin profession. Skolkuratorn såsom yrkesroll är således 

en specifik roll i ett specifikt sammanhang (a.a., s 96). 

Till rollen skolkurator hör ett antal specifika yrkeskunskaper (a.a. s 98f). Dessa är: 

 Objektkunskap – Kunskap om sitt arbetsobjekt och verksamhetsområde 

 Procedurkunskap – Kunskap om de egna tillgängliga handlingsalternativen och deras 

konsekvenser 

 Klientkunskap – Kunskap om klienters behov, föreställningar och sätt att fungera i 

psykologiskt hänseende 

 Metakunskap – Kunskap om sig själv och sitt eget kunnande, dess räckvidd, gränser, 

starka och svaga sidor 
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Dessa yrkeskunskaper behöver integreras i yrkesrollen för att kunna bedriva ett professionellt 

socialt arbete, och förutsättningen för att integreringen ska vara möjlig är både utbildning, 

erfarenheter, handledning och vidareutbildningar. 

Till yrkesrollen tillkommer även ständigt att inom arbetets ramar göra kategoriseringar 

(a.a., s 100). Det som är behäftat med yrkesrollen, dess utbildning och formella funktion, kan 

formuleras som yttre kategoriseringar. Det innebär att verksamheten och dess riktlinjer 

stipulerar hur bedömningar och tolkningar av andra skall ske. Ytterliggare kategoriseringar 

görs på grundval av mer individuella karaktär, även om dessa fortfarande i stor utsträckning 

präglas av professionen, dessa kallas inre kategoriseringar. 

För att fungera och existera på sin arbetsplats måste individen anpassa sig in i rollen (a.a., s 

102f). Skolkuratorn måste för att passa in i sammanhanget genom gå en socialisationsprocess 

som är av vikt för att man ska fungera i verksamheten och i organisationen. 

 Socialisering – Socialiserande och övertagande av värden, uppfattningar och 

identifikationer som organisationen har. Utfallet av socialiseringen blir beroende av 

hur väl dessa stämmer med individens egna uppfattningar. 

 Disciplinering – Man måste lära sig skilja på krav inom tjänsten och sina egna 

värderingar. Utfallet av disciplingen kan avgöras av belöningen och erkännande som 

organisationen ger. 

 Kontroll – Att förstå att överordnade kan ändra eller förkasta beslut, och att kunna 

förhålla sig till detta genom att anpassa sig eller finna handlingsalternativ 

 Utbildning – Att kunna lära sig organisationens och yrkesrollens möjligheter och 

begränsningar 

I detta arbete avser vi att använda oss av rollteorin som ett sätt att förstå hur skolkuratorn 

agerar utifrån dennes plats i organisationen skolan, i elevhälsovårdsteamet samt hur 

skolkuratorn resonerar utifrån begreppet skolkurator, det vill säga uppfattningen om vad 

rollen skolkurator innebär och för med sig. 
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6. Metod 

Enligt Kvale (1997, s 54) är den kvalitativa intervjun ett verktyg för att förstå världen genom 

att låta respondenterna utifrån sin egen synvinkel beskriva och reflektera, varefter man 

utvecklar och drar slutsatser utifrån innebörden av deras reflektioner och erfarenheter. Vårt 

syfte med att söka empiri genom intervjuer har varit just detta, och i kombination med 

litteraturstudier inom området tror vi att kunskapsbasen är tillräckligt omfattande och 

tillförlitlig för att vi ska kunna uttala oss och dra slutsatser. Vårt perspektiv är delvis 

fenomenologiskt på så sätt att vi vill beskriva och förstå verkligheten utifrån respondenternas 

perspektiv och som dessa upplever den 

6.1 Datainsamling 

Tidigt i studien beslutades att genomförandet skulle göras genom en kvalitativ studie, främst 

för att låta kuratorns egna ord få beskriva och prägla den empiri som skulle få ligga till grund 

för resultatet. Vi anser att det kvalitativa tillvägagångssättet bäst lämpar sig för studien, även 

fast det är svårt att med säkerhet uttala sig om säkerheter i validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet (Breakwell et al.,2006, s 247). De intervjuerna som genomförts föregicks av 

en förstudie av tidigare forskning och litteratur inom områden skolhälsa och teoribildning. Vi 

har även diskuterat och fört samtal med andra kring ungas psykiska välmående samt frågat 

vad andra har för uppfattningar om skolkuratorn. Detta ledde fram till en problemformulering 

och därefter genom en process genom den grundade teoretiska ansatsen det syfte och 

frågeställningar som tidigare angivits.  

6.1.1 Litteratursökning och källkritik 

Vi har koncentrerat vår sökning på området skolhälsa och ungas psykiska välmående, och 

därigenom gjort en ansats att  skaffa en bred plattform för den empiri som ligger till grund för 

våra slutsatser. De läro- och fackböcker som använts har främst sökts på tillgängliga bibliotek 

såsom universitetsbiblioteket och stadsbiblioteket där vi använt oss av sökord såsom kurator, 

skolkurator, ungdomshälsa, yrkesroll, samverkan. För att hitta relevant tidigare forskning har 

vi använt oss av databassökning i Academic Search, DIVA, SOCINDEX samt webbplatsen 

uppsatser.se. Dessa sökningar har genererat artiklar, uppsatser och övriga publikationer som 

vi använt för att grunda vår empiri. Mycket av den litteratur som vi funnit är som nämnts i 

stor utsträckning andrahandskällor, och även så finner vi att mycket av texterna är författade 

av skolkuratorer eller personer som på olika sätt är direkt berörda av skolkuratorns arbete. Vi 
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har varit källkritiska till viss litteratur som vi upplevt som subjektiv, men då vi funnit 

kopplingar till annan litteratur samt till empirin så har vi ansett källan som relevant. 

 

6.2 Respondenter 

Vi har använt oss av empiri som är inhämtad i intervjuer med fem respondenter som är 

yrkesverksamma skolkuratorer i grundskolor av typen F-9 som innebär förskola till och med 

årskurs nio. Samtliga skolor är av varierande storlek från cirka 500 elever till cirka 1000 

elever, och är placerade i södra och centrala Stockholm. Vi valde skolor i olika 

socioekonomiska områden för att undersöka om det finns lokala skillnader i arbetssätt och syn 

på ungdomshälsa samt eventuella kulturella skillnader. Resultatet pekar inte på några 

socioekonomiska skillnader, därmed drar vi inte några slutsatser kring detta. Respondenterna 

kontaktades via telefon och tillfrågades om de var intresserade att delta i studien efter att vi 

presenterat vårt syfte. Vi upplevde endast ett bortfall av en potentiell respondent som avböjde 

att delta utan att ge någon tydlig förklaring. Då vår studie inte söker sammanhang ur ett 

genusperspektiv ansåg vi att avköna personerna. Vi har avidentifierat alla personer och kallar 

dem efter manliga namn Adam, Bertil, Curt, David och Erik. Ålder på dessa spände mellan 

cirka 27-60 år. Även längden på yrkesverksamhet varierade kraftigt, från tre månader för den 

som arbetat kortast tid till cirka 30 år för den som arbetat längst. Respondenternas åldersspann 

sträckte sig mellan cirka 27-60 år. Även längden på yrkesverksamhet varierade kraftigt, från 

tre månader för den som arbetat kortast tid till cirka 30 år för den som arbetat längst. 

Vi ser det som svårt att uttala sig om generaliserbarhet utifrån det urval som presenterats 

och som delvis ligger till grund för våra slutsatser. De respondenter som intervjuats har 

återgett sin verklighet i sin unika kontext, vilket innebär att uppfattningar och åsikter troligtvis 

varierar mellan skolor, områden och andra skolkuratorer. Vi tror att vissa slutsatser kan ha 

högre generaliserbarhet än andra, men då alltför stor osäkerhet föreligger så går det inte att 

utesluta variationer som detta arbete ej rymmer. 

6. 2.1 Intervjuer 

Vi har i intervjuerna använt oss av en semistrukturerad intervjuguide, med ett antal fasta 

frågor (bilaga 1) och följdfrågor där vi ansett det nödvändigt för att få det underlag vi behövt 

för att besvara de frågeställningar vi satt upp i studien och för att låta respondenten förtydliga 

och utveckla sitt svar. Vi beslutade att inte låta respondenterna ta del av intervjuguiden innan 

själva intervjun utifrån att vi hade en avsikt att låta intervjutillfället ha en prägel av ett samtal 
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mer än redovisning av åsikter och reflektioner. Respondenterna upplystes om konfidentialitet 

(Kvale, 1997, s 142) samt sina möjligheter att när som helst avbryta intervjun och möjligheten 

att avböja att svara på vissa frågor enligt de etiska riktlinjerna och förhållningssätt som anges 

av Gustafsson et al (2005). 

Alla fem intervjuerna genomfördes enligt samma tillvägagångssätt under tre dagar. Vi 

använde oss av en ljudinspelningsutrustning för att registrera och dokumentera intervjun.  

6.3 Bearbetning och analys 

Vi har bearbetat intervjumaterialet genom att vi transkriberat de ljudinspelningar vi gjort 

under intervjutillfällena. För minimera reliabilitetsproblematik i transkriberingen (Kvale, 

1997, s 150) har vi hjälpts åt att formulera de svar som respondenterna angivit, och vi har hela 

tiden strävat efter att transkribera så ordagrant som möjligt. Vi har undvikit att transkribera 

vissa stickord och utfyllnadsuttryck. Vi har utifrån insamlad intervjudata sammanställt 

empirin enligt en tematisering (Breakwell, 2006, s 251) av områden som vi anser bäst speglar 

vad vi fått svar på och som även fört oss framåt mot formulerande av frågeställningar. 

Tematiserade områden ur intervjuresultatet: 

 

Utifrån de ovanstående områdena har vi med hjälp av tillgänglig litteratur analyserat data från 

intervjuerna. Vi har främst använt oss av två teorier och perspektiv för att förstå data. 

Organisationsteori användes för att få en förståelse för hur organisationens komplexa funktion 

samverkar och samspelar med professioner inom organisationen. Rollteori användes för att 

Metoder Samverkan 

 
Organisation 
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respondenterna uppehöll sig kring dessa områden och vi identifierade detta som centralt i det 

transkriberade materialet. 

6.4 Etiska överväganden 

Vi har i vår ansats att besvara de frågeställningar vi satt upp och i det område vi avhandlar 

berört frågan om en etisk problematik föreligger. Eftersom området berör barn och unga är det 

viktigt att säkerställa att studien genomförs på ett korrekt sätt utifrån etik och integritet. 

De etiska överväganden vi har gjort utgår ifrån de etiska riktlinjer för humanistisk och 

samhällsveteskaplig forskning som anges av Vetenskapsrådet (2002). De fyra huvudkriterier 

som beaktas är informationskravet , samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet i arbetet samt vilken betydelse de haft för studien. 

Då vår uppsats ingår i en högskoleutbildning samt inte behandlar känsliga personuppgifter 

behöver inte uppsatsen godkännas genom en etikprövning (SFS 2003:460, 2 §) 

Vi informerade respondenterna om vårt syfte och bakgrund till vår studie. 

Informationskravet innebär att delge respondenternas rätt att när som helst kunna avbryta 

samtalet, även detta angavs innan intervjun. Kravet på konfidentialitet tillförsäkrar att det 

insamlade materialet för studien endast berörs av behöriga samt att materialet magasineras på 

så sätt att ingen obehörig kan ta del av det. Kravet innefattas även av en försäkran att inte röja 

personuppgifter, händelser som kan vara känsliga för de berörda. Respondenterna 

informerade om detta samt att behandlade uppgifter avidentifieras. Som ett ytterligare ett led i 

konfidentialitetskravet meddelades även respondenterna om att materialet, efter avslutad 

studie, förstörs. Som ett led i att uppfylla informationskravet gavs, innan varje intervju, 

tillfälle att ta del av ett informations blad som beskrev bakgrund och syftet med studien. Även 

ungefärlig tid på intervjun angavs. För att uppfylla samtyckeskravet, som innebär att 

respondenten godkänner och samtycker om sin medverkan i studien, signerade respondenten 

med sin namnteckning informationsbladet och behöll en kopia. Nyttjandekravet uppfylldes 

med informationen om att studien endast är en del av en uppgift inom högskolan och som inte 

kommer att användas i något annat sammanhang. Information gavs även till respondenten att 

Ersta Sköndals högskola tillhandahåller studien i en tillgänglig databas kallad Diva. 
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7. Resultat 

Resultat och analys presenteras i tre olika områden utefter vår tematisering. Temana är 

samverkan, metoder och organisation. Då vi har utelämnat eller tagit citat från två olika delar 

har vi markerat detta med […]. I resultatets transkriberade citat har vi underlättat läsningen 

genom att varsamt redigera talspråk till skriftspråk (Bell, 2000, s 54). Nedan kommer en 

beskrivning av skolkuratorernas utbildning och antal år på arbetsplats. Vi har som tidigare 

nämnts valt att avidentifiera kuratorerna och de namn som nämns är taget i bokstavsordning. 

Adam har läst kriminologi och varit på skolan i fem år. Bertil är socionom och har arbetat 

på skolan i två år. Curt är beteendevetare har en kandidat examen i psykologi och har arbetat 

på sin skola i tre månader. David är socionom och har arbetat på sin skola i tre år. Erik är 

socionom och har arbetat som kurator i 11 år och fem år på skolan. 

7.1 Resultat samverkan i skolan 

Kuratorerna uttrycker att samverkan med andra i skolan är en viktig del i arbetet för att kunna 

fungera som stöd och hjälp till eleverna. Bertil menar att hans arbete underlättas av att det 

finns en fungerande samverkan mellan olika instanser och yrkesroller i skolan. Det kan handla 

om ett bra samarbete med rektorn så att det blir tydligt och exakt vad som han ska göra eller 

inte göra. Han menar att det handlar om vilka riktlinjer han får från rektorn. Uteblir dessa så 

är det lätt att säga ja till alla som vill ha hjälp. Eftersom kuratorn styr mycket över sin egen tid 

så är det svårt att prioritera och hinna med allt. Det behövs ordning, struktur och en bra 

samverkan med andra instanser och med lärare. Han menar att det handlar om att det måste 

finnas en god kommunikation i organisationen för att arbetet med eleverna ska fungera. Våra 

respondenter är av liknande åsikt och några menar att det är just en god samverkan som de 

saknar.                              

 På Curts arbetsplats är det just bristen på samverkan och samarbete som blir tydlig då han 

menar att det inte finns något som håller ihop allting för ungdomarna som behöver hjälp. Han 

upplever som om det är vi och dem attityd och att det är en stor skillnad mellan ledning och 

lärarlag och mellan lärare och fritidspedagoger. Det finns även svårigheter i 

kommunikationen mellan lärare och föräldrar. Detta menar Curt kan härledas till brister från 

ledning och organisationen. Curt säger att de uppkommer vag information om och på vilket 

sätt man ska arbeta från rektorn. Otydligheterna sprider sig ända ner till skolbänken och det 

uppstår frustration som tar sig utlopp i olika vi-och-dom-grupperingar. Curt menar att han 

försöker hålla sig utanför och vill se sin kurator roll som ganska fri och neutral och som han 
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säger  inte ”kladda” ner sig i någon av de läger som finns på skolan. Han menar att det är 

viktigt att kunna röra sig fritt och ta emot information från alla utan att behöva dra det vidare. 

Men det finns även en baksida att flyta fritt mellan grupperingarna för som han säger, vad 

finns hans lojalitet och gentemot vem? Hur går man vidare när det finns ett otroligt missnöje 

kring ledningen, eller när elever kommer in och är missnöjda med lärare. Han tycker det är 

svårt att hantera informationen och menar att han blir en sorts behållare av personals och 

elevers ståndpunkter. Curt har påbörjat ett arbete där han försöker nå ut till fler än vad som 

går om han har enskilda samtal med elever. För som han säger kan han inte ta emot samtliga 

elever som skolan anser skulle behöva ha samtal.               

 Våra respondenter upplever att lärarna skickar elever till dem i tron att ett enskilt samtal 

med eleven ska få slut på uppkomna problem. Men våra respondenter menar att arbetstiden 

inte räcker till för att kunna samtala med alla som blir skickade till kuratorn. Curt menar att ett 

sätt att komma runt ett sådant förhållningssätt från ledning och lärare är att erbjuda 

konsultation och handledning för lärarna. Han säger att kuratorn innan honom arbetade 

mycket i individuella samtal tillsammans med eleverna och att det kan ta lite tid att ändra 

dessa förhållningssätt.  

David understryker betydelsen av ett det finns ett bra samarbete med rektorn annars är det 

lätt att bli isolerad i sin kurator roll. Det är viktigt att känna stöd och att ha en dialog om olika 

beslut som ska tas. T e x beslut om att låta socialtjänsten eller BUP ta över en elev är beslut 

man inte vill ta själv, säger David. 

Erik har arbetat länge med på sin skola att få lärarna att förstå att det handlar om att klassen 

och läraren är en helhet som interagerar med varandra. Han menar att klassen och eleverna 

inte går att separera från varandra. När kuratorn kommer in i klassen utan lärarens närvaro 

uppstår problemen och konflikterna återigen när läraren åter kommer in i undervisnings 

situationen.  Han försöker få lärarna och elever att arbeta tillsammans med de problem som 

uppstår i klassen. 

Trots det arbetssätt som Erik bedriver tillsammans med lärare och elever tycker Erik att det 

råder en sorts tyst överenskommelse bland lärare att det är kuratorerna som ska ordna till 

eleverna så de håller sig innan för ”ramen”. Erik menar att han hela tiden måste vara 

medveten om att han arbetar i en skola och att det är inlärningen som är det huvudsakliga 

funktionen med skolan. När han ser att en viss inlärningssätt inte fungerar för en elev så 

samtalar han med lärare och elev. Tillsammans försöker de lösa vad som kan vara bäst för 

eleven. Detta handlar mycket om att han har ett genuint intresse för att finna olika 

inlärningsmetoder säger han och understryker att hälsa och kunskapsmål hänger samman med 
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varandra. Prestera eleven dåligt i skolan är det lätt för eleven att hamna i en negativ spiral och 

upplever att man inte duger och därmed kan en sorts ohälsa uppstå. Kan man tidigt finna olika 

inlärningssätt som passar för eleverna så är det ett hälsofrämjande arbete som stärker eleven, 

säger Erik. Eleven kanske annars skulle ha blivit skickad till kuratorn för samtal som handlar 

om elevens bråkiga sätt i klassrummet. Erik menar att de kan få en stigmatiserande effekt hos 

eleven. Det är bättre att rikta ljuset mot inlärningsmetoden istället för mot elevens frustration 

att inte kunna prestera bra. Han säger att mycket av det hälsoarbetet han bedriver handlar om 

att tillsammans med lärare mötas på en gemensam bas där eleven är utgångspunkten och 

tillsammans försöka finna en lösning. Erik säger att samarbetet med lärarna om att finna olika 

inlärningssätt blir en vinnande situation för alla parter. Erik berättar att han tycker att ett 

lyckat samarbete med ett bra resultat förtydligar lärarens och kuratorns professioner i 

skolorganisationen. Han säger att i sådant lyckat samarbete uppfyller läraren och kuratorn sina 

arbetsuppgifter och deras roller blir tydliga. Läraren entusiasmerar eleven som presterar bättre 

och mår därmed bättre. Erik säger att då uppfylls både kunskapsmål och ett hälsofrämjande 

arbete. 

Alla fem skolkuratorer upplever att deras yrkesroll ”kan krocka” i samverkan med andra 

yrkesprofessionerna på skolan.                     

 Bertil berättar att det kan kollidera mellan honom och lärarna då dessa vill att eleverna ska 

uppfylla de mål som är uppsatta. Han menar att stressade lärare skickar ner elever till honom 

med en begäran att han ska ”styra upp dem” och fixa till dem för att lärarna anser att de inte 

fungerar i klassrummet. Bertil säger att det handlar om att läraren måste inse att det kan lösa 

mycket själva i klassrummet genom att de själva tänker efter hur de vill ha det med klimat och 

struktur. Men det kommer att ta tid att få lärarna att inse det, menar Bertil, då det finns en 

struktur på skolan som tillskriver elevhälsan att lösa uppgiften med ”struliga” elever.  

Skolkuratorerna upplever att det finns olika förväntningar av hur de ska arbeta och att detta 

får olika konsekvenser. Davids berättar att han får många kommentarer om hur han borde 

arbeta. Han säger att han ofta försöker uppfylla dessa förväntningar för att kunna komma in 

och kunna skapa ett slags förtroende. I möten med arbetslag och skolsköterskan kan han 

känna sig ensam när de kommer med sina förväntningar om hur han ska arbeta. Han tycker 

det är svårt att säga nej och upplever sig chanslös när till och med skolsköterskan är med 

lärarlaget och säger vad som ska prioriteras. Han upplever som om han har en dold agenda. 

Han försöker uppfylla de förväntningarna som ställs på honom men arbetar på att driva det 

hälsofrämjande arbetet på ett plan som inte bara handlar om stödsamtal. 
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David upplever att allas förväntningar på hans arbete gör att han tar på sig för mycket 

arbetsuppgifter. Han menar att det alltid finns önskemål på hur andra vill att man ska hjälpa 

till. Att det stora problemet är att begränsa sig själv och att inte ta på sig för mycket arbete. 

Han säger att det viktigaste är att veta vad man inte ska göra för att det är lätt att det svämmar 

över när alla rycker i en och vill ha hjälp. För David tog det ungefär två år att förstå hur han 

själv kunde och ville arbeta. Han menar att det var en prövotid att försöka etablera sitt arbete 

och få lärarna att förstå hur de kunde samarbeta. Lärarna var vana att arbeta på ett annat sätt 

med de kuratorerna som var anställda innan honom.  

 Adam berättar att han i samarbete med andra upplever att vissa personer kan ha 

tolkningsföreträde. Även om han är av en annan åsikt eller ser andra lösningar i en fråga så 

upplever han att personer som har arbetat längre än honom har företräde för sina åsikter. Han 

säger att han försöker förhålla sig till det för han kan inte kosta på sig att gå i klinch för som 

han säger om han gör det, blir han rätt stekt.  Han säger att han ett par stycken personer som 

han kan prata med utan att behöva stå till svars till allt han säger. Det är viktigt att hitta likar 

som man kan snacka med då alla verkar vara emot en. Även om det inte blir någon skillnad i 

slutänden så är det skönt att lätta på trycket hos andra säger han. 

Curt har liknande erfarenheter på sin skola. Han säger att han krockar mycket med en 

ganska klinisk skolsköterska som uppmuntrar väldigt mycket till utredningar och som står 

väldigt mycket för det patogena. Han menar att det gäller att kunna vara smidig och visa att 

han lyssnar på skolsköterskan. Samtidigt är det viktigt att inte glömma sina egna mål och 

aktivt försöka hitta det sätt som man själv vill arbeta på, säger Curt.  

Alla fem skolkuratorer säger att samarbetet och samverkan i elevhälsoteamet har en viktig 

funktion. Tre av fem är missnöjda med hur arbetet drivs i elevhälsoteamet och tycker att det 

skulle finnas mer resurser och tydliga riktlinjer med hur man ska arbeta. Adam menar på att 

samarbetet i elevhälsoteamet borde tas mer seriöst. Han säger att solledningen kunde använda 

sig av elevhälsoteamet vid flera olika tillfällen. Som exempel nämner han intagningen av nya 

elever. Ibland får han inte ens reda på att nya elever kommit. Finns det problem eller andra 

orsaker som gör att en elev inte mår bra så vill Adam veta det. Ibland har det skett incidenter 

som han kanske kunnat stoppa om han fått reda på det i tid. Han säger att kommunikationen 

från skolledningen måste bli bättre om han ska kunna göra ett bra arbete med elevernas hälsa.  

Vidare säger Adam att elevhälsoteamet inte utvärderas tillräckligt och att detta skulle 

kunna uppmärksamma elever tidigare innan det blir ”knepigt”. Adam tycker att elevhälsoteam 

mötena skulle vara heliga, för som han säger kan mötena ofta blir inställda för att rektor och 

studierektor har något annat för sig. Adam menar att om man inte arbetar förebyggande med 
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regelbundenhet i elevhälsoteamet blir det akutstyrt. Då blir det mer av ambulansutryckning än 

ett hälsoarbete, säger han.  

Det som är den återkommande punkten hos alla fem kuratorerna är bristen på samverkan 

med socialtjänsten. Adam säger att han upplever att samarbetet med socialtjänsten som 

väldigt bristfälligt. Att socialtjänsten inte gör det som de ska göra. Han menar att elevhälsan 

gör bakgrundsjobbet och serverar till socialtjänsten som sedan beslutar att inte inreda ett 

ärende eller överhuvudtaget bry sig om den aktuella eleven. 

Bertil säger att kontakten med socialtjänsten inte fungerar så bra. Han tror det handlar om 

sekretesslagen som säger att de inte får berätta något för skolan om vad som händer eller vad 

de gör. Han menar på att det inte blir jämställt när skolan anmäler och lämnar uppgifter om 

elever men att socialtjänsten inte vidare meddelar om vad som händer. Han tycker att det är 

frustrerande att försöka hjälpa och stötta eleven i skolan, men samtidigt veta att det kanske 

inte händer något eller att ärendet läggs ner för att föräldrarna inte vill ha någon insats. Bertil 

berättar att det sällan han får någon återkoppling utan att det är han själv som ringer och ligger 

på och ber om det. Han frågar föräldrarna om det är okej att han får veta, för det är ju det enda 

sättet att bryta sekretessen säger han. 

Erik menar att även om det finns uppenbara brister om omvårdnad hos förälder och även 

om han gör orolighetsanmälningar till socialtjänsten om barn så händer det inget. Det kan vara 

så att han anmäler att barn far illa för att de inte har ett tryggt boende. Han säger att det finns 

föräldrar som flyttar runt och bor hos kompisar för att man inte kan lösa boende situationen. 

Det kan även handla om brister i hemmet med orolighetsanmälningar med bland annat 

narkotika. Erik säger att han blir fruktansvärt frustrerad över att socialtjänsten inte följer sin 

egen socialtjänstlag.  

Vad det gäller samverkan utanför skolan säger Adam att han arbetat med kyrkan. Som en 

del av det förebyggande arbetet har en församlings assistent har fått ett specifikt uppdrag av 

lärarna att arbeta med. Det har handlat om att lösa konflikter som uppstått i en grupp elever i 

en klass med stök och olika grupperingar, berättar han. Adam säger att det har fungerat bra 

och att det har hjälpt honom i hans arbete och att han skulle vilja att det fanns mer tid till 

liknande samarbeten. Han nämner även att han har samarbete med ungdomsgården då det är 

kan finnas viktig information om vad som händer eleverna under deras fritid.    

 Adam anser att det är viktigt att bygga förtroende med eleverna och detta går att göra på 

elevernas raster. Adam har påpekat detta för skolledningen men då det inte har funnits 

resurser har inte detta varit möjligt. Adam menar även att detta har med bilden av hur 

skolledningen ser på kuratorns arbete. Han säger att kuratorn innan satt på sitt rum och tog 
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emot elever för samtal men rörde sig aldrig i korridorerna och mötte eleverna. För en tid 

sedan föreslog Adam att låta en person som var knuten till Fryshusets verksamhet ingå i ett 

team med honom. Skolledningen godtog detta då de bara behövde betala en del av dennes lön. 

Personen fanns med bland eleverna på raster och fritiden och började fungera som Adams 

”känselspröt” och berättade om det hände något som är värt att veta. Det fungerade väldigt 

bra och personen var som klippt och skuren för det arbetet, som kan liknas vid en vuxen 

kamratstödjare berättar Adam. Han menar att det märktes efter en tid att det blev ett lugnare 

klimat på rasterna. Numera säger Adam är den personen helt anställd av skolan. För att få 

skolledningens uppmärksamhet och hitta vägar in till dem gäller det att trycka på det som 

fungerar då, lyssnar de menar Adam. 

 Bertil berättar att det tidigare fanns en samverkansgrupp på skolan. Den fungerade så att 

kurator och en fritidpedagog tillsammans med rektorn hade möte ihop med fritidspersonal 

fältassistent och polis. Men det rann ut i sanden då det var svårt att få ihop gruppen. Det 

handlar om, säger Bertil, att stadsdelen dragit in på fältassistenterna tjänster. Det var 

fältassistenterna som var de sammankallade och utan dem blev det inget samarbete.  Han 

berättar om föräldravandringen som en bra verksamhet och han önskar att det skulle finnas 

fler föräldrar stödgrupper. Men som han säger att detta är socialtjänstens insats och deras 

närvaro har blivit mindre och mindre och då fungerar inte heller föräldrar stödgrupperna. 

Bertil menar att socialtjänsten en viktig uppgift att vara sammankallade och tyvärr står det och 

faller utan deras stöd, säger Bertil. 

David sitter med i en preventionsenhet som är ett samarbete mellan fritidspersonal på 

ungdomsgård och socialfältarbetare. De fyller en viktig funktion menar han då det lättare kan 

uppmärksammas om någon är på väg utför. Det finns även ett samarbete med polisen. De 

kommer hit några gånger i månaden och minglar med eleverna på rasterna. Detta menar 

David är bra då det blir ett naturligt inslag med polisens närvaro för eleverna. Han tycker det 

är viktigt att skapa en bra kommunikation mellan elever och polisen. Bygger vi broar mellan 

varandra så gynnar det elevernas hälsa menar David. 

7.1.1 Analys samverkan  

Alla skolkuratorer uttrycker att deras arbete med eleverna är mycket beroende av hur de 

samarbetar med andra yrkesroller i skolan. För att kuratorn ska kunna ge det stöd och hjälp till 

eleverna på bästa sätt måste det finnas en tydlig struktur i interaktionen mellan andra 

yrkesroller på skolan. Tre av fem kuratorer uppger att det finns en otydlighet i samverkan med 

rektorerna på skolan. En konsekvens av detta uppger kuratorerna blir att de inte vet vad de ska 
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prioritera i arbetet med eleverna och övrig personal. Det kan även resultera i en otydlighet 

kring skolkurator rollen som sprids till annan personal på skolan.   

Rollteorin säger att det finns ofta en förutbestämning av krav och förväntningar som 

kommer med rollerna i deras natur. Denna typ av makt kallas strukturell makt och tillhör 

rollerna. Till den strukturella makten finns även intentionell makt som avser en medveten 

makt struktur mellan rollerna. Orsaken till att inneha den makten kommer av olika resurser 

som till exempel att ha mandat till beslut. Skolkuratorn kan i ett hierarkiskt perspektiv ses stå 

under rektorn som på skolan har en beslutsbefattande roll. Enligt rollteorin så är maktbalanser 

mellan underordnad och överordnad i ständig rörelse och det är viktigt att åskådliggöra 

makten för att finna meningsfullhet. En tolkning utifrån rollteorin är att när skolkuratorns 

förväntningar av rektorns strukturella makt inte kan åskådliggöras så upplever skolkuratorn en 

sorts vanmakt och får svårighet att utföra sitt arbete. Det som framkommer i våra intervjuer är 

att skolkuratorerna upplever att det är svårt att veta vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras, 

när samverkan inte fungerar. Utan en bra kommunikation med rektorn kan kuratorn uppleva 

sig isolerad i sin roll. Utan direktiv från rektorn uppstår otydlighet i kurator rollen. Rollerna 

och individerna är ett resultat av sociala konstruktioner som är knutna till värderingar och 

normer. Det uppstår en rollkonflikt om rollens förväntningar inte stämmer överens med 

verkligheten. I detta fall handlar det om skolkuratorns förväntningar i förhållande till rektorns 

agerande 

Organisationsteorin menar att dagens västerländska samhällen genomgått olika faser och 

att vi befinner oss i en så kallad internationaliseringsfas. Denna fas kännetecknas av att 

kampen mellan utbud och efterfrågan har gjort att organisationerna måste vara mer flexibla 

och kundorienterade. Det ställer även högre krav på individens engagemang i organisationen.  

I vårt resultat framkommer det att kuratorerna upplever att de saknar ritlinjer i sitt arbete och 

har svårt att veta vad de ska prioritera. Detta går att tolka med att skolorganisationen enligt 

organisationsteorin inte har lyckats att erbjuda kuratorn tillfällen till arbete där individen själv 

kan definiera sina omedelbara mål i förhållande till organisationen. Teorin säger att 

organisationen måste ge individen möjlighet att kunna anpassa sig in i organisationen. Att 

organisationen ska ge individen tillfälle att kunna definiera sina egna omedelbara mål i 

förhållande till organisationen. Saknas dessa mål kan det enligt teorin uppstå konflikter och 

misstro mellan avdelningar och professioner. Detta kan ses utifrån kuratorerna upplevelse av 

samarbetsbrist som anses uppstå mellan skolledning, lärare, fritidpedagoger med flera. 

Missnöjet resulterar i en ”vi mot dem” mentalitet.              

 Trots skolorganisationens bristande arbetsbeskrivningar söker skolkuratorerna finna egna 
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arbetssätt med elevernas psykiska hälsa. Detta kan ses utifrån organisationsteorin som säger 

att dagens västerländska samhällen ställer större krav på individens flexibilitet och 

engagemang i organisationen. Kuratorerna som saknar arbetsbeskrivningar utarbetar därmed 

egna riktlinjer för sitt arbete. Detta tolkar vi som ett utslag av utbud och efterfrågan. Om 

skolkuratorn inte överhuvudtaget skulle bedriva en verksamhet med elevernas psykiska hälsa, 

för att denne saknar en arbetsbeskrivning, är det troligt att någon annan person skulle ta 

dennes plats. Detta pågrund av att utbudet av arbeten är i mindre än efterfrågan på arbetskraft. 

I intervjuerna med kuratorerna så framkommer det att det finns olika förväntningar hos 

pedagoger och lärare i hur de tycker kuratorer ska arbeta. Kuratorerna menar att samverkan 

krockar när lärare och pedagoger har förväntningar på att elever ska bli ”fixade” hos kuratorn, 

för att kunna prestera ett bättre resultat i sina studier. Kuratorerna berättar att stressade lärare 

skickar eleverna till kuratorerna för att styra upp dem. Krocken som uppstår kan tolkas med 

hjälp av rollteorins tes om att avsaknad av givna roller i arbetslivet kan leda till konflikter och 

samarbetsproblem som följd.  Som tidigare sagts så kan roller förstås som funktioner i det 

sociala system som finns. Rollerna är även kopplade till rättigheter och skyldigheter i en given 

position. Skolan är ett socialt system där lärarnas funktion är att lära ut kunskap till eleverna. 

Lag om skolplikt utgör ett demokratiskt stöd för skolan att lära ut kunskap till eleverna. 

Kunskapsmålen i skolan utgör vad rollteorin nämner som den intentionell makten och kan 

därmed ses som överordnad. När eleverna inte uppfyller omgivningens krav och 

förväntningar som de överordnade målen har bestämt, skickas eleven till skolkuratorn. 

Kuratorns förväntningar på sin roll är att tillgodose elevens sociala, personliga och 

emotionella utveckling. De olika förväntningarna som ställs mot varandra utgör 

rollkonflikten. Lärarnas förväntan på att skolkuratorn ska ”fixa” eleven för att stämma in i 

elevrollen och kuratorns verklighetsuppfattning om sina arbetsuppgifter krockar. Konflikten 

som uppkommer ur förväntningarna mellan skolorganisationen och kuratorn går även att tolka 

utifrån ett organisationsteoretiskt perspektiv. Teorin beskriver att kulturmönster och struktur 

hos en organisation kan på olika sätt innebära en uppoffring hos individen. Organisationen 

måste kunna ge individen en möjlighet att anpassa sig in i organisationen till ett rimligt pris 

avseende självkänsla och kompetens. Det som sker när kuratorerna anpassar sig efter andras 

förväntningar är att de uppoffrar sig in i ett kulturmönster och struktur som finns på skolan. 

Detta kan fortgå så länge skolorganisationen inte erbjuder skolkuratorerna tillfällen att 

definiera sina mål i förhållande till organisationen  

Som vi tidigare nämnt berättar kuratorerna att det är problematiskt att kunna säga nej till 

andra yrkesgrupper som har förväntningar. Det är lätt att ta på sig för mycket arbete och 
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därmed tappa fokus på sin egen yrkesroll. Yrkesrollen skapas utifrån andras professioners 

visioner om hur arbetet bör skötas. Några av kuratorerna beskrev olika strategier för att kunna 

säga ifrån och därmed göra sin roll tydlig. Det kan handla om att arbeta på lärarnas spelplan 

genom att samarbeta med olika inlärningssätt. Det kan vara att man uppfyller omgivningens 

förväntningar men bidar sin tid för att tillslut driva fram sin egen agenda. Det kan vara att 

man talar och diskuterar med likasinnade kollegor som är av samma åsikt och på så sätt hittar 

en tydlighet i sin roll gentemot organisationen.                

 Rollteorin beskriver att individens förmåga att visa sin unika kunskap är en dubbelriktad 

process. I vissa fall formar yrkesrollen individen och i andra fall formar individen yrkesrollen. 

Teorin menar även att ett systemrelaterat rolltagande existerar. Det betyder att individer 

tilldelas olika roller utifrån vad organisationen kräver och är dess gemensamma mål. I de fall 

individen formar yrkesrollen är det kuratorer som identifierar sina egna krav på yrkesrollen 

och påvisar vikten av detta för organisationen. Enligt organisationsteorin ska organisationens 

beståndsdelar ses och förstås som i ett i ständigt beroende samspel med varandra. Fenomen 

som individuella behov, attityder, mål och normer är ständigt pågående och i olika grad 

essentiellt för organisationens livskraft. Kuratorn kan påverka sin roll i organisationen 

beroende på bland annat hur kuratorns behov ser ut i förhållande till organisationen. I detta 

fall tolkar vi det som att skolorganisationen som är i samspel med kuratorn tillåter kuratorn att 

kunna påverka sin roll som även påverkar skolorganisationen. 

Kuratorerna uppger i intervjuerna att vissa personer har tolkningsföreträde framför dem. 

De upplever att resten personalen lyssnar mer till dessa personers och deras förslag om 

åtgärder. ”Skolsköterskan har jobbat så länge i skolan och vet hur allting är[…]” Det är bara 

att försöka förhålla sig till det. Jag kan inte kosta på mig att gå i klinch, då är jag rätt stekt”. 

Följderna av detta blir att kuratorerna lägger sin expertis åt sidan och låter personen med mer 

mandat bestämma.  Rollteorin redogör för om relationen mellan individen och dennes försök 

att möta omgivningens förväntningar. Skolsköterskan som har arbetat längre har därmed 

strukturell intentionell makt och får av gruppen ett större mandat hävda sig i jämförelse med 

kuratorn som varit på skolan kortare tid. Utan hänsyn till den egna prestationsförmågan 

tvingas individen i sådant scenario ge avkall på egna krav, behov och värden. 

Organisationsteorin säger att det i normalfallet finns grundteser inom organisationen 

avseende vilka hierarkiska regelverk som åtföljs. Dessa teser behöver inte vara formellt 

dokumenterade, men de är likväl mer eller mindre uppenbara för organisationens medlemmar.  

Det går att tolka kuratorernas underkastelse av sin kompetens åt andra högre stående i 
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hierarkin utifrån rollteorins maktperspektiv och organisationsteorins tes om informell 

kunskap.  

I vår empiri finns det kuratorer som säger sig ha ett speciellt bra samarbete med lärarna. 

Exempel på det kan vara att man arbetar med olika inlärnings stilar tillsammans med lärarna. I 

dessa sammanhang utgår kuratorn och läraren utifrån en gemensam utgångspunkt. Detta 

menar kuratorerna kan öppna upp en förståelse för varandras yrkesroller och yrkeskunnighet. 

Kuratorerna upplever detta som en vinn situation för alla parter. Kuratorn handleder läraren 

och läraren entusiasmerar eleven som presterar bättre och mår därmed bättre. På så sätt 

uppfylls både kunskapsmål och ett hälsofrämjande arbete. Utifrån rollteorin tolkar vi detta 

utifrån ett interaktionistiskt rolltagande. Det innebär att roller skapas och definieras i mötet 

med andra. Kuratorn och läraren bekräftar varandras olika roller och individuella egenskaper. 

Enligt rollteorin är det viktigt att individen själv påverkar och hävdar sin unika yrkesrolls 

särart. Kuratorn visar sin objektkunskap och procedurkunskap med eleven och läraren. Dessa 

handlingar skapar kontinuitet och gör att kurator rollen internaliseras. Samarbetet lägger en 

grund till förståelse inför varandras enskilda yrkeskompetenser. 

Organisationsteorin talar om organisationers gruppattraktioner, mål, processer och normer. 

Teorin menar att individen i organisationen påverkar riktning och grad av välmående hos 

systemet.  En individs energi stärks av upplevelsen av psykologisk framgång och avtar vid 

psykologisak misslyckanden. Skolorganisationen styrs som vi tidigare nämnt av skollagen där 

lärande står för kunskapsmålen som eleven ska uppfylla. Mötet mellan kurator, lärare och elev 

blir en psykologisk framgång i samarbetet med inlärningsstilar då skolorganisationens syfte är 

kunskapsmålen. Framgången gynnar solorganisationen vars mål är att uppfylla elevernas 

kunskapsmål.  Individen, det vill säga kuratorn, inser sitt eget värde och funktion inom 

organisationen och kan definiera sina egna mål i förhållande till organisationen. 

 Kuratorerna berättar att för att de ska kunna bedriva ett hälsofrämjande arbete med 

eleverna är det viktigt att kunna ha en dialog med socialtjänsten. I vår empiri framkommer det 

att samverkan mellan kuratorerna och socialtjänsten omfattas av svårigheter. Kuratorerna 

säger att de gör orolighetsanmälningar till socialtjänsten men att inga åtgärder görs av 

socialtjänsten. Kuratorerna berättar att de gör bakgrunds jobb och sedan serverar detta till 

socialtjänsten. Den stora besvikelsen når kuratorerna när socialtjänsten beslutar att ingenting 

kan göras trots att ett barn kan enligt kuratorn ha stora problem. Kuratorerna anser att en stor 

del av problemet är socialtjänstens sekretess som gör att kuratorerna inte får reda på hur 

ärendegången ser ut på socialen eller vad som föranleder till besluten. Kuratorerna anser även 

att socialtjänsten inte har tid att dela med sig av sin expertis. […] Vi gör bakgrundsjobbet och 



 37 

vi serverar till socialtjänsten som beslutar att inte inreda ett ärende eller överhuvudtaget bry 

sig om det här. […] Samverkan mellan skola och socialtjänst går att se utifrån rollteorin som 

klient-socialarbetare-sociala myndigheter. Inom dessa arenor pågår ett dynamiskt växelspel av 

intressen, engagemang och övertygelser. Detta växelspel kan liknas vid en kamp där någons 

intressen kan överordnas eller där någon form av kompromiss kan uppnås. Kuratorerna 

levererar ärenden till socialtjänsten men enligt kuratorerna uteblir åtgärder från socialtjänsten. 

Det uppstår en rollkonflikt mellan arenorna, när förväntningarna på hur socialtjänsten ska 

agera inte överensstämmer av skolan och kuratorerna. Kuratorerna uppfattar att resultatet av 

deras orolighetsanmälningar inte alls åtgärdas och problemen kvarstår. Kuratorernas slutsats 

blir att socialtjänsten inte gör det som de är ålagda att göra. Sekretessen som finns emellan 

arenorna gör att kuratorernas slutsats inte kan verifieras. Rollteorin säger att då ett visst 

handlingsmönster återkommer och bildar en kontinuitet så internaliseras en roll. I detta fall 

har socialtjänsten tilldelats en roll som utgår ifrån skolan och kuratorernas erfarenhet av 

socialtjänstens arbete. 

Organisationsteorin beskriver hur organisationer på olika sätt och i olika utsträckning kan 

vara differentierade inom gruppen. I detta fall så utgår vi ifrån att skolan och socialtjänsten 

ingår i gruppen diversifierad-differentierad. Detta innebär att organisationen består av 

subgrupper och dyader som i viss utsträckning har egna mål och agendor i sin verksamhet. Ett 

sätt att tolka kuratorernas upplevelse av ett dåligt samarbete med socialtjänsten är att 

verksamheterna är fristående från varandra och saknar formella och informella mål med 

organisationen. Teorin menar även att beroende på hur en organisations struktur är uppbyggd 

blir avgörande för om och på vilket sätt balansen mellan ordning och kaos hanteras. 

Strukturen är som ett skelett i organisationen och har till syfte att ge stadga och flexibilitet. I 

detta fall uppfattar sig kuratorerna motarbetade av socialtjänsten. Organisationen mellan skola 

och socialtjänst är oklar och gruppernas positionering görs utifrån individernas egen målbild.  

7.2 Resultat metoder 

Det primära och centrala arbetet som respondenterna uppger att de gör är samtal med elever. 

Eleverna uppges antingen på egen hand söka sig till skolkuratorn, eller bli anvisade eller 

uppmuntrade av lärare eller kuratorn själv. Samtalen uppges handla om precis allt möjligt och 

variera mellan trivial och mer allvarlig problematik. Respondenterna beskriver hur de 

värdesätter samtalet med eleven. Erik: ”Allt är ju viktigt, på olika sätt, men just de enskilda 

samtalen och mötet med eleven kräver mycket tid för att det är ju det mest konkreta arbetet, 

och som är väldigt roligt tycker jag. Det är ju då man träffar barnen och kan hjälpa dom”. 
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Detta styrks även av andra respondenter som även de menar att den främsta arbetsuppgiften är 

att ha spontansamtal med elever som på eget initiativ söker upp skolkuratorn. 

Det framkom under intervjuerna att respondenterna i olika utsträckning använder sig av en 

hel del olika metoder såsom ÖPP, DISA, MI, Farsta-metoden, KBT, Ses offline, Charlie-

programmet, MST och Appreciative Inquiry. Flera av kuratorerna uttryckte att de gärna skulle 

vilja använda sig av vissa metoder, men att införandet av en viss metod innebär krav på 

förankring hos ledningen och utbildningsbehov för den eller de som ska använda metoden, 

vilket i vissa fall kan vara svårt att få. Respondenterna uttryckte en relativt god kännedom om 

metoder i allmänhet, men samtidigt en viss skepsis över mängden och applicerbarheten i 

teorier som finns tillgängliga. Curt: ”Jag kan också tycka att metoder och teorier som 

appliceras i skolan befinner sig ganska långt från verkligheten… ingen vet vad det betyder.” 

Det framkom även uttryck för att metodernas användning syftar till att generalisera och 

kontrollera. Adam uttrycker att ”Jag kan tycka att det är en jävla hets kring att alla ska passa 

in i mallen, in i normalfördelningskurvan. Det är lite läskigt, att man inte bara kan få vara lite 

slacky fram till man börjar fyran, och att man tänker att man måste fånga upp alla barn direkt, 

jag vet inte om det är så bra.” 

Respondenterna uttryckte en del svårigheter med införande och användning av metoder 

och arbetsmodeller. I de flesta fallen är det skolledning med rektor som beslutar om införande 

av metod, vilket uttrycks som både nödvändigt men också med en viss frustration. 

Vissa av respondenterna berättar om hur viktigt det är att få med sig pedagogerna, och 

även det övriga elevhälsovårds-teamet i de metoder som man använder sig av eller avser att 

använda sig av. Utan stöd och engagemang från dessa får inte metoden den verkan som den är 

avsedd att få. Respondenterna uttrycker en viss frustration över att det kan vara svårt att 

introducera nya metoder och att engagera till exempel pedagoger och övriga EHT-gruppen.  

Under intervjuerna framkom det en mängd reflektioner om metodanvändning i allmänhet. 

Samtliga kuratorer uttrycker att de har en viss skepsis till metoder, och att det finns en del 

problematik kring själva praktiserandet. David: ”Man kan ta till egna övningar om de ligger i 

linje med programmet men om man hittar på egna saker så får man ju en annan effekt.” 

Samtliga respondenter uppger att de inte har fått någon arbetsbeskrivning av sin 

arbetsgivare. Vissa uppger att de skapat en egen arbetsbeskrivning, utifrån vad de själva och 

vad skolan har för målsättningar och policy, men gemensamt för samtliga är att arbetsgivare 

eller annan överordnad inte har överlämnat dokumenterade riktlinjer för vad arbetet skall 

innehålla och prestera. Under intervjuerna framkom att det många gånger är under den 

externa handledningen som den specifika arbetsuppgiften klargörs, och att det är då man får 
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klarhet i vad man egentligen borde göra. En respondent svarade att denne själv formulerat en 

arbetsbeskrivning utifrån den centrala kuratorn i kommunen. 

7.2.1 Analys metoder 

Respondenterna uppger att de ofta känner sig skeptiska till hur pass applicerbara vissa 

metoder är och hur mängden metoder riskerar att otydliggöra vad som är ”best practice”. 

Kuratorer är i sin yrkesroll förberedda för sin arbetsuppgift genom specialiserad utbildning 

som syftar till att verka för en bättre tillvaro för individer på den plats där kuratorn utövar sin 

profession. Erfarenhet och kulturkännedom gör att kuratorn har ett specifikt perspektiv på sitt 

yrkesområde på en arbetsplats där andra prioriteringar och verksamheter ibland överordnas. 

För kuratorn som individ i organisationen kan sammanhanget på arbetsplatsen många 

gånger upplevas som oklar, där organisationsteorin menar att det ur kuratorns perspektiv blir 

en diversifierad-fragmenterad organisation, där man upplever sig stå utanför den övriga 

organisationens agenda med en roll som är friställd. Många gånger kan denna splittring i 

orientering göra att metodanvändande blir svårapplicerat då det övergripande syftet är oklart. 

Även de sanktioner av specifikt metodanvändande man många gånger behöver från ledning 

och övrig organisation kan utebli eller motarbetas då olika agendor ska rymmas inom samma 

arbetsplats, och där prioriteringar av till exempel medel kan göra att underordnade kan bli 

aktuellt. Kunskap och tro på modeller som har ett evidensbaserat värde eller av andra 

anledningar tagits in i verksamheten kan av kuratorn ses som mer eller mindre trovärdiga. 

Skolkuratorns yrkeskunskap och yrkesroll måste kunna integreras för att denne ska kunna 

bedriva ett professionellt arbete. Svårigheten för kuratorn att utöva sin profession inom den 

organisation där denne ska fungera belyses av Kirk-Brown & Wallace (2004, s. 29) som 

påvisar problematiken med att verka med dubbla perspektiv. Kuratorn riskerar att tvingas in i 

en paradox där kunskap och samhörighet är avgörande för utövandet, samtidigt som 

rollkonflikterna riskerar att öka då fokus lyfts från den primära arbetsuppgiften. 

 Respondenterna uppger att de ser samtalet som det mest centrala i det praktiska arbetet. 

Tillgängligheten för eleven beskrivs som viktig, det vill säga att man strävar efter att göra det 

så oproblematiskt och så lätt som möjligt för de elever som vill besöka kuratorn för samtal. 

De flesta respondenterna uppger att de arbetar lösningsfokuserat och salutogent i samtalen 

med eleverna, och det beskrivs som att denna metodik används av flera skäl, däribland att mer 

djupgående metoder är för tidskrävande och att denna resurs inte finns tillgänglig. 

Respondenterna uppger även att det inom organisationen allmänt sett behövs ett mer 
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salutogent synsätt, det vill säga att för mycket fokus hamnar på problembeskrivningar och 

patogena perspektiv. 

Kuratorn befinner sig i sitt perspektiv som kommer av erfarenhet, kompetens och kunskap, 

men även starkt präglat av miljö och kultur. Svårigheter kan finnas i att se applicerbarheten i 

modeller och metoder i den egna verksamheten därför att man har en stor kännedom om 

specifika problem som kan ligga i vägen för effektiviteten i specifika metoder. Detta möjliga 

patogena synsätt är omedvetet och inte nödvändigtvis felaktigt, men kan i vissa fall hämma 

mottagligheten. I resultatet ser vi dock att kuratorerna jobbar aktivt med en mängd olika 

områden, både individuellt och tillsammans med andra. Arbetet och arbetssättet är i de fall vi 

kan se starkt präglat av kuratorn själv och dennes uppfattning kring hur problematikerna bäst 

bemöts, och formar således en praktik som blir unik för kuratorn i sitt specifika sammanhang. 

Det finns en syn på att samhällets generaliserade syn på klienternas situation, och vad 

insatser bör bestå i och när dessa ska sättas in, som bidrar till att skapa oklarhet för kuratorn i 

sin yrkesroll. Det i sammanhanget unika perspektivet som kuratorn har i sin yrkesutövning 

gör att denne kan uppfatta variationer och relevanta dispositioner hos individen som inte 

omfattas av metodanvändandet. Dessa nyanser kan problematisera utövandet av metoderna då 

de inte uppfattas ligga i linje med kuratorns grunduppfattning, framförallt då de hamnar på 

individnivå. Kuratorn är i sin yrkesroll underordnad både lagar och riktlinjer samt rektor och 

skolledning, vilket i vissa fall gör organisationen toppstyrd i förhållande till yrkesrollen. Den 

rollkonflikt som kan uppkomma utifrån kuratorns objektkunskap och procedurkunskap gör att 

kuratorn tvingas till kompromisser i sin roll inom organisationen. Även kuratorns unika 

kunskap inom både hälsoområdet och den specifika kulturen på skolan kan medföra viss 

diskrepans avseende vad man bör göra. 

Den svårighet som uttrycks då det gäller att engagera pedagoger och andra inom 

organisationen är inte helt entydig och klar. Det finns olikheter i empirin avseende 

respondenternas uttryck för samarbete inom organisationen gällande det specifika 

elevhälsovårdsarbetet. Vissa menar att det varierar på individuell nivå vilka pedagoger och 

övrig personal som är mer eller mindre villiga till engagemang, medan vissa menar att det kan 

råda en allmän skepsis avseende mottagligheten för kuratorns insatser i organisationen. 

Socialisationsprocessen formulerar vikten av att acceptera och överta värderingar och 

arbetssätt som existerar. Utan genomförande av denna process och erkännande av den egna 

rollen inom organisationen, vilket innebär legitimitetserkännande, kan samarbete och 

yrkesutövande som involverar andra försvåras. Andra problematiker som kan vara 

bakomliggande då det gäller legitimiteten är den kritik som avser avsaknaden av formell 
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legitimitet. Om skolkuratorer liksom många andra inom vård och omsorg var legitimerade 

skulle kompetens och mandat inom organisationen vara mindre föremål för ifrågasättande. 

I empirin återfinns på ett antal platser, uttryckt av flera av respondenterna, att det inte bara 

är svårt att finna rätt metoder för rätt ändamål, utan att mycket av problematiken även består i 

att metoderna som avser finna specifik verkan måste utövas på avsett och korrekt 

genomgående inom hela organisationen sätt för att uppnå önskad effekt och effektivitet. Hos 

respondenterna syns en tydlig bild av att vilja det bästa för klienterna, oavsett om man med 

klienter pratar om elever eller pedagoger. De metoder som kuratorn inför eller åläggs att 

använda är, vad vi kan se i empirin, evidensbaserade praktiker. Uttrycket får kritik av vissa av 

respondenterna då de menar att steget kan vara ganska långt från frågan om vad som är bäst 

då det appliceras på en organisation eller en specifik individ där nyanser av behov och 

orsaksgrunder växt fram. I allmänhet kan vi se att kuratorerna använder sig av få metoder, 

vilket vi kan se som att trots att man har tilltro till många olika metoder så finns det en viss 

skepsis i fråga om applicerbarheten i den egna organisationen. 

Respondenterna är samstämmiga i sina uppgifter om avsaknad av tillhandahållet 

styrdokument i form av arbetsbeskrivning. Samtliga respondenter har istället konstruerat ett 

sådant själva, vissa med hjälp av förste skolkurator i Stockholm. Det strukturella rolltagandet 

innebär att det finns en regelstyrd befattning som är sammanlänkad till befogenheter och 

mandat. Denna roll på det strukturella planet måste tillföras eller införlivas i organisationens 

grundfunktion för att rollen ska bli möjlig att utagera.  

7.3 Resultat organisation 

En stor del av det insamlade materialet vi fick under intervjuerna med kuratorerna uppehöll 

sig kring hur organisationen inom skolan upplevs förhålla sig till kuratorn i sin yrkesroll, och 

hur kuratorn i sin tur måste förhålla sig till detta. Respondenterna berättar om hur de i olika 

utsträckning har lätt eller svårt att på ett naturligt sätt ta sin roll, och de beskriver hur man 

ibland ställs inför denna problematik. En av respondenterna uttrycker att denne upplever att 

organisationen välkomnar skolkuratorn och dennes roll, men att det samtidigt är svårt då man 

står för ett i sammanhanget eget perspektiv. Respondenten menar att det kan vara  svårt när 

man är den enda som har synsättet som socionom, men att rollen är viktig för att den behövs 

för att saker ska fungera. En annan respondent menar att skolledningen borde utnyttja och 

konsultera elevhälsovårdsteamet i större utsträckning då det finns mycket att tillföra på ett 

organisatoriskt plan. 
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Några av respondenterna uttrycker att rollen som kurator kan bli ganska ensam i 

organisationen. Vissa menar att de ibland får känslan av att stå vid sidan om med sitt 

perspektiv och fokus, samtidigt som den övriga organisationen har andra prioriteringar. De 

flesta av respondenterna menar att rollen i sig skapar ensamhet, eftersom man är den enda i 

sin profession, och att det i vissa fall saknas någon i organisationen att avlasta sig inför. 

Organisationen beskrivs ibland som ganska löst sammansatt av respondenterna. I vissa fall 

menar de att det saknas en sammanhållen agenda och målstyrning, framförallt med avseende 

på elevhälsan. En del av respondenterna uttrycker att det kan vara problematiskt att få alla 

nödvändiga roller i organisationen att arbeta utefter samma riktlinjer och målsättning, och att 

det kan ta mycket tid och energi till att försöka hålla ihop de roller som arbetar kring ärenden 

som elevhälsofrågor. I intervjuerna framkom att grundsynen inom organisationen är väldigt 

olika, och att en stor del av arbetet som kurator kan vara att undervisa och lära pedagoger att 

uppmärksamma relevanta signaler kring socialt mående. 

Samtidigt beskriver respondenterna hur organisationen i många fall arbetar tillsammans 

och hur bra kompetens och god vilja finns tillgänglig inom verksamheten. En av 

respondenterna uttrycker att de flesta pedagoger och övrig personal på skolan har en bra 

känsla för att se signaler på när saker inte står rätt till med eleverna, och att det ärenden oftast 

initieras av lärare som iakttagit något som de sedan vidarebefordrar till skolkuratorn. 

Det beskrivs av respondenterna hur resonemang och arbetssätt kan skilja sig åt kring 

elevhälsoarbetet inom organisationen. En av respondenterna beskriver hur diskursen som en 

stor del av skolpersonalen använder sig av bidrar till att skapa problem, då man ibland 

använder sig av kraftiga förenklingar och patogena kategoriseringar. Respondenten menar att 

många pedagoger och annan personal kraftigt förenklar situationer och tillstånd, i framförallt 

undervisningssituationen, där man belägger en elev med epitet såsom till exempel ”damp-

unge”, ”Aspberger-unge”, eller att man beskriver eleven som ”helt störd” eller liknande. 

Respondenten säger att denna form av diagnostisering som sker godtyckligt och på daglig 

basis mellan kollegor är mycket negativ för hälsoarbetet på skolan, och han menar att bara 

genom att undvika att belägga eleverna med negativa epitet som grundar sig i emotionella 

värderingar och eventuellt den egna ångesten så kan man grundlägga mycket mer konstruktiv 

arbetssituation för elevhälsoarbetet. Respondenten tror att 70-80% av de hinder som finns i 

skolan är rent språkliga. 

En del av respondenterna berättar hur de arbetar med organisationen som de själva tillhör. 

Samtal med de övriga yrkesrollerna i skolan utöver det arbete som sker direkt mot elever sker 

regelbundet, och det organisatoriska beskrivs som en omfattande del av arbetsuppgiften. 
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De flesta av respondenterna beskriver att en mycket stor del av deras arbete handlar om 

relationsarbete, och handledning för skolpersonal med utgångspunkt i det relationella. En av 

respondenterna beskriver vikten av att ha en relation för att kunna ställa krav, det vill säga att 

det måste finnas en formell anknytning mellan de olika rollerna i skolan för att en 

yrkesmässig dialog ska kunna ske inom organisationen. En del av de problem som beskrivs 

avseende skolkuratorns relation och förtroende hos pedagogerna handlar om tystnadsplikt och 

sekretess. Många gånger är kuratorn förhindrad att diskutera eller att återkoppla till en 

pedagog angående en elev där pedagogen initierat ett ärende. Detta kan upplevas som både 

irriterande och frustrerande av pedagogerna, och respondenten berättar att det många gånger 

blir han som får stå till svars för denna frustration: ”Sedan har jag min tystnadsplikt mot 

pedagogerna och det är väldigt svårt för då kan pedagogerna bli frustrerade att det händer ju 

ingenting. Då kan jag säga att vi jobbar på det men jag kan inte säga vad vi gör. Det kan 

många lärare uppleva som jobbigt.” 

7.3.1 Analys organisation 

Vi kan se att respondenternas svar pekar på att yrkesrollen inte har en helt uppenbar roll i 

organisationen. Organisationens gemensamma mål och syfte är primärt att tillföra eleven 

kunskap vilket ställer skolkuratorns syfte lite vid sidan om. Tidigare forskning talar om att 

pedagogernas syfte är överordnat kuratorns, vilket även vår studie ger indikationer på. Det är 

dock svårt att uttala sig om validiteten i detta då de svar vi fått visar på lite olika 

uppfattningar. Två av respondenterna påtalar att de har ett bra samarbete med lärarlagen, även 

om det inte är uteslutande och omfattar samtliga pedagoger. Vi kan snarare se kopplingar 

gällande yrkesrollens placering i organisationen som ett resultat av hur rektor och skolledning 

tillför mandat och förtroende till kuratorn. Analysen stämmer väl överens med det strukturella 

rolltagandets förutsättningar, där mandat och befogenheter tillförs rollen med officiella 

regelstyrda befattningar. Även organisationsteorin avhandlar denna problematik, dels utifrån 

perspektivet att individens upplevelse av framgång och meningsfullhet inom organisationen 

stärks av den psykologiska upplevelsen av framgång och avtar vid psykologiska 

misslyckanden, och dels hur strukturen i organisationen påverkas av yttre och inre krafter. 

Dessa krafter behöver tillföras energi och balanseras för att systemet ska hållas i jämvikt och 

organisationen ska vara väl fungerande.  

Kuratorns roll i organisationen kan ses som oklar då kraven på rollen varierar utifrån 

vilken konstellation kuratorn för stunden agerar i. I samverkan med den övriga organisationen 

kan ett specifikt regelverk vara aktiverat, som syftar till att de olika rolluppsättningarna i 
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organisationen ska kunna samverka, medan den primära rollen som skolkuratorn i samverkan 

med klienter i hälsoarbete har andra regelverk. Detta kan leda till rollkonflikter vilket i sin tur 

kan skapa svårigheter i fråga om skolkuratorns primära objektiv. I kombination med från 

början oklara direktiv från skolledningen skapar detta en svår situation för skolkuratorn att 

förhålla sig till. 

Homogeniteten mellan de individer som fungerar i en grupp styrs och regleras i stor 

omfattning av kulturen samt huruvida deras diskurs överensstämmer inom 

verksamhetsområdet, och diskursen mellan individer och grupper hjälper till att forma sociala 

institutioner. Vi finner i respondenterna svar tecken på att de operativa grupperna, såsom 

exempelvis elevhälsan, i vissa fall tyder på att inte vara homogena. Av respondenternas svar 

tolkar vi att individerna i gruppen har olika förförståelser och agendor för sin egen yrkesroll. 

Empirin tyder på att individerna i organisationen delar grundvärderingar och grundsyn 

gällande mål och uppfattning kring skolhälsan, men enligt respondenternas svar tolkar vi det 

som att de skiljer sig då det gäller det praktiska utförandet. Empirin ger inget underlag för 

slutsatser kring orsakerna till detta, men vi tillåter oss själva att spekulera i termer av 

kulturellt arv och diskrepans mellan kunskaps- och professionsområden. Vi har svårt att 

uttyda huruvida respondenterna är samstämmiga eller konsekventa då de talar om samarbete i 

de olika grupperna som verkar inom skolan. I många fall kan vi i våra intervjudata se att 

respondenterna talar om goda krafter och god vilja inom organisationen. Att respondenterna 

starkt värdesätter pedagoger och andra som tillför värde till kuratorns arbete är tydligt. 

Vi får av respondenterna veta att deras relation till individerna inom den övriga 

organisationen fungerar på flera nivåer. Nivåerna verkar bestå dels i samarbetsgrupper där 

man samverkar kring ett gemensamt mål utifrån ett samstämmigt perspektiv, dels i form av 

handledning där kuratorn handleder pedagogen individuellt eller i grupp, och dels då kuratorn 

genomför metod- och projektbaserade arbeten riktade till elever där läraren är utföraren i 

klassrummet. Dessa olika grupper ger som konsekvens att kuratorn måste gå in och ut ur olika 

roller beroende på sammanhang. Att gå in och ut ur roller är något som ingår i det sociala 

samspelet mellan individer, och det är normalt att anpassa sin repertoar efter de sammanhang 

vi som individer agerar inom. Problematiken gör sig gällande då sammanhangen 

sammanfaller i en och samma situation, och individen tvingas välja eller kompromissa mellan 

rollens rekvisit. 

 Även den övriga organisationen måste anpassa sin förståelse för kuratorns agenda. Under 

intervjuerna får vi reda på att det kan förekomma frustration hos pedagogerna som ett resultat 

av skolkuratorns sekretess, vilket problematiserar kuratorns funktion i andra konstellationer 
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och andra sammanhang om detta resulterar i försämrat förtroende hos den övriga 

organisationen. De relationer som odlas i organisationen och som är nödvändiga för att 

kuratorn skall vara en funktionell aktör riskerar att skadas om kuratorns roll eller roller inte är 

tydligt kommunicerade ut till hela organisationen. Kuratorerna är samstämmiga i sina 

uppgifter om att det saknas formell dokumentation om arbetsrollens innehåll på en mer 

detaljerad nivå, och man blir därför i rollen som kurator tvungen att kontinuerligt söka stöd 

från skolledningen för att bygga och upprätthålla mandat och existensberättigande. 
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8. Slutsats 

I det här avsnittet lägger vi fram slutsatserna av den tolkning och analys vi har gjort utifrån 

vår empiri. 

I vårt syfte att öka kunskapen och förståelsen för hur skolkuratorer arbetar med 

högstadieelevers psykiska hälsa i skolorganisationen har vi funnit att metoder och samarbete 

med olika professioner är viktiga verktyg i kuratorns arbete. Vi har även funnit att 

organisationens struktur på olika sätt påverkar skolkuratorns arbete med skoleleverna. Vi har i 

vårt resultat sett hur kuratorn hanterar sin komplexa roll och vilka olika strategier som utövas 

dennes arbete med elevhälsan på skolan. 

Sammantaget framkommer det i empirin att skolkuratorerna trots riktlinjer skapar ett 

individuellt arbetssätt utifrån sin egen erfarenhet, utbildning och lokala förutsättning. Detta 

menar respondenterna beror på att de riktlinjer om arbetets praktik som finns tillgängliga är 

relativt vaga och otillräckliga. Denna upplevda vaghet från respondenterna tolkar vi som en 

osäkerhet som verkar råda om vem som definierar vad arbetet skall bestå i, myndigheten eller 

skolledning.  

Samtliga kuratorer menar att samverkan med andra på skolan och utanför skolan är 

avgörande för att kunna stödja och hjälpa eleverna. Kuratorerna tog upp samverkan med 

rektor, pedagoger, olika nätverk som ungdomsgård, fritidspersonal, polis, föräldrar vandrare 

och socialtjänst.  

Samverkan med rektorerna såg lite olika ut. Några menade att rektorn kunde användas som 

ett bollplank och ge mandat i viktiga frågor gällande elever. Andra hade en mer sporadiskt 

kontakt med rektorn och endast då det var nödvändigt. Vår slutsats är att den personliga 

relationen med rektorn spelar in i hur kuratorerna samverkan med rektorn. Även 

anställningstiden är avgörande i hur samverkan såg ut. De kuratorer som arbetat mindre tid 

verkade mer angelägna av att samarbete med rektorn, än de som varit på skolan längre. Vår 

slutsats är att anställningstid och hur den personliga kontakten med rektorn avgör hur och på 

vilket sätt man samverkar. 

Respondenterna var överens om att det är viktigt att känna stöd från rektorn då rollen som 

kurator ibland upplevs svårhanterlig och komplex. Kuratorerna ansåg att rektorn och 

skolorganisationen har en stor del i hur kommunikationen mellan olika professioner på skolan 

upprätthålls. De kuratorer som upplevde att det var en otydlig struktur i organisationen 

menade på att detta var ett resultat av dålig kommunikation mellan rektorn och övriga 

arbetsled. Den otydliga strukturen kunde ibland orsaka frustration och missnöje mellan lärare 
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och elever.  I dessa fall upplevde kuratorn att den otydliga strukturen skapade en vi mot dem 

mentalitet mellan lärare och elever. Lärare talade illa om eleverna inför kuratorerna och vice 

versa. Detta försvårade arbetet men elevhälsan, menade kuratorerna, då ett samarbete mellan 

elev, lärare och kurator krävs för att på bästa sätt hjälpa eleverna. Våra respondenters strategi i 

dessa situationer var att försöka skapa en neutral bild av sin yrkesroll och att ställa sig utanför 

grupperingarna för att ha fortsatt mandat i bägge grupperna. Vi drar slutsatsen att denna 

strategi bidrar till att skapa en otydlighet i kuratorns yrkesroll. Som en respondent frågade sig 

[…] på vems sida står man? Var finns ens lojalitet?[…]. Vår slutsats är att resultatet av en 

obestämd struktur och svag kommunikation från rektor och organisation ökar kuratorns 

otydlighet och försvårar kuratorns arbete med elevernas hälsa. Rektorer och 

skolorganisationen måste sträva efter en tydlig kommunikation mellan elever och personal. 

Annars tror vi att kuratorns roll urholkas och resulterar med en ohållbar arbetssituation för 

kuratorn med upprepade nyrekryteringar för skolorganisationen. Detta drabbar i längden 

skolelevernas psykiska hälsa trots att de har rätt till en elevhälsa. 

Samverkan med lärarna kunde se lite olika ut. Några kuratorer menade att det krockade 

med olika förväntningar som fanns hos pedagogerna. De kuratorer som hade arbetat kortast 

tid menade att förväntningarna från pedagogerna kunde vara präglade av hur kuratorn innan 

dem hade arbetat. Kuratorerna menade att det krävdes tid att etablera och tydliggöra sitt eget 

arbetssätt. Strategin från kuratorerna var att till en början att uppfylla omgivningens 

förväntningar för att sedan successivt föra in sitt eget arbetssätt i samarbetet. Vår slutsats om 

detta är att man som ny gärna vill passa in i gruppen och därmed uppfylla andras 

förväntningar. Efter en tid då kuratorn blivit accepterad är det lättare att tydliggöra på vilket 

sätt kuratorn anser vara ett lämpligt arbetssätt.  Samverkan med lärarna kunde se ut på olika 

sätt. Det kunde handla om att handleda pedagogerna för att hjälpa till med att skapa lösningar 

till att bygga en bra undervisningsmiljö i klassrummet. Det kunde även handla om att 

samarbeta med pedagogen om att finna inlärningssätt för eleven. Oavsett hur arbetet ser ut så 

är vår slutsats den att när kuratorn förtydligar vad denne kan eller inte kan göra i samarbetet 

med pedagogen så bidrar detta till att nå ett bättre resultat med eleverna och elevhälsan. Vi har 

sett i vår empiri att tydlig kommunikation med pedagogerna om hur samarbetet ska se ut och 

hur man ska uppnå en struktur, främjar kuratorns arbete med att hjälpa och stödja eleverna.  

Att samverka i nätverk kunde betyda att kuratorerna var delaktiga på regelbundna möten, 

där dialog mellan olika professioner delgav varandra om rådande situationer och elever. Det 

kunde innebära att kuratorerna aktivt arbetade med förebyggande insatser i nätverket med 

alkoholinformation till föräldrar. De flesta medgav att samverkan i nätverk var beroende av 
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återkommande möten och en fast struktur för att fungera bra. En majoritet av kuratorerna 

menade att nätverkssamarbetet var positivt men att dessa oftast krävdes kuratorernas aktiva 

närvaro för att fungera. Slutsatsen som vi drar utifrån intervjuerna är att kuratorerna anser att 

nätverksarbetet är bra så länge nätverken är självgående. Kuratorns tid är oftast begränsad till 

dagtid och sysslor på skolan. Kuratorerna har därmed inte tid att organisera nätverken och 

även samverka i dessa då det oftast handlar om kvällstid, då kuratorn inte arbetar. Vår empiri 

visar på situationer när kuratorn använt strategier för att få mer resurser i sitt arbete med 

elevers hälsa. Detta kunde vara att samverka med Svenska kyrkan och ungdomsgårdar. 

Samarbetet med kyrkan visade på rent konkreta insatser där kyrkans personal fungerade som 

samtalsledare för elever med vissa behov.  Samarbetet med ungdomsgårdar bestod bland 

annat av att skapa forum där fritidpersonal kunde medverka på skolan under dagtid, vilket 

förbättrade kontakten med eleverna både dag och kvällstid. Ett annat sätt var att knyta resurser 

från andra organisationer som arbetar med ungdomar. I vår empiri lyckades en av våra 

respondenter övertala att anställa en person från Fryshuset. Kuratorn påtalade den aktuella 

personens oumbärliga insats för skolan och elevhälsan. Resultatet blev att skolorganisationen 

tillslut anställde personen på skolan. 

När det kommer till samverkan med socialtjänsten var alla kuratorer ense om att 

samarbetet skulle kunna fungera bättre. Oftast var det i samband med orosanmälningar om en 

elev som kontakten etablerades. Detta kunde ske i telefonkontakt, via brev eller i direkta 

möten.  Vi fann en stor frustration hos fyra av kuratorerna som upplevde att socialtjänsten inte 

satte in åtgärder trots att kuratorernas gjort orosanmälningar. Detta menade kuratorerna hade 

en negativ inverkan på deras arbete med den elev som indirekt eller direkt var föremål för 

anmälan. Vidare efterlyste kuratorerna en bättre återkoppling från socialtjänsten om deras 

beslut. Slutsatsen som vi gör om den frustration som kuratorerna upplever över socialtjänstens 

bristande arbete, anser vi handla om den sekretess som finns mellan dem. I de fall kuratorerna 

gör anmälningar till exempel om bristande omsorg hos föräldrarna, får kuratorerna inte ta del 

av de handlingsplaner och åtgärder som föräldrarna eventuellt genomgår. De uppmärksammar 

eleven i skolan men ser inte socialtjänstens arbete med föräldrarna och drar slutsatsen att inga 

åtgärder införts. I vissa fall ansåg kuratorerna att det var så pass viktigt att få information om 

en elev att de kontaktade föräldrarna för att få deras tillåtelse att bryta sekretessen. Den 

strategin fungerade när det främst handlade om elevens svårigheter och inte föräldrarnas. Vår 

slutsats, utifrån våra respondenters upplevelser, är att kuratorns arbete med elevers psykiska 

hälsa skulle underlättas om sekretessen mellan socialtjänst och skola skulle upphöra. Det 

resultat som vi har sett i vår empiri är att sekretessen skapar otydligheter i samarbetet mellan 
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skola och socialtjänst. Oklarheter om kuratorernas orosanmälningar överhuvudtaget når fram 

till socialtjänsten skapar frågetecken kring på vilket sätt kuratorn ska arbeta vidare, med en 

elev med svåra hemförhållanden. I slutänden är det eleven som får ta konsekvensen av att 

socialtjänst och skolan inte kommunicerar på grund av sekretessen. Kuratorn är behjälpt av att 

veta vad som händer kring barnet för att kunna stödja och hjälpa på bästa sätt.  

Respondenterna uppger att de föredrar att arbeta lösningsfokuserat och salutogent, samt 

KBT- och MI-inriktat i samtalet med eleverna. Många av fördelarna, i jämförelse med 

exempelvis en psykodynamisk metodik, är att då man arbetar lösningsfokuserat med 

kognitiva mönster har möjlighet att på relativt kort tid förändra och hantera saker som 

tankemönster, resonemang och handling hos klienten. De praktiska orsakerna till 

respondenternas inställning till samtalsmetodiken kan vara flera förutom de tidigare nämnda, 

vi ser som möjligt att även ekonomiska resurser kan påverka då många andra metoder är mer 

tidskrävande. Även moderniteten i till exempel KBT och MI kan vara en faktor till den 

utbredda användningen. Psykodynamik är av många praktiker ansett som förlegat och 

omodernt. 

Organisationen inom skolan är indelad i flera subgrupper där kuratorn verkar och arbetar 

på olika sätt i olika utsträckning av mandat och inflytande. Vad vi kan uttolka och dra 

slutsatser av så är kuratorn medlem av följande grupper. 

 Elevhälsovårdsteamet (EHT). I denna grupp ingår förutom skolkuratorn 

skolsköterska, rektor, studierektor, specialpedagoger samt i vissa fall även 

skolpsykolog. Konstellationen varierar i någon utsträckning mellan olika 

skolor. 

 Samarbete med skolledning och rektor. Rektorn är i egenskap av 

arbetsgivare och ansvarig för eleven den som skolkurator kommunicerar 

med uppåt i organisationen samt den som har beslutsmandat i frågor som 

rör tillförande av resurser i skolkuratorns arbete. 

 Pedagoggrupper. Dessa grupper har olika utformning och verksamhet på 

olika skolor, men består i regel av arbetslag eller lärarlag inom en årskurs, 

där till exempel lärare, fritidspedagoger, elevstödjare och skolkurator kan 

ingå. 

 

Skolkuratorns arbetsuppgifter och dennes hierarkiska ställning är olika i dessa grupper. I 

EHT fungerar kuratorn samverkande med övrig elevhälsovårdspersonal i elevhälsofrågor. 

Vissa kuratorer talar om en strikt hierarki i dessa grupper där någon eller några har 
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beslutsföreträde i frågor som rör insatser även på skolkuratorns område. Vi har inte tagit del 

av någon beskrivning av EHT:s formellt uttalade funktion, men resultatet pekar på att den 

hierarkiska ordningen som resultatet tyder på är hämmande för skolkuratorns arbete. Rektorn 

och skolledningen har en betydande inverkan på skolkuratorns möjlighet att utföra sitt arbete. 

Vi kan se att rektorns attityd till elevhälsa är avgörande och huruvida rektorn och skolkuratorn 

delar målsättningar påverkar starkt i vilken utsträckning det kommer att finnas ett aktivt 

elevhälsovårdsarbete. De pedagoggrupper där skolkuratorn ingår är kulturellt sett skiftande i 

karaktär. Majoriteten av respondenterna uppger att de har regelbundna handledningar av 

lärarlag, där man avhandlar till exempel bemötandefrågor, sociala frågor och pedagogisk 

metodik. Vissa respondenter uppger att de även handleder enskilda lärare i frågor kring 

exempelvis bemötande och hantering av situationer knutna till problematiska situationer i 

klassrummet. 

I vår tematik om huruvida kuratorerna praktiserar någon form av metod som en del av det 

dagliga och ordinarie arbetet, uppgavs ett stort utbud av metoder, både preventiva och av 

insatskaraktär. Den slutsatsen av respondenternas uppgifter vi gör är att orienteringen kring 

diverse metoder är relativt god, men att praktiserandet av metoderna inte är av primär avsikt. 

Det framkom i empirin att skolkuratorerna endast har sekundärt mandat att införa och bruka 

metoder.  Det är rektorer och skolledning som beslutar om en metod ska implementeras och 

användas. Vi kan av våra resultat se att det finns en förståelse hos skolkuratorn avseende 

beslutsfattande och hierarki. Det tycks även vara accepterat att man arbetar med de resurser 

som man tillförs uppifrån. Sannolikt så fungerar skolkuratorn i sin arbetsroll oavsett i vilken 

utsträckning toppstyrningen än sker. I många fall kan vi också tänka oss att den strikta 

hierarkin i vissa fall kan skänka viss trygghet och stabilitet i organisationen. Komplexiteten i 

organisation och subgruppernas interaktion är ett dagligt inslag i skolkuratorns arbete, och vad 

vi kan uttyda så verkar inte respondenterna reflektera över detta i alltför stor utsträckning.  

Respondenterna gav oss inget entydigt svar på huruvida en arbetsmiljö där majoriteten är 

lärare påverkar skolkuratorns arbete med ungdomshälsa. Intervjuerna och den empiri som 

samlades in i vår studie syftade delvis till att skapa förståelse kring om och hur organisationen 

påverkar kuratorns arbete kring psykiskt välmående, och huruvida pedagoger och övrig 

skolpersonal har en del i detta. Vi kunde i resultaten från intervjuerna se olika svar och åsikter 

om detta. Viss indikation finns på att pedagoger resonerar olika utifrån bemötande och 

hantering av psykisk ohälsa, men att respondenterna mestadels uppger att de har ett gott och 

fungerande samarbete med pedagogerna kring elevhälsoarbetet. Många av pedagogerna 

uppges även dela skolkuratorns perspektiv och förstå skolkuratorns uppgift, och därigenom 
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arbetar dessa även aktivt mot skolkuratorns mål. Vissa svar vi fått från respondenterna tyder 

dock på att det även finns pedagoger som saknar incitament, kunskap och förståelse för 

skolkuratorns arbete. Det förekommer i resultatet respondenter som menar att dessa är en stor 

del av problematiken för arbetet med ungdomshälsan på skolan. 

 Respondenterna beskriver hur viktigt det kan vara att pedagogerna i sina klasser fångar 

upp signaler på att skolkuratorn behöver engageras. Resultatet pekar på att oenighet råder 

gällande hur konsekvenser av skolmål, såsom betygsstress medför negativa aspekter av 

ungdomshälsa utifrån respondenternas perspektiv. Vi tror att detta beror på att skolkuratorn är 

medlem av den organisationen som primärt har som mål att utbilda, och som främst utgörs av 

pedagoger, vilket gör att man accepterar de normer och den kultur som bildas av de roller som 

utgör majoriteten i organisationen. Vi ser tendenser på att respondenterna uppfattar en viss 

diskrepans mellan sina mål i hälsoarbetet och miljön som denne verkar i, men att urvalet är 

för litet och svaren vi fått är för varierande för att uttala sig säkert. 

Vi har kommit fram till att tillförandet av en formell arbetsbeskrivning som är mer eller 

mindre offentlig till innehåll kan vara avgörande för rollens iscensättande och existens inom 

organisationen. Otydligheten från arbets- och uppdragsgivare kan medföra en oklar yrkesroll 

för den eller de som ska utöva ett arbete. Bristen på tydlighet kan lätt få genomslag inte bara 

hos i detta fall kuratorn själv, utan i hela organisationen. 

Vi anser att de delar som beskrivits i empirin besvarat frågeställningarna som vi framfört i 

uppsatsen. Vi anser vidare att syftet som ställts i studien, att öka vår kunskap om 

skolkuratorers arbete med elevers psykiska hälsa på högstadiet, har uppfyllts då vi analyserat 

materialet utifrån relevanta teorier.
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9. Diskussion utifrån tidigare forskning och litteratur 

För att kunna arbeta med elevers hälsa inom elevvården var det viktigt för kuratorerna att ha 

ett bra samarbete med andra inom skolan. Kuratorerna pratade om hur deras samarbete med 

andra gestaltades och hur de uppfattade sina arbetsuppgifter. Några kuratorer tyckte det var 

svårt att finna ett samarbete med lärarna medan andra upplevde att samarbetet var bra. I de 

fall som det var svårt att samarbeta upplevde kuratorerna att lärarna inte visade någon 

förståelse för skolkuratorns arbete. Dessa kuratorer tyckte det var en svårighet att hitta sin 

egen roll på skolan där majoriteten är pedagoger. Svårigheter för kuratorn att hävda sin 

yrkesprofessionella roll skriver Wester om. Wester menar att när ärenden aktualiseras hos 

kuratorn kan det göras i form av beställningar av insatser där beställaren redan gjort en 

formulering av problemet. Läraren vet vad som borde göras och vad som är bäst. 

 Enligt Wester (D-Wester 2005, s 12) borde klargörande frågor ställas om vad som är 

problemet och vem som äger problemet.  

Socionomens uppgift är att är att sätta eleven i fokus och se till elevens hela sammanhang, att lyfta 

in även elevens och föräldrarnas perspektiv och inte bara skolans (lärarens , arbetslagets) för att 

skapa underlag och förståelse  för den enskilde elevens skolsituation. 

 

Pettersson kommer fram till slutsatsen i sin studie om samverkan att skolkuratorerna ofta 

får stå tillbaka för pedagogernas önskemål i skolan och att rektorerna hellre satsar kortsiktigt 

på projekt istället för att satsa på längre och hållbarare verksamheter. Hon menar att det 

handlar om att skolmålen sätts före elevhälsan och att skolkuratorerna får stå tillbaka för 

lärarnas projekt (Pettersson 2008, s 38). 

Backlund skriver att kuratorn både är en resurs till eleven men kan även bli stödperson till 

läraren (Backlund, Å, 2007). Dessa dubbla roller menar några av kuratorerna skapar 

otydligheter i vad deras arbete ska bestå av. I en enkätundersökning där skolkuratorer 

utfrågades om svårigheter i arbete skattades otydlighet i rollen, ensamhet i yrket och orimliga 

förväntningar högst. (Backlund, 2007, s 241). 

I våra intervjuer framkom det att kuratorer menade att det var viktigt att ha en bra 

kommunikation med rektorerna på skolan, för att skapa tydlighet kring arbetsuppgifterna. 

Utan en tydlig struktur kring arbetet menar kuratorerna att det var svårt att prioritera rätt och 

leva upp till förväntningar från omgivningen. Brist på ledning skriver Edgren i en rapport från 

statens offentliga utredningar och menar att elevvården är hänvisad till rektorns engagemang. 

Edgren förordar en formel delegering till andra tjänstemän när det gäller elevvården. Detta för 

att elevvården ska ingå i en styrd verksamhet med uttalat mål och handlingsplan. Edgren 

menar att skolkuratorer och psykologer oftast kallas in vid enskilda ärenden och ingår inte 
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som en integrerad del av skolan. Detta och att yrkesgrupperna själva bestämmer vilken 

verksamhet som ska prioriteras menar Edgren medverkar till en otydlig yrkesroll (SOU 

2000:19, s89f). Hatch (a.a., s 3) menar att skolkuratorn i jämförelse med andra professioner är 

en relativt ung yrkesgrupp, och medan den utvecklas och växer så blir den ofta missförstådd 

och ouppskattad. Enligt Hatch (a.a.) anser skolkuratorer att de ofta saknar tid för samtal och 

vägledning då de förväntas att uträtta arbetsuppgifter som inte är relaterade till deras 

utbildning. Problematik kan många gånger uppstå mellan ledning och skolkuratorer då de har 

och förväntningar på kuratorns arbete avseende innehåll. Problematiken, menar Hatch (a.a. s 

6), är ofta beskriven som en avsaknad av en arbetsbeskrivning för skolkuratorn, och även helt 

eller delvis brist på mät- och utvärderinginstrument för att kontrollera effektivitet och utfall. 

Detta får som konsekvens att det inom professionen ofta presterar vad som kan kallas 

”random acts och guidance”. Hatch (a.a. s 12) finner i sin studie att studenter ofta mottar olika 

insatser beroende på vilka skolor och vilken skolkurator som konsulteras. Mål och riktlinjer 

saknas ofta, och när de existerar så är de inte kopplade till faktiska behov eller anpassade efter 

optimala utfall. 

Forskning visar på att när ungdomar inte klarar av skolan och uppnår de resultat som krävs 

kan negativa effekter på deras hälsa uppstå. Det finns tydliga samband mellan prestationer i 

skolan och psykisk hälsa (Folkhälsoinstitutet 2010, s 150). I vår empiri var det en kurator som 

arbetade lösningsfokuserat med att stödja elevers inlärningsförmåga. Tillsammans med 

läraren sökte kuratorn finna det studiesätt som passade eleven bäst. Kuratorn var av den 

åsikten att om elever inte får hjälp med sina studier och misslyckas så kan det längre fram i 

tiden skapa psykosomatiska problem som depression, sömnsvårigheter och stress. Forskning 

menar att skolbarns barns psykiska ohälsa just kan ha symptom som nedstämdhet, huvudvärk 

och sömnsvårigheter (SBU 2010, s 15, s 41). Ett svar på varför respondenten aktivt arbetade 

med just detta tillvägagångssättet handlade om ett personligt engagemang och intresse från 

dennes sida. Det fanns inte framställt i någon arbetsbeskrivning att arbeta på detta sätt, men 

kuratorn ansåg att det var en vinnarsituation för alla. Att arbeta med att stödja elevers 

inlärningsförmåga innebar att kuratorn arbetade i klassrummen med lärarna. Detta skapade en 

gemensam bas för kuratorn och lärare att arbeta med eleven. Det i sin tur frambringade ett bra 

samarbete som kom till gagn för alla tre parter, menade kuratorn. Eleven höjer sina resultat, 

kuratorn och lärarens finner en samarbetsplan, samtidigt uppfyller de skollagen som säger att 

skolans uppdrag både ska vara lärande och utvecklande för eleverna. Lärandet står för 

kunskapsmålen och utveckling står för elevens sociala, personliga och emotionella utveckling 

(Skollag, 2kap 25§).  
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Andra kuratorer menade tvärtom att skolans inställning att prestera och klara av 

kunskapsmålen skapar stor stress. Att elever i tidig ålder ställs inför olika valmöjligheter som 

att välja olika studieval, kan genera psykosomatiska besvär menar kuratorerna. Tidigare 

studier visar också på en koppling mellan höga kunskapsmål och många alternativ kan 

innebära en riskfaktor för psykosomatiska besvär (BR 2010:01, s 139). Vidare menar 

forskning att de mest påtagliga förändringarna som påverkar ungdomars liv och värderingar i 

dagens samhälle, handlar om att det ställs stora krav på utbildning. Utbildningstiden har 

förlängts samtidigt som möjligheten att nå ekonomiskt oberoende har försämrats (SOU 

2000:19, s.260-261). Sociologen Ulrich Beck betonar, i sin analys av postindustriella 

samhällen, att när människors levnadsvillkor förbättras utvecklas människors förväntningar. 

Trots att levnadsvillkoren förbättrats menar Beck på att upplevelsen av brist också ökar. För 

unga människor kan förväntningarna öka snabbare än deras faktiska livsmöjligheter. Detta då 

det inte finns några tydliga normer för vad som är rimligt eller mindre orimligt. Det uppstår 

ett gap mellan förväntningar och det som faktiskt går att förverkliga (a.a, s 241-242). 

En del av våra respondenters svårigheter med att stödja och hjälpa och elever handlade om 

problem med skolorganisationen. De kunde bero på en otydlig struktur och dåligt fungerade 

kommunikationen mellan rektor, lärare och kuratorer. Kirk-Brown & Wallace (2004, s 29) 

beskriver hur unik utmaningen är för professionen kuratorer, då man krävs att hantera både 

organisationen och de klienter man behandlar. Bägge områdena ligger väl inom det som i 

normalfallet beskrivs som kuratorns arbetsområde, men det är vanligt förekommande att det 

uppstår rollkonflikter hos kuratorn till följd av att målet och motivet för de bägge områdena 

skiljer sig åt. Författarna (a.a., s 31) ställer upp ett antal hypoteser, där en av dessa formuleras 

som att ju mer kunskap man har om ett av de två områdena individ och organisation på 

bekostnad av den andra, ju mer ökar risken för en rollkonflikt och därmed eventuell 

arbetsöverbelastning och utbrändhet. Ett av de resultat som presenteras i studien är att de 

kuratorer som inte är formellt tränade i organisatoriska frågor  riskerar att i högre grad än de 

andra drabbas negativt då de inte uppskattar de orsakssamband som utövas av ledningen då 

man arbetar med effektiviteten inom organisationen. 

Många kuratorer var missnöjda med samverkan med socialtjänsten, och de ansåg att 

sekretessen var ett hinder för ett bra samarbete. Detta hinder blir en svårighet på bästa sätt 

kunna hjälpa och stödja eleverna, menar kuratorerna. Pettersson efterlyser i sin studie tydliga 

regler för hur ett samarbete mellan skolkuratorn och socialtjänsten ska se ut. Hon menar på att 

socialsekreterarna använder sekretesslagen som sköld och håller inne med information om det 

uppstått en dålig relation mellan institutionerna (Pettersson, 2008, s 38). 
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En studie som har undersökt problemlösningsprocessen i skolkuratorns arbete påpekar att 

samverkan mellan socialtjänsten är problematisk. Det handlar om svårigheter kring att 

bestämma möten, att veta vem eller vilka som är inkopplade i ärendet. En av slutsatserna som 

dras i uppsatsen är att graden av samverkan beror på den personliga relation som finns till 

socialsekreteraren. Ju bättre relation till socialsekreteraren desto bättre samverkan. 

(Osmancevic & Sigvardsson 2006 s 24). 

10. Slutdiskussion 

Vår initiala ansats var att studera kuratorns arbete med elevers och ungdomars psykiska hälsa. 

Ambitionen var att skapa förståelse för hur kuratorn arbetar. Vi har under studiens gång 

förfinat och strukturerat frågeställningen och av våra slutsatser kan vi konstatera att väldigt 

mycket tyder på att orsakssambanden i funnen empiri kretsar i huvudsak kring strukturella 

sammanhang och de förutsättningar dessa skapar för skolkuratorn i dennes arbetssituation. 

Våra slutsatser tyder på en komplex och emellanåt otydlig yrkesroll som tvingas selektera 

och kompromissa inom de arbetsuppgifter som ska och kan föreligga inom yrkets ramar. Då 

vi träffade våra respondenter var vår förkunskap begränsad och vi tycker nu att vi borde känna 

till mer om skolkuratorns yrke och förutsättningar än vi gör. Vi vet inte om denna insikt beror 

på att yrket i sig är svårt att få grepp om på grund av dess omfattning, eller om våra 

respondenter representerade en mångfald av personligheter och individualiteter. En del av 

svaren vi fått under intervjuerna pekar på det senare, vilket vi uttolkar av respondenternas 

olika bakgrunder. Vi tycker oss kunna se hur tydligt det blir att skolkuratorns individualitet 

och person får enorm genomslagskraft i själva yrkesrollen och utövandet av professionen. Vi 

är inte helt säkra på hur detta inverkar på skolkuratorns existensberättigande och yrkesroll, 

men vi tror att det kan vara hämmande i fråga om förståelsen i övriga organisationen, likväl 

som hos föräldrar, elever och andra organisationer och institutioner, för skolkuratorns 

verksamhet. 

Skolkuratorns roll är som vi ser den mer eller mindre urholkad. I viss utsträckning når den 

goda viljan långt, och en bra individ som innehar skolkuratorsrollen i kombination med rektor 

och ett EHT-team som delar värderingar, samt en kommunal organisation som erkänner 

skolkuratorns roll, kan uppnå mycket. Det är svårt att klandra enstaka individer eller 

organisationer för våra slutsatser. Problematiken ligger på strukturell nivå, och vi frågar oss 

om vilka lämpliga vägar man bör ta framöver. 

Av kuratorernas beskrivning av sin arbetssituation kan vi konstatera att det saknas vissa 

förutsättningar för att kunna prestera ett fullständigt tillfredsställande resultat inom det 
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område där skolkuratorn förväntas verka. Huvudresultatet och den huvudsakliga slutsats vi 

drar utifrån denna studie är de effekter avsaknaden av arbetsbeskrivning riskerar att få. Inom 

näringsliv och privat sektor är det vanligt med certifieringar, till exempel ISO-certifiering, 

som är tänkt att definiera innehåll och säkerställa kvalitet och utförande. Inom större företag 

är kvalitetssäkringar mer regel än undantag, och processen är omfattande och inkluderar 

samtliga delar av organisationen den berör och samtliga yrkesroller. SIS, Swedish Standard 

Institute, som utvecklar och förvaltar ISO-standarden, har utvecklat en ny standard som riktar 

sig till skola och ska underlätta och kvalitetssäkra skolans arbete med elevers fysiska, 

psykiska och sociala miljö (Swedish Standard Institute, 2011) . Standarder såsom denna 

medför att frågor om hur man gör, varför man gör det och dokumentation kring detta besvaras 

och tydliggörs samt kommuniceras till hela organisationen. Vi tror att standardiseringar och 

definitioner av skolkuratorns arbete skulle medföra bättre förutsättningar för elevhälsan, både 

i strukturellt samt i operativt avseende. 

Våra resultat och slutsatser fastslår även att kuratorerna upplever stora problem i 

samverkan med socialtjänsten. Mycket av problematiken verkar bestå av främst två fenomen. 

För det första konsekvensen av kommunikationsproblematik då Stockholms stad är uppdelat i 

stadsdelar med egna verksamheter inom social omsorg. Skolkuratorn har då inte bara ett 

socialkontor att kommunicera och samverka med utan flera stycken, beroende på den 

geografiska spridningen på elevunderlaget. För det andra har kuratorn ingen naturlig 

organisationell tillhörighet, då denne i många fall tydligt hamnar utanför den egna 

organisationens agenda och målkonflikter uppstår gentemot den pedagogiska kulturen. Vi tror 

att skolkuratorn skulle ha ett större inflytande om denne hade sin plattform inom 

socialtjänsten. Lösningen skulle som vi ser det vara att skolkuratorn är anställd av 

socialtjänsten och placerad på skolan. Skolkuratorn skulle då ha mandat och arbetsmetoder att 

agera, eskalera och intervenera i de ärenden som kräver det, och många av de ärenden som av 

kuratorn nu upplevs som hopplösa skulle kunna hanteras. Skolkuratorn skulle då inte heller 

begränsas av den sekretess som idag råder gentemot socialtjänsten, och som i många fall 

hämmar och begränsar möjligheterna till insatser. 

Vi tror att de flesta ungdomar i vårt samhälle mår bra och har en fungerande tillvaro med 

bra sociala nätverk och förutsättningar. Vi är däremot även övertygade om att det finns några 

barn och ungdomar i varje skola som inte har det bra och att dessa behöver få möjlighet till de 

stöd och insatser som finns att tillgå. Vi tror att så länge vi inte kan garantera trygghet och 

hälsa för samtliga unga individer i skolan så har vi inte lyckats, och vi tycker inte att det 



 57 

räcker med att redovisa ”goda statistiska siffror”. En förlorad ung är således en för mycket. 

Framförallt då vi faktiskt har verktygen. 

11. Vidare forskning 

Vi skulle välkomna en liknande utredning som den som nyligen slagit fast att kommuner och 

landsting skall överta ansvaret för missbruksvården, där liknande problematik som den som vi 

funnit gällande organisation och effektivitet (Larsson, 2010). I regeringens promemoria 

diskuteras problematiken i miljö, kunskap och samverkan, och utredaren fastslår att det finns 

negativa konsekvenser av ansvarsfördelningen och att detta får konsekvenser i form av till 

exempel tillgänglighetsproblematik för brukaren/klienten. Vi ser paralleller mellan 

administrationen av missbruksvård och elevhälsa, och föreslår här vidare forskning. 
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Bilaga 1 - Informationsbrev 

 

Samtycke att medverka i intervju  

Jag bekräftar härmed att jag av intervjuaren fått information om c-uppsats. 

Intervjuaren har förklarat att deltagande uppsatsen är frivilligt och att 

jag kan avbryta deltagandet när som helst. Intervjuarna har också berättat syftet med 

uppsatsen, hur lång tid intervjun förväntas ta samt frågat om jag vill delta i intervjun. 

 

• Intervjun fokuserar skolkuratorers arbete med ungdomar . Intervjun pågår ungefär en timme 

och det går bra att ta en paus eller avbryta intervjun när så önskas.   

• Svaren kommer att spelas in och sedan transkriberas. Uppgifterna kommer att behandlas 

konfidentiellt och skyddas i enlighet med sekretesslagen och personuppgiftslagen (Pug L). 

Efter intervjun transkriberas materialet och namn och svar blir anonyma. 

• Jag har fått information om var jag ska vända mig om jag har frågor att ställa. 

Intygar härmed att jag tagit del av ovanstående information 

Stockholm, datum 

 

 

…………………………………………………………………………….. 

Namnunderskrift 

 

 

…………………………………………………………………………….. 

Namnförtydligande 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

Bakgrund information; Namn på personen. Utbildning. Hur länge personen har arbetat? Hur 

stor organisationen är? 

1.Skolkuratorns syn på sitt arbete 

 Vilken är din främsta uppgift? 

 Vad är den vanligaste arbetsuppgiften? 

 Hur kan ett möte se ut med en elev? 

 Vad är det som är speciellt med arbetet? 

 Vad har du för möjligheter att hjälpa/stödja eleverna och hur ser det ut? 

 Vilka svårigheter finns i arbetet att hjälpa/stödja elever? 

 Vad är det svåraste med att vara skolkurator? 

 Finns det en arbetsbeskrivning som du använder? 

 Använder du några speciella metoder i ditt arbete? 

 Får du välja dina arbetsmetoder? 

2.Kuratorns syn på ungdomarna 

 Hittar eleverna hit? 

 Upplever du att du når ut till eleverna? 

 Hur tänker du omkring eleverna och deras mående? Stress, växa upp idag, kommande 

vuxenliv. 

 Anser du att det socioekonomiska tillståndet påverkar elevernas hälsa? 

 Hur tror du eleverna uppfattar din roll som skolkurator? Attityder. 

3.Organisationen 

 Hur är det att arbeta med elevers hälsa i en miljö där en majoritet är lärare? 

 Är skolmålen och betyg enligt dig en orsak till ohälsa? 

 Kan skolmålen kontra elevens hälsa bli en kontrovers mellan lärare och skolkurator?  

 Har du möjlighet till handledning? 

 Hur ser nätverksarbetet ut? Inom och utanför skolan? 


