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Abstract 

Vi har i vår uppsats valt att göra en kvalitativ undersökning om hur skolkuratorer och rektorer tolkar 

kravet på tillgång till en skolkurator i den nya skollagen (2010:800). Syftet med detta var att 

undersöka om ”tillgång” som begrepp i lagen verkligen kan säkerställa att barn och unga får den hjälp 

med psykosociala problem som behövs. Vi har baserat studien på att den psykiska ohälsan stiger 

bland barn och unga (Socialstyrelsen, 2013) och att skolan spelar en viktig roll i att möta denna 

växande problematik. Vi har använt en övergripande frågeställning: Hur tolkar rektorer och 

skolkuratorer kravet på tillgång till en skolkurator i den nya skollagen (2010:800) och hur anser de 

att detta krav efterföljs? Sedan har frågeställningen kompletterats med ytterligare två 

underfrågeställningar som berör faktorer som påverkar tillgången och hur det praktiska arbetet kan se 

ut för att säkerställa att alla elever har tillgång till en skolkurator. Vi har gjort nio semistrukturerade 

intervjuer med fem rektorer och fyra skolkuratorer på gymnasieskolor i Stockholms stad. Vi har valt 

att använda ett organisationsteoretiskt perspektiv och Bergs (1999) frirumsteori för att analysera vårt 

resultat. Våra resultat har visat att ”tillgång” som begrepp i lagen anses för vagt för att säkerställa god 

”tillgång” till en skolkurator för alla elever. Att hävda att man ska ha ”tillgång” till en skolkurator är 

en sak och att verkligen ha en ”tillgänglig” skolkurator är en annan. Tolkningsutrymmet i lagen gör att 

tillgången till en skolkurator för eleverna kan se olika ut på olika skolor. Det är många faktorer och 

flera instanser som kan påverka detta. Vårt resultatvisar att skolkuratorns arbetsbeskrivning i de flesta 

fall inte finns eller är väldigt otydligt formulerad. Slutsatsen vi kunnat dra med hjälp av 

organisationsteorin är att skolkuratorn får fatta många egna beslut och själv tolka ”tillgång” utan stöd 

från skolan som organisation. Enligt organisationsteorin går det inte att göra ”korrekta” beslut utan 

stöd från organisationen. Respondenterna kände att kravet på tillgång var svårt att efterfölja och en 

förklaring till detta kan vara det stora tolkningsutrymmet och ansvaret som läggs på enskilda personer. 

Utifrån frirumsteorin kunde vi dra slutsatsen att skolans ”yttre och inre gränser” inte är tillräckligt 

tydliga för att arbetsprocessen på skolan ska kunna ske på ett optimalt sätt.  

 

Nyckelord: Tillgång, tillgänglighet, skolkurator, rektor, skolan som organisation, 

organisationsteori, frirumsteori
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1. Inledning 

Enligt Socialstyrelsens (2013) senaste rapport har det konstaterats att den psykiska ohälsan bland barn 

och unga har ökat under 2000-talet. Framförallt är det ångestsjukdomar, depressioner och missbruk 

som har ökat bland ungdomar i Sverige. Detta har visat sig få både kortsiktiga och långsiktiga 

konsekvenser för dem som drabbas. Exempel på konsekvenser är ökad risk för självmord, 

självskadebeteenden, utvecklande av psykisk sjukdom och svårare att etablera sig i samhället. 

Ökningen av den psykiska ohälsan har skett inom hela ungdomsgruppen och inte enbart hos 

ungdomar som vuxit upp i psykosocialt utsatta miljöer. Ökning av psykisk ohälsa bland unga kan bero 

på att det har skett stora samhälleliga förändringar i miljöer där ungdomar vistas (Socialstyrelsen, 

2013). Rapporten lyfter fram skolan som ett exempel på en miljö där ungdomar spenderar en stor del 

av sin tid. Vikten av att så tidigt som möjligt uppmärksamma psykisk ohälsa bland unga framgår 

tydligt i rapporten. Skolan blir genom elevhälsan ofta en viktig första kontakt för ungdomar som lider 

av psykisk ohälsa. Genom elevhälsan och övrig personal på skolan blir den därmed, en viktig 

plattform för att uppmärksamma och fånga upp ungdomar som mår dåligt och behöver hjälp 

(Socialstyrelsen, 2013). 

 Skolkuratorerna är den profession på skolan som framförallt arbetar med psykosociala frågor 

och utgör en del av elevhälsan. Idag är det ovanligt att skolor har en anställd skolpsykolog och därför 

blir det ofta skolkuratorn som ensam sköter det psykosociala arbetet med eleverna. Skolkuratorn blir 

en viktig profession för att uppmärksamma och hjälpa ungdomar som lider av psykisk ohälsa 

(Socialstyrelsen, 2013). För att säkerställa att alla barn och unga i Sverige ska ha tillgång till en 

skolkurator gjordes en lagändring i skollagen år 2010. I skollagen om elevhälsa 2 kap. Skollagen 

(2010:800) 25 § står det att “För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas 

tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator.”  I samband med detta satsade regeringen 

650 miljoner kronor på att stärka elevhälsan och ge kommuner och rektorer möjlighet att anställa fler 

skolkuratorer (Rädda Barnen, 2012). 

 Tidigare forskning (Backlund, 2007) beskriver skolkuratorsrollen som otydlig och att det trots 

lagändringen inte är en självklarhet för skolor att ha en skolkurator anställd. Vi har genom tidigare 

forskning kunnat utläsa att många andra professioner på skolan ofta tar över eller utför de 

arbetsuppgifter som egentligen kräver skolkuratorskompetens. Denna information väckte funderingar 

kring hur prioriteringen av skolkuratorn kan se ut, hur "tillgång" till skolkurator ser ut i praktiken och 

vad dessa frågor kan få för konsekvenser för socialarbetarnas roll på skolan i framtiden.  

  Vi vill med denna studie undersöka hur skolkuratorer och rektorer har valt att tolka begreppet 

"tillgång", för att de ska säkerställa att det ska finnas tillgång till en skolkurator för eleverna. Vi anser 

att detta är ett viktigt område att belysa, inte bara för att det är relativt outforskat, utan också för att 

skolkuratorerna många gånger är den enda profession som arbetar med elevernas psykosociala 
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problematik på skolan (Socialstyrelsen, 2013). Därför har vi intervjuat skolkuratorer och rektorer för 

att höra deras tolkningar av begreppet "tillgång” till skolkurator enligt skollagen (2010:800).  

Problemformulering 

Enligt den nya skollagen (2010:800) ska det finnas tillgång till en skolkurator på varje skola. 

Betydelsen av detta är inte mer fastställt än att skolkuratorn ska arbeta förebyggande, hälsofrämjande 

och undanröja eventuella hinder för att elever ska klara sina studier (Prop.2009/10:165). Att skollagen 

förskriver att det ska finnas “tillgång” till en skolkurator på varje skola, menar Rädda Barnen och 

Akademikerförbundet inte säger någonting om hur den faktiska tillgängligheten ska se ut för eleverna 

i praktiken. Rädda Barnen och Akademikerförbundet menar att ”tillgång” är ett för vagt begrepp för 

att säkerställa tillgängligheten till en skolkurator för eleverna. Med den faktiska tillgängligheten 

menas exempelvis att lagen inte preciserar faktorer som fysisk närvaro, hur tjänsten ska se ut eller hur 

många elever en skolkurator ska ansvara för (Akademikerförbundet, 2014; Rädda Barnen, 2012). 

     Formuleringen av lagen innebär att rektorer har ett stort ansvar att tolka vad “tillgång” innebär 

på deras skola. Det gör att det kan se väldigt olika ut beroende på vilka förutsättningar och behov 

rektorn bedömer att skolan har av en skolkurator. Tolkningsutrymmet bidrar till att många olika 

varianter av en skolkuratorstjänst accepteras, det kan vara en heltidsanställning lika väl som 

konsultering vid behov. Antalet elever som en skolkurator ansvarar för varierar stort, då det inte finns 

någon begränsning gällande maxantal elever per skolkurator. Det som är problematiskt är att rektorn, 

som har en annan utbildning än skolkuratorn, ska bedöma behovet och avgöra förutsättningarna för 

hur skolkuratorn ska kunna bedriva det praktiska arbetet med eleverna. Av den anledningen blir 

rektorn och skolkuratorn tillsammans viktiga parter för att planera hur eleverna ska få tillgång till en 

skolkurator (Prop.2009/10:165). Utifrån kommunens budget så ansvarar rektorerna på respektive 

skola för att följa lagen och möjliggöra för skolkuratorerna att arbeta för att det ska finnas tillgång till 

skolkurator för eleverna (Skollagen 2:10 §). Då barn och unga, som tidigare nämnts, mår allt sämre i 

dagens samhälle, anser vi att det är viktig att studera hur den nya skollagen (2010:800), rektorernas 

roll och skolkuratorernas praktiska arbete tillsammans har betydelse för att fånga upp och motverka 

att unga fastnar i psykisk ohälsa (Akademikerförbundet, 2014).   
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Syfte 

Syftet med vårt arbete är att undersöka hur kravet på tillgång till en skolkurator i den nya skollagen 

(2010:800) tolkas av skolkuratorer och rektorer. Vi har intervjuat skolkuratorer och rektorer för att 

höra hur de arbetar för att säkerställa tillgången till en skolkurator för eleverna. Detta för att få en 

uppfattning om hur skollagen efterföljs och vilka faktorer som påverkar skolkuratorns arbete för att 

vara tillgänglig för eleverna.   

Frågeställningar 

I denna uppsats har vi utgått från tre frågeställningar för att besvara syftet med vår studie. Vi har valt 

att använda en huvudfrågeställning och två frågeställningar som knyter an till denna. Detta för att ge 

oss större bredd och förståelse för hur ”tillgång till en skolkurator” tolkas av skolkuratorer och 

rektorer.  

 

 Hur tolkar rektorer och skolkuratorer kravet på tillgång till en skolkurator i den nya skollagen 

(2010:800) och hur anser de att detta krav efterföljs? 

 Vilka faktorer anser skolkuratorer och rektorer kan påverka hur tillgången till en skolkurator 

kan se ut för eleverna? 

 Hur kan det praktiska arbetet se ut för att det enligt den nya skollagen (2010:800) ska finnas 

tillgång till en skolkurator för eleverna? 

Definitioner 

Vi kommer under definitioner att först ge en förklaring till hur vi valt att använda begreppen 

”tillgång” och ”tillgänglighet”. Därefter följer begreppsdefinitioner som syftar till att underlätta för 

läsaren. 

 

Tillgång och tillgänglighet: Vi har i vår studie haft stort fokus på begreppen tillgång och 

tillgänglighet. I den nya skollagen (2010:800) står det att eleverna ska ha ”tillgång” till en skolkurator. 

Det är sedan upp till rektorerna att tolka vad ”tillgång” till en skolkurator för eleverna är och på vilket 

sätt man ska säkerställa att lagen efterföljs. Vi vill uppmärksamma att det i lagtexten står ”tillgång”, 

då ”tillgång” i en ordbok är synonymt till ”tillträde”, ”tillstånd”, eller ”rätt att använda” 

(Strömberg, 1998). Av denna definition är det förståligt att lagen öppnar upp för en hel del 

tolkningsmöjligheter. Om man däremot slår upp begreppet ”tillgänglighet” i samma ordbok så får 

man många fler synonymer som exempelvis ”åtkomlig”, ”lätt att nå”, ”inom räckhåll”, ”ledig”, lätt 

att komma till tals med” och ”lättillgänglig” (Strömberg, 1998). Då vi har haft diskussioner kring 

begreppen i våra intervjuer, samt problematiserat formuleringen av den nya skollagen (2010:800), så 

är detta en viktig aspekt att ta med sig i den fortsatta läsningen.  
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Elevhälsa: Genom den nya skollagen (2010:800) är det lagstadgat att det ska finnas en samlad 

elevhälsa på varje gymnasieskola. I elevhälsan ska det för eleverna finnas tillgång till skolläkare, 

skolsköterska, psykolog, kurator och personal med sådan kompetens att elevernas behov av 

specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. Det är upp till rektorn att se till att skolan har dessa 

arbetskompetenser.  

 

Barn och unga: Med barn och unga menar vi i vår studie personer mellan 0-18 år. 

 

Psykisk ohälsa: Socialstyrelsens (2013) definition av psykisk ohälsa är att benämningen psykisk 

ohälsa kan ses som ett övergripande begrepp och kan inkludera allt från självrapporterade besvär av 

oro eller nedstämdhet, depressioner till psykiska sjukdomar som schizofreni. Psykisk sjukdom kan 

kännas igen genom olika diagnoskriterier som ska uppfyllas för att det ska klassas som psykisk 

sjukdom. Psykisk ohälsa kan definieras utifrån dessa diagnoskriterier, men behöver inte uppfylla alla 

kriterier i en diagnos. Vi kommer att använda psykisk ohälsa som begrepp utifrån ett övergripande 

perspektiv i vår studie, där psykisk ohälsa fungerar som ett paraplybegrepp för alla typer av 

psykosocial problematik (Socialstyrelsen, 2013). 

Disposition 

Vi har valt att presentera den nya skollagen (2010:800) samt de organisatoriska instanser som 

påverkar tillgången till en skolkurator i en bakgrundsbeskrivning i kapitel två. I kapitel tre kommer 

den tidigare forskning som finns inom området att presenteras. I kapitel fyra följer en redogörelse av 

valda metoder och tillvägagångssätt, samt vår förförståelse, sökprocess och etiska ställningstaganden. 

I kapitel fem presenteras vår valda teori, Bergs (1999) frirumsteori, och det organisationsteoretiska 

perspektivet. I kapitel sex presenteras vårt resultat av studien som övergår i analys och slutsats i 

kapitel sju och åtta. Därefter kommer vi i kapitel nio att föra en diskussion utifrån de reflektioner som 

dykt upp under arbetets gång och ge förslag på framtida forskningsområden.  
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2. Bakgrund   

Vi har i detta avsnitt valt att presentera de lagar och organisatoriska faktorer som påverkar tillgången 

till en skolkurator. Vi sammanfattar det som är relevant för vårt arbete, utifrån den nya skollagen 

(2010:800) och presentera vad som rättsligt står om hur tillgången till en skolkurator ska se ut. Här 

citerar vi lagtexten om kravet på skolkurator, men också vad som står skrivet om begreppet ”tillgång” 

i samband med tolkning av lagen. Därefter presenterar vi kommunens respektive rektorns ansvar och 

skolkuratorns roll i det praktiska arbetet för att säkerställa att den nya skollagen (2010:800) efterföljs.  

Nya skollagen 

När vi i vår uppsats skriver ”den nya skollagen” så syftar vi till följande paragraf, om inget annat 

anges.  

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

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

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

och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. För medicinska, 

psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog 

och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av 

specialpedagogiska insatser kan tillgodoses (Skollagen 2:25§). 

 

Den nya skollagen (2010:800) trädde i kraft år 2010 och började tillämpas i de flesta skolor den 1 juli 

år 2011. Den ersatte 1985 års skollag och innebar en del förändringar för skolväsendet och det ställdes 

större krav på skolor gällande elevernas psykosociala hälsa. Redan innan den nya skollagen trädde i 

kraft så fanns det krav på skolläkare och skolsköterska, men endast en rekommendation om att 

tillgodose elevernas behov av skolkurator och skolpsykolog. Det som var intressant för vår studie var 

de ändringar som lagen medförde gällande elevhälsan. Lagändringen innebar att alla skolor, utöver 

skolläkare och skolsköterska, ska ha tillgång till psykolog, kurator och personal med 

specialpedagogisk kompetens. Dessa bestämmelser hade som syfte att stimulera samverkan mellan 

den särskilda elevvården (kurator och psykolog), skolhälsovården och de specialpedagogiska 

insatserna. Elevhälsan är ett nytt begrepp i skollagen som ska fungera förebyggande och 

hälsofrämjande och innefattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska 

insatser. Elevhälsans ansvar är att eleverna ska ha en bra miljö på skolan och genom detta öka sin 

kunskapsutveckling samt personliga utveckling (Skolverket, 2012). 

Begreppet ”tillgång” i lagen 

Begreppet “tillgång” är inte definierat i lagen och kan därför anpassas efter skolors olika 

förutsättningar. I förarbeten (Prop.2009/10:165) inför den nya skollagen (2010:800) står det att det är 

orimligt för exempelvis en liten skola att ha en heltidsanställd skolkurator och av den anledningen 

motiveras det att rektorer själva får besluta om skolkuratorstjänsten. Begreppet ”tillgång” i lagen 
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syftar till att det vid behov ska finnas tillgång till en skolkurator, men hur skolorna löser detta är inte 

mer fastställt än så. Lagändringen gjordes för att säkerställa att skolor ska ha tillgång till tillräcklig 

kompetens för att eleverna ska få det stöd som de behöver. Enligt propositionen innebär det inte att 

rektorn nödvändigtvis ska behöva nyanställa personal, utan syftar endast till att säkerställa att det ska 

finnas tillgång till dessa yrkesgrupper vid behov (Prop.2009/10:165; Skolverket, 2012).  

 

Kommunens ansvar för att säkerställa den nya skollagen (2010:800) 

I lagtext står det att kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och 

elevernas olika förutsättningar och behov (Skollagen 1 kap. (2010:800) 8 a§).  

Enligt Stockholms stad finns det, från kommunens sida, inga direktiv eller riktlinjer till skolorna om 

hur stor del av skolans budget som ska gå till elevhälsan. Det är rektorn som ansvarar för att skolan 

följer den nya skollagen (2010:800) och att skolans elevhälsoteam ska bemannas på ett klokt sätt. I 

praktiken innebär det att rektorer kan lösa detta på olika sätt genom att anställa, köpa in eller 

konsultera en skolkurator vid behov.  Hur rektorn väljer att lösa tillgången till en skolkurator är inte 

kommunens ansvar och enda synpunkt är att rektorerna följer den nya skollagen (2010:800). Efter att 

ha kontaktat Stockholms stad och enhetschefen för skolstöd på Utbildningsförvaltningen, får vi veta 

att vår fråga om tillgång till en skolkurator endast kan besvaras genom att kontakta olika rektorer. 

Från kommunen ges enbart en budget till skolan som rektorn sedan fördelar (S. Sagerberg, personlig 

kommunikation 2015-04-15).  

Rektorns roll för att säkerställa den nya skollagen (2010:800) 

 
Rektorn och förskolechefen beslutar om sin enhets inre organisation och ansvarar för att 

fördela resurser inom enheten efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. 

Rektorn och förskolechefen fattar i övrigt de beslut och har det ansvar som framgår av 

särskilda föreskrifter i denna lag eller andra författningar. Rektorn och förskolechefen får 

uppdra åt en anställd eller en uppdragstagare vid förskole- eller skolenheten som har tillräcklig 

kompetens och erfarenhet att fullgöra enskilda ledningsuppgifter och besluta i frågor som avses 

i förstastycket, om inte annat anges. Lag (2014:458) (Skollagen 2:10 §) 

 

Utifrån lokala behov och förutsättningar bestämmer rektorn över tillgången till skolkurator på sin 

egen skola. Det gör att rektorn är den instans som ska säkerställa att den nya skollagen (2010:800) 

efterföljs och rektorn har även ansvar för att det ska finnas tillgång till en skolkurator för eleverna. 

Rektorn ska ansvara för att de anställda inom elevhälsan har den utbildning som krävs för att klara av 

att möta upp elevernas behov (Skolverket, 2012). Det är rektorns huvudansvar att se till att skolan 

arbetar för att eleverna ska ha “tillgång” till skolkurator i enlighet med den nya skollagen (2010:800). 

Den nya skollagen (2010:800) möjliggör även för rektorer att delegera beslutanderätten i de fall där 

inget annat anges (Skolverket, 2010).   
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Skolkuratorns roll för att säkerställa den nya skollagen (2010:800) 

Då rektorn har ansvar för att den nya skollagen (2010:800) efterföljs blir skolkuratorns roll att arbeta 

utefter de förutsättningar som rektorn på skolan ger. En skolkurators arbetsbeskrivning kan se olika ut 

och skolkuratorn kan ha olika mycket inflytande att påverka sin egen arbetsbeskrivning. I uppsatsen, 

Skolkuratorns handlingsutrymme. En kvalitativ intervjustudie (2013), skrivs det i resultatet att 

skolkuratorerna upplever de riktlinjer och lagar som finns gällande arbetsbeskrivning som lösa och 

tolkningsbara och att handlingsutrymmet är stort. Det gör att skolkuratorerna i många fall själva avgör 

på vilket sätt de ska arbeta för att vara tillgängliga.  

  På Stockholms stads hemsida står det att elever kan vända sig till skolkuratorn med frågor som 

rör kamratsvårigheter, mobbning och konflikter, samt vid nedstämdhet, oro och ängslan. Skolkuratorn 

kan även ge stöd vid problematik som sträcker sig utanför skolan som exempelvis missbruk i familjer, 

om det påverkar skolarbetet. Enligt den nya skollagen (2010:800) ska en skolkurator arbeta 

hälsofrämjande, förebyggande och stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Skolkuratorn 

kan bedriva stödsamtal på skolan, men kan också skicka vidare ärenden till andra instanser 

(http://www.stockholm.se). Skolkuratorn brukar vanligtvis fungera som skolans länk med andra 

sociala myndigheter. 
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3. Tidigare forskning   

I denna del kommer vi att redogöra för den nationella och internationella forskning som tidigare gjorts 

inom området skolkuratorer. Den forskning som vi valt att presentera handlar om rektorns roll och 

funktion gällande att tolka och uppfylla den nya skollagen (2010:800) i relation till 

ledningsfunktionen på skolan. Vi har också valt att lyfta fram forskning som handlar om hur 

elevhälsan organiseras och samverkar. Vi kommer att visa på alternativa lösningar till hur Sverige valt 

att lösa skolkuratorsfrågan, genom att presentera internationell forskning som gjorts inom området. Vi 

har valt att lyfta fram Finland, Tyskland, Storbritannien och USA som några exempel. Vi har även 

valt att visa den statistik som finns att tillgå beträffande hur tillgången till en skolkurator kan se ut. 

Nationell och internationell forskning 

Det finns inte speciellt mycket forskning att tillgå om skolkuratorers arbete. Den svenska forskning 

som finns på området idag behandlar framförallt elevvårdens organisation och den presenteras ofta i 

offentliga utredningar, rapporter, fackliga organisationer och genom Socialstyrelsen. Det som finns 

tillgängligt är framförallt rapporter från 1980-talet där skolkuratorerna inte har huvudfokus, utan är en 

profession bland flera som studeras. Backlund (2007) skriver om den bristande kunskapen inom 

skolkuratorers arbete på den svenska arenan och att skolkuratorns yrkesroll i princip är 

outforskad (Backlund 2007, s.25,52). Det som däremot har gjorts är en del kortare studier  inom 

ämnet. Gemensamma slutsatser är att skolkuratorns arbetsuppgifter är otydligt formulerade och att det 

saknas tydliga direktiv uppifrån. Att det ser ut så har medfört att det ofta blir upp till skolkuratorerna 

själva att bestämma hur de väljer att bedriva sitt arbete inom ramen för den nya skollagen (2010:800). 

I en utav studierna (Den nya skollagen och skolorganisationen i Malmö stad, 2013) beskriver man att 

skolor lätt kan komma undan genom att hyra in kuratorer för “tillgång” i några timmar om det behövs. 

Detta medför att arbetsuppgifterna kan vara väldigt varierande mellan olika skolor, beroende på vad 

rektorn prioriterar och vilken skolkurator som anställs. Det har visat sig att skolkuratorsarbetet kan 

genomföras på en mängd olika sätt, men att arbetet måste struktureras och planeras i nära samarbete 

med arbetsgivaren dvs. rektorn (Backlund, 2007). 

  Finland, som geografiskt ligger nära Sverige, har valt att lösa kuratorsfrågan på ett annat sätt. 

År 2003 beslutades enligt lag, att alla skolor i Finland ska tillhandhålla en skolkurator för eleverna 

Det beslutades också att en skolkurator inte får ansvara för fler än 600 elever. Lagens utformning är 

alltså mer konkret än den svenska skollagen, som inte nämner något om hur tillgången till en 

skolkurator ska se ut. Skolkuratorerna i Finland är oftast anställda genom skol- eller socialförvaltning 

och har inte rektorerna som sin närmaste chef. Det har medfört att rektorerna inte ansvarar för att 

tolka och bedöma behovet av en skolkurator på skolan. Skolkuratorer som forskningsområde är mer 

etablerat i Finland än i Sverige. Sipilä-Lähdekorpi (2004) har skrivit en avhandling om finska 

skolkuratorers arbetssituation där framträdande arbetsuppgifter framförallt handlar om att stötta elever 

så att de ska klara sin utbildning. Att jämföra det svenska kuratorsarbetet med hur det ser ut i Finland 
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har varit intressant för oss eftersom Finland har valt att lösa kuratorsfrågan på ett annat sätt. Den 

finska lagstiftningen har bland annat bidragit till att arbetsbelastningen för skolkuratorerna har 

minskat och att de på så sätt räcker till för eleverna i en annan utsträckning eftersom elevunderlaget är 

begränsat (Backlund, 2007 s. 31-32). 

 Hur länder har valt att organisera det sociala arbetet inom skolorna ser generellt sätt väldigt 

olika ut. I Tyskland är det skolsociala arbetet ett relativt nytt arbetsfält och har främst kommit att 

handla om att vara en länk mellan skola och socialtjänst. De tyska skolkuratorerna har ofta 

yrkesvägledande arbetsuppgifter och arbetar i stor utsträckning med konflikthantering mellan olika 

aktörer. Att socialarbetare på de tyska skolorna börjar bli allt mer etablerade har visat sig få en del 

svårigheter i relation till lärarnas funktion på skolan. Studier har visat att socialarbetarna många 

gånger kan uppfattas som kritiserande och att uppfattningen om varandras yrkesroller på skolor 

många gånger kan vara oklara (Wulfers, 2002). 

 Både i USA och i Storbritannien har det sociala arbetet i skolorna till största delen handlat om 

att arbeta med skolelevers frånvaro. I USA började det under 1990-talet med att införa "visiting 

teachers" som besökte skolor och skulle arbeta med elevers frånvaro. Det fanns också en tanke om att 

denna typ av insats skulle bidra till att skolan skulle knyta an bättre till familj och samhälle. 

Storbritannien har haft ett liknande fokus och använder sig av så kallade "Welfare education officers". 

Två tredjedelar av alla elevärenden som de kommer i kontakt med handlar om frågor som rör elevers 

höga frånvaro. ”Welfare education officers” arbetar inte inom skolornas organisation och det finns 

inga utbildningskrav för dem. Det finns heller ingen skyldighet för skolorna att tillhandahålla dessa 

resurser för eleverna (Backlund, 2007). 

 Sverige har i jämförelse med andra länder hög tillgång till socialarbetare som har professionell 

utbildning. Hur länder väljer att organisera det sociala arbetet på skolorna skiljer sig också åt enligt 

Huxtable och Blyth (2002). Vilka arbetsuppgifter en skolkurator eller socialarbetare ska ägna sig åt 

varierar mellan länder. Huxtable och Blyth (2002) har konstaterat att skolkuratorers individinriktade 

arbete med elever är en gemensam nämnare som dominerar internationellt. En annan framträdande 

aspekt är att allt fler länder nu i större utsträckning satsar på förebyggande arbete, team-building och 

stödinsatser till övrig skolpersonal. Det Huxtable och Blyth (2002) kommer fram till i sin studie är att 

många socialarbetare ser som en av sina viktigaste arbetsuppgifter att arbeta för att skolorna ska bli 

mer lyhörda för elevernas enskilda behov.  

 Aspekter som har visat sig påverka det skolsociala arbetet i olika länder handlar ofta om de 

ideologier som länder har gällande utbildning och sociala frågor. Vilken kultur ett land har samt 

vilken position och status socialarbetare som yrkesgrupp har i respektive land spelar också roll. Även 

förekomsten av fackliga organisationer har visat sig få betydelse för hur det skolsociala arbetet 

utvecklas i olika länder (Backlund, 2007). 
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Statistik: hur stor tillgång finns till skolkurator  

 Det finns inte någon instans som för statistik över hur många skolkuratorer som är anställda på 

gymnasieskolor i Stockholms stad. Tidigare har kuratorer anställda av Stockholms stads kommun 

ansvarat för detta, men uppdraget fråntogs dem. Kuratorerna som arbetar inom Stockholms stad har 

på eget initiativ samlat in statistik om hur tillgången till en skolkurator ser ut. Statistiken samlade 

skolkuratorerna in genom mailgrupper där ca 30 gymnasiekuratorer varit delaktiga. Antalet 

skolkuratorer som deltog representerar en stor del av det totala antalet gymnasieskolor inom 

Stockholms stad. Statistik från denna mailgrupp visar att de flesta gymnasieskolor inte har en 

heltidsanställd skolkurator. Vissa skolor har två kuratorer anställda, men det är väldigt sällsynt (H. 

Ekholm, personlig kommunikation 2015-04-17).  

 Vi har i vår uppsats tagit del av en enkätundersökning som gjorts av Rädda Barnen hösten 

2012. Enkätundersökningen hade som avsikt att kartlägga stödet till barn i utsatta situationer och hur 

väl kommuner och stadsdelar uppfyller den så kallade garantinivån för barn och unga i Sverige. 

Garantinivån syftar till de tjänster som Rädda Barnen själva anser bör finnas och erbjudas i alla 

kommuner och stadsdelar. I undersökningen fann vi statistik som berör elevhälsan, där det bland 

annat går att avläsa hur många elever i snitt en skolkurator ansvarar för. Rädda barnen har undersökt 

tillgången till skolkuratorer, efter att det blivit lagstadgat att det ska finnas tillgång till en skolkurator 

på varje skola. Denna statistik visar att de flesta gymnasieskolor har en kurator på 400-800 elever, 

men att det finns exempel på skolor där skolkuratorn ska räcka till för flera tusen elever. Den allra 

högsta siffran som påvisades var en ensam skolkurator som skulle ansvara för 7000 elever. Det finns 

en rekommendation enligt Psykologförbundet som anser att det bör finnas högst 500 elever per 

heltidsanställd psykolog, men det finns ingen sådan motsvarande siffra för vad som är rekommenderat 

antal elever för en heltidsanställd skolkurator (Stöd till barn i utsatta situationer – En nationell 

enkätundersökning, 2012). 

     I undersökningen finns en fråga om den nya skollagen (2010:800), angående hur lagändringen 

påverkat skolkuratorstjänsten. Där svarar 46 % av kommuner och stadsdelar i Sverige att antalet 

skolkuratorstimmar ökat sedan införandet av den nya skollagen (2010:800). I denna undersökning 

svarade 71 % av kommuner och stadsdelar i Sverige att de har en skolkurator anställd på varje 

gymnasieskola, där drygt 80 % har en skolkurator placerad på skolan (Stöd till barn i utsatta 

situationer – En nationell enkätundersökning, 2012). 

 Det finns undersökningar som Novus gjort för Akademikerförbundet SSR:s räkning bland 

annat en kartläggning från år 2013 över vad elever vet om skolkuratorernas arbete och vad de tycker 

om kuratorsfunktionen på skolan. I undersökningen finns det statistisk från hundra intervjuer med 

gymnasieelever och där svarade 46 % att det fanns flera skolkuratorer på skolan och 51 % att det 

fanns en. I undersökningen visade det sig att var tionde gymnasieelev skulle vilja gå och prata med 

skolkuratorn oftare om det fanns möjlighet till det (Novus- Kartläggning- elevers syn på 

skolkuratorfunktionen, 2013). Novus har, år 2013, gjort ytterligare en undersökning för 
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Akademikerförbundet SSR:s räkning om rektorers syn på tillgången av en skolkurator. I denna 

undersökning deltog hundra rektorer i Sverige och 85 % av dem anger att det finns en skolkurator på 

skolan och 15 % svarar att det finns fler än en (Novus- Kartläggning- Rektorers syn på skolkurator-

funktionen, 2013). 

Rektorsfunktionen 

Som vi nämnt tidigare var det inte helt lätt att finna tidigare forskning inom vårt valda forskningsfält. 

Genom att söka i Libris lyckades vi få fram två avhandlingar som berör rektorsrollen. Dessa är 

”Rektorsrollen: om skolledarskapets gestaltning” (Svedberg, 2000) och ”Rektorsfunktionen i 

grundskolan. Vision och verklighet ” (Stålhammar, 1984). Vi vill undersöka rektorns betydelse vid 

tolkning av den nya skollagen (2010:800) och vad det innebär för ”tillgång” till en skolkurator för 

eleverna. Detta för att förstå vilket inflytande en rektor har kring beslut om en skolkurators tjänst och 

arbete. Dessa två avhandlingar berör mer ingående rektorsrollen och skolans organisering. 

  Den första svenska avhandlingen inom området rektorer/skolledning skrevs av Bert 

Stålhammar (1984). Det som vi finner intressant med denna avhandling är att Stålhammar (1984) har 

använt sig av teoretiska ramar utifrån Bergs organisationsteoretiska perspektiv. Ståhlhammar (1984) 

har studerat hur rektorer upplever sin komplexa situation genom de ramar och regelverk de måste 

följa och arbeta efter i relation till sin ledningsfunktion. För att söka en mer övergripande förståelse 

för hur skolan som organisation påverkar hur tillgången till en skolkurator kan se ut använder vi oss 

av Bergs (1999) organisationsteoretiska perspektiv, frirumsmodellen, i vår studie. Det Stålhammar 

(1984) kommer fram till i sin avhandling är att det redan under tidigt 1980-tal visade sig att 

rektorsrollen är svår att ta och arbeta efter, bland annat genom tilltagande sociala problem hos många 

elever (Stålhammar, 1984, s. 43). 

  Rektorns uppgifter kan enligt forskaren Lundgren (1982, citerat i Stålhammar: 1984) förstås 

genom tre olika sfärer. Den första benämner han som den administrativa sfären vilket innebär att 

möjligheten för rektorn att uppfylla sina arbetsuppgifter påverkas av vilka ekonomiska ramar och 

förutsättningar rektorn har. Arbetet i sig regleras av juridiska lagar och förordningar och styrs genom 

läroplaner. Den andra sfären kallar Lundgren (1982) för den pedagogiskt- professionella sfären. Den 

handlar om skolans ledning som professionell organisation. Den sista benämns som den samhälleliga 

sfären, där rektorn också har ett samhälleligt uppdrag gentemot föräldrar och samhälle. Lundgren 

(1982) menar att man kan se rektorsrollen som en inre legitimitet genom förtroendet från lärarna, men 

också genom en yttre legitimitet från samhället och skolmyndigheten genom förväntningar på rektorn 

att styra skolan efter politiska beslut. Dessa avhandlingar belyser och problematiserar rektorsrollen 

vilket vi finner intressant när vi ska studera hur rektorer har valt att tillämpa ”tillgång” i den nya 

skollagen (2010:800). Intressant är också vad som kan påverka rektorernas val när det kommer till 

tolkningen av ”tillgången till en skolkurator” på deras skola. Det är av särskilt intresse eftersom det är 

rektorn som bär huvudansvaret för hur skolkuratorstjänsten och arbetet ska se ut på respektive skola 
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(Stålhammar 1984). 

  Svedberg (2000) berör också rektorsrollen i sin avhandling men lägger ett större fokus på att 

studera den konkurrens som finns mellan olika traditioner och intressen och hur dessa formar 

rektorsrollen. Det som vi finner intressant i denna avhandling är hur Svedberg (2000) beskriver 

rektorsrollen som ”otydlig” och att det inte är en given roll att inta. En annan intressant aspekt som 

lyfts fram är hur rektorsrollen formas och definieras på varje skola, vilket väckte funderingar hos oss 

över hur stor betydelse detta kan ha för rektorerna när det kommer till hur de väljer att prioritera olika 

insatser på skolorna. Vi är också intresserade av hur stor betydelse det har vem rektorn är som person 

och vilka åsikter och grundläggande värderingar rektorn har.  

  Svedberg (2000) kommer i sin avhandling fram till att det i rektorernas vardag ofta uppstår att 

olika intressen ställs mot varandra och på så sätt bidrar till en konfliktfylld situation som kan vara svår 

att hantera. Konflikterna kan ofta leda till besvärliga ledningssituationer som gör att det inte är helt 

enkelt att ta ställning till vilka olika handlingsalternativ som finns. I dessa typer av situationer har det 

visat sig vara enklare att tänka utifrån ett så kallat ”dilemmaperspektiv”, där olika intressen vägs mot 

varandra snarare än ett ”rationellt perspektiv” som (Svedberg 2000) menar är mer snävt. Vi finner 

denna forskning intressant för vår studie eftersom den belyser hur komplex och svår rektorsrollen kan 

vara. Vi upplever att det kan vara betydelsefullt att ha kunskap om- och problematisera detta eftersom 

rektorn sitter på ett så viktigt uppdrag när det kommer till att tolka lagtext och bedöma hur ”tillgången 

till en skolkurator” ska se ut (Svedberg, 2000). 

  I en tidigare C-uppsats “En studie om skolkuratorns profession, 2014” så efterfrågas studier om 

rektorns roll för skolkuratorernas arbetsmöjligheter. Eftersom det är rektorerna som har det 

huvudsakliga ansvaret för att skollagen efterföljs, så är det nödvändigt att intervjua rektorer för att få 

ett helhetsperspektiv på hur man arbetar för att få tillgång till en skolkurator. I uppsatsen anses det 

vara ett viktigt forskningsområde då de skolkuratorer som intervjuades i studien efterfrågade mer 

feedback från rektorerna och en tydligare arbetsbeskrivning för sitt yrke. 

Elevhälsa 

Backlund (2007) beskriver och analyserar i sin doktorsavhandling ”Elevvård i grundskolan- resurser, 

organisering och praktik” elevvårdens arbetsresurser, organisering och praktik. Avhandlingen består 

av två delstudier, den ena är kvantitativ och består av telefonintervjuer med rektorer och den andra är 

av kvalitativ karaktär och består av fallstudier på två olika elevvårdsteam. Genom ett 

organisationsteoretiskt perspektiv kom Backlund (2007) fram till att de resurser som skolorna hade för 

elevvård, såg väldigt olika ut. Vilken resurstillgång skolorna hade visade sig framförallt bero på 

organisatoriska och omgivande aspekter. Vad som uppmärksammas i studien är att skolsköterskan är 

en resurs som är högt institutionaliserad, och elevernas föreställningar av skolsköterskans roll är 

tillgänglighet. Det som framkommer är att skolkuratorer och skolpsykologer inte alls var lika givna 

resurser på skolorna, både med avseende på existens och på arbetets innehåll (Backlund, 2007). 
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Avhandlingen uppmärksammar att skolkuratorer och skolpsykologer ofta fungerar som utbytbara 

resurser på skolorna. Skolkuratorn saknar ofta en tydlig arbetsstruktur och definition, vilket gör att 

skolkuratorn som profession har svårt att avgränsa sitt arbete från övriga professioner på skolan 

(Backlund, 2007). 

 Backlund (2007) belyser en hel del aspekter i sin avhandling som är av intresse för oss. Att 

skolkuratorsrollen är otydlig och inte alls lika självklar som skolsköterskans visar på de prioriteringar 

som skolor ofta gör när det kommer till att anställa skolkuratorer eller inte. Denna prioritering har 

bidragit till negativa konsekvenser för det psykosociala arbetet på skolorna vilket i slutändan drabbar 

främst eleverna. Hur skolor väljer att prioritera och hantera det tolkningsutrymme som finns när det 

gäller att säkerställa tillgången till en skolkurator för eleverna, är något som vi kommer ta med oss i 

vår studie och i frågorna till rektorerna (Backlund, 2007). 
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4. Metod   

I denna del förklarar vi varför vi valde att fokusera på skolkuratorer, våra förkunskaper inom området 

samt hur vi gick tillväga i vår undersökning/studie och i sökprocessen. Vi diskuterar metodval, 

datainsamlingen, bearbetandet av materialet och hur analysen gick till. Därefter presenteras urvalet 

samt generaliserbarhet och validitet av vår studie. Vi kommer att presentera våra etiska 

ställningstaganden och avslutningsvis kommer en kort presentation av vår empiri och av våra 

respondenter. 

Förförståelse 

Vid val av forskningsfråga begränsade vi oss tidigt till ett område som vi både brinner för, stöd för 

barn och unga som lider av psykisk ohälsa. Detta är ett ämne som vi båda vill arbeta med i framtiden, 

men också har erfarenheter av från tidigare praktikplats på Barn och Ungdoms- psykiatrin Globen 

(BUP). Eftersom vi båda kan tänka oss att arbeta inom detta område ansåg vi att skolkurator på en 

gymnasieskola skulle vara det som intresserade oss mest. Vi har själva erfarenhet som elever vid två 

olika gymnasieskolor i Stockholm. Vi delade åsikten om att skolkuratorn vid våra respektive skolor 

inte hade varit välkänd, då ingen av oss visste vem kuratorn var eller om det överhuvudtaget fanns en 

anställd skolkurator på skolan. Detta väckte frågor kring vilka krav som ställs på skolan angående 

skolkuratorstjänst. Vi är medvetna om att vi går in i studien med en erfarenhet av att skolkuratorn inte 

skulle vara så tillgänglig för eleverna som vi önskat se dem, men har trots detta valt att närma oss 

frågan så objektivt som möjligt, utan någon hypotes.  

 

Sökprocess för forskning, kunskapsläge och teori 

För att få information om vårt valda område började vi med att läsa vad som står i lagboken. Vi läste 

allt som skrivits om elevhälsa i den nya skollagen (2010:800) på Skolverkets hemsida och i 

regeringens proposition angående den nya skollagen (Prop.2009/10:165). Eftersom propositionen är 

över tusen sidor lång använde vi sökordet ”tillgång” för att filtrera texten och läste utifrån detta endast 

den del som handlade om elevhälsan. Vi har lagt ner mycket tid utav sökprocessen på att försöka få 

fram definitioner som känns relevanta för begreppet “tillgång” som syftar till vad lagen menar med 

“tillgång till en skolkurator”(Prop.2009/10:165). Utöver den information som stod i propositionen har 

vi slagit upp begreppen “tillgång” och “tillgänglighet” i Nya stora synonymordboken som ger 

synonymer till begreppen för att få en uppfattning om vad begreppen står för och hur de kan 

definieras. Vi har kontaktat Stockholms stad för att få information om vilka direktiv och resurser 

angående elevhälsa som ges till rektorerna. En del information har vi också fått genom kontakt med 

Akademikerförbundet som nyligen haft en del föreläsningar i ämnet. 

 För att få en överblick över kunskapsläget så började vi att söka på Diva (Digitala 

Vetenskapliga Arkivet). Efter skrivna avhandlingar och C-uppsatser inom ämnet skolkuratorer. När vi 
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använde oss av sökordet: “skolkurator”, ”nya skollagen” och ”nya skollagen i praktiken” hittade vi en 

del uppsatser som framförallt inriktade sig på skolkuratorns handlingsutrymme, skolkuratorns 

profession och arbete. Genom dessa uppsatser hittade vi Backlunds rapport från 2007 om ”Elevvård i 

grundskolan–Resurser, organisering och praktik” som kändes relevant för vårt forskningsområde 

samt rapporter från Skolverket. Vi har sökt i databaserna SocIndex och Academic Search Complete 

med sökorden:”school counselor”, ”school* counsellor*”,”counsellor” AND ”School”. 

När vi sökte efter passande teorier för vårt arbete så började vi läsa om flera teorier som kändes 

relevanta. Vi använde oss av google scholar med sökorden “skolkurator”, “tillgång till skolkurator” 

och “nya skollagen” för att försöka hitta tidigare forskning inom området. Vi skrev ner alla de teorier 

som var nämnda i tidigare uppsatser om ämnet. Det var bland annat rollteori, professionsteori, 

organisationsteori, frirumsteorin och systemteori. Vi läste in oss på teorierna och valde frirumsteorin 

och organisationsteorin, som kändes mest lämpade för vår uppsats. För att få ytterligare information 

om frirumsteorin så kontaktade vi grundaren av teorin, Gunnar Berg, för att se vad han tyckte om 

teorins lämplighet kopplat till vårt valda ämne.  

 

Metodval och datainsamling 

För att besvara vår frågeställning har vi intervjuat fyra skolkuratorer på gymnasiet och fem 

gymnasierektorer på skolor i Stockholms stad. Eftersom vi ville ta reda på skolkuratorers och 

rektorers tolkningar har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer som metod för vår 

datainsamling. Semistrukturerade intervjuer fungerar som ett frågeschema där intervjuaren har en 

intervjuguide med en rad förbestämda frågor av mer allmän karaktär. Genom denna intervjuform 

finns möjlighet för intervjuaren att ställa följdfrågor för att få en djupare förståelse och mer 

utvecklade svar från respondenterna. Metodvalet ger respondenterna möjlighet att vara flexibla och 

uttrycka sig mer fritt än i en helt strukturerad intervju eller i enkätsvar. För att besvara våra 

frågeställningar tänkte vi att det bäst görs genom en kvalitativ studie, där det är respondenternas 

tolkningar och perspektiv som är utgångspunkten (Bryman, 2011). 

     Vi har studerat rektorer och skolkuratorers tolkningar och möjligheter till att arbeta efter 

begreppet tillgång i praktiken. Kvalitativa studier möjliggör en undersökning av kuratorers och 

rektorers upplevelser och tolkningar utifrån sitt naturliga helhetssammanhang. Om vi hade varit 

intresserade av att bara studera hur det rent statistiskt ser ut med tillgång till en skolkurator på skolor, 

hade en kvantitativ studie fungera, då bearbetningen endast skulle behandla siffror. Våra 

frågeställningar byggde på att studera tolkningar och av den anledningen valde vi en kvalitativ studie 

som ger möjlighet att ta del av respondenternas subjektiva verklighet (Bryman, 2011). 

  När vi funderade kring metodvalet vägde vi för- och nackdelar mellan intervjuer och enkäter, 

men kom fram till att intervjuer var det bästa alternativet för vår studie. Anledningen till att vi valde 

intervjuer var att vi ville få igång diskussioner och reflekterande resonemang från respondenterna 

kring hur de tolkar begreppet ”tillgång”. Det hade varit svårt för oss att på förhand ha förutbestämda 
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svarsalternativ i enkäter då vi inte visste hur respondenterna skulle resonera kring frågorna. En fördel 

med att använda oss av intervjuer var att vi som intervjuare kunde svara på frågor som respondenterna 

hade, vilket inte hade varit lika lätt med enkäter där respondenterna sitter själva och fyller i 

svarsalternativ. Risken med enkäter hade kunnat vara att frågor faller bort samt att enkäter också 

försvårar möjligheten till följdfrågor (Bryman, 2011). 

  Innan vi började med intervjuerna valde vi ut olika teman, utifrån begreppet tillgång, som vi 

formulerade frågor kring i en intervjuguide. Vi försökte formulera öppna frågor som möjliggjorde för 

respondenterna att fritt berätta om sina upplevelser och tolkningar. Vi följde inte ett strikt 

frågeschema utan hoppade mellan frågorna och ställde följdfrågor för att få så utvecklade svar som 

möjligt. Vi ville försöka skapa ett flyt i samtalet med respondenten och detta blev lättare när vi kunde 

hoppa mellan frågorna när vi tyckte att det passade (Bryman, 2011). Vi har i efterhand reflekterat över 

om det kunde ha någon betydelse att vi var två personer som intervjuade och om det på något sätt 

hade kunnat påverka respondenternas svar genom att de skulle ha känt sig mer granskade och fått 

svårare att öppna sig. Det är svårt att avgöra och bedömningen vi gjorde var att hålla i intervjuerna 

tillsammans då vi ansåg att det var bra att vara två personer som kunde känna av och lyssna på 

respondenternas svar. Vi som intervjuare har varit uppmärksamma på det som sagts och har försökt 

att på ett empatiskt sätt förstå intervjupersonens “verklighet”.  

 

Metod för bearbetning av data och analys 

Efter att vi genomfört intervjuerna har vi kodat det insamlade materialet. Kodningen har skett utifrån 

bestämda kategorier och teman som vi bestämt utifrån de teoretiska utgångspunkter som våra 

frågeställningar bygger på. De huvudsakliga teman som varit framträdande var “Tolkningar av 

tillgång”, “faktorer som påverkar tillgången” och “hur arbetet ser ut för att ha tillgång till en 

skolkurator”. Våra intervjuer har spelats in, transkriberats ordagrant och vi har tillsammans gått 

igenom och kodat materialet. Kodningen har skett genom att vi plockat ut det som varit mest 

återkommande, framträdande eller svar som vi ansåg stack ut från mängden. Vi har också plockat ut 

citat där vi anser att respondenterna beskriver sin tolkning ”tillgång” på ett utförligt sätt samt ger en 

målande bild av hur tillgången till skolkurator kan se ut.  

 Det transkriberade materialet har färgkodats efter teman där vi valt ut citat som vi upplever går 

att koppla till respektive frågeställning. Under varje tema har vi valt att kategorisera resultaten efter 

rubriker som vi anser har varit framträdande eller återkommande under intervjuerna. För att besvara 

vår första övergripande frågeställning i tema ett, har vi valt att ha en första rubrik som handlar om 

tolkningar av hur tillgången till en skolkurator ser ut för eleverna. Vi övergår därefter till hur 

innebörden av tillgång tolkas utifrån olika perspektiv. När vi pratade om tillgång utifrån olika 

perspektiv återkom frågan om huruvida en skolkurator ska ha öppen dörr eller inbokade tider för 

eleverna. Detta fanns det delade meningar om och vi valde därför att lyfta fram det eftersom det visar 

hur tillgång kan tolkas på olika sätt. De svar som direkt rörde den nya skollagen (2010:800) delade vi 



22 
 

in i dess formulering, tolkningsutrymme och hur den nya skollagen (2010:800) kan se ut i praktiken.  

 Då den nya skollagen (2010.800) öppnar upp för stort tolkningsutrymme var vi intresserade av 

att se hur rektorer och skolkuratorer kunde förhålla sig till tolkningsutrymmet och hur olika begreppen 

”tillgång” och ”tillgänglighet” kunde tolkas. Detta beskrivs närmare under rubriken: ”Relationer, på 

plats och välkänd”. Under tema två presenterar vi faktorer som påverkar tillgången till en skolkurator 

och kategoriserar faktorerna i fem olika kategorier. Dessa fem kategorier var: resursbrist, möten och 

administrativ tid, vem rektorn på skolan är, ekonomi och budget samt hur stort behovet av en 

skolkurator är hos eleverna. Under tema tre har vi presenterat respondenternas svar i hur arbetet ser ut 

för att ha tillgång till en skolkurator och uppmärksammade därför arbetssätt för att skapa tillgång. . 

Resultatet har sedan analyserats genom ett organisationsteoretiskt perspektiv, frirumsteorin och 

genom tidigare forskning.  

  Vi har valt att i vårt resultat benämna de intervjuade skolkuratorerna som K1, K2, K3 samt K4 

när vi redovisar citat och resultat. Vi benämner de intervjuade rektorerna som R1, R2, R3, R4 samt R5 

när vi redovisar citat från rektorerna. Nedan följer en kort beskrivning av respondenterna. 

 

K1: Ansvarar ensam för 1100 elever och arbetar heltid  

K2: Ansvarar ensam för 650 elever och arbetar heltid 

K3: Ansvarar ensam för ca 140 elever och arbetar heltid 

K4: Ansvarar tillsammans med en kollega för 1100 antal elever och arbetar heltid 

 

R1: Är rektor på samma skola som K3   

R2: Är inte rektor för någon av skolkuratorerna i våra intervjuer 

R3: Är rektor på samma skola som K1   

R4: Är rektor på samma skola som K4    

R5: Är rektor på samma skola som K2                                                               

Urval 

För att kunna besvara våra frågeställningar har vi valt att intervjua fyra skolkuratorer och fem rektorer 

på gymnasieskolor i Stockholms stad. Anledningen till att vi valt att ha två olika professioner som 

respondenter är att vi ville belysa begreppet “tillgång” ur två olika perspektiv. Tidigare 

kandidatuppsatser som vi har läst har efterfrågat studier om rektorernas roll och ansvar att tolka den 

nya skollagen (2010:800) samt ansvaret att besluta om skolkuratorsbehovet på skolorna. Detta 

perspektiv har ingen tidigare berört och därför tänkte vi att det kunde vara spännande och givande att 

utforska det närmare med förhoppning att kunna bidra med ny kunskap. Vi kontaktade kommunen 

och frågade hur bestämmelserna kring skolkuratorernas tjänster på skolor ser ut och fick då svaret att 

rektorerna bestämmer detta och att det inte finns några “öronmärkta” pengar avsatta för 
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skolkuratorstjänster. Med denna information kändes det därför relevant att intervjua rektorer för att 

söka förståelse för vad som kan påverka tillgången till en skolkurator. 

  I studien har vi lagt fokus på att studera begreppet “tillgång” och relationen mellan lagtext och 

praktiskt utförande. Vi har belyst hur skolans organisation, genom kommun, lag, rektorer och 

skolkuratorers arbete tillsammans har betydelse för att eleverna ska ha tillgång till en skolkurator. För 

att få en bild av det praktiska arbetet valde vi att intervjua skolkuratorer för att se deras möjlighet att 

vara tillgänglig för eleverna i det dagliga arbetet. Rektorer valde vi utifrån deras ledarroll då de 

påverkar hur tillgången till en skolkurator ska se ut på deras skola. I fyra av fallen arbetade rektor och 

skolkurator på samma skola och på en av skolorna intervjuade vi enbart rektorn. Att respondenterna 

arbetade på samma skola är inte av betydelse för vår studie då den inte har en komparativ ansats. Vi 

valde att genomföra intervjuerna med skolkuratorer och rektorer var för sig, med ett undantag där 

intervjun gjordes tillsammans med båda professionerna gemensamt.  

  För att finna respondenter till vår uppsats började vi med att gå in på Stockholms stads hemsida 

för att få fram en lista på alla gymnasieskolor i Stockholms stad. Därefter skickade vi ut mail till 25 

gymnasieskolor och av dessa 25 skolor fick vi svar från fem stycken där vi sedan genomförde 

intervjuerna. Vår förhoppning var att få en så bred variation av skolor som möjligt gällande fristående 

och kommunala skolor samt en spridning av skolor i förorten och innerstan. Vi fick i våra intervjuer 

en relativt god geografisk spridning, men nästan enbart kommunala skolor. Det hade varit intressant 

om vi hade kunnat få fler intervjuer med fristående skolor för att se om det finns några skillnader eller 

likheter där emellan. Vårt urval innehåller fyra kommunala skolor och en fristående skola utan 

vinstdrivande syfte. Alla de skolor som vi besökte hade en heltidsanställd kurator och vi är medvetna 

om att detta förmodligen inte är en slump, utan att de skolor där det fungerar bra kanske också är de 

som är villiga att ställa upp i denna typ av sammanhang. Det gör att vår studie utgår ifrån skolor som 

har en heltidsanställd kurator och vi är medvetna om att det inte ser ut så på alla skolor. 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  

Validitet handlar om hur väl studien besvarat det som önskades undersökas eller att studien verkligen 

har mätt det som skulle mätas. Det finns olika sätt att mäta validitet och man skiljer på 

mätningsvaliditet, intern validitet samt ekologisk validitet. I kvalitativa studier kan inte validiteten 

skattas i siffror, som man kan i kvantitativa studier. Intern validitet är vanligare i kvalitativa studier än 

extern validitet och det är ett mått på hur trovärdig forskningen kan sägas vara. Vi har i vår studie ökat 

trovärdigheten genom att vara transparanta och har noggrant beskrivit vår arbetsprocess. Vi har 

beskrivit vår förförståelse vi, hur vi gått till väga med datainsamlingen, hur vi valt vårt urval och hur 

vi beskrivit vår analysprocess. Vi anser oss ha undersökt det som vi från början tänkt undersöka med 

studien, vilket var ”hur tillgången till en skolkurator ser ut” och dess påverkande faktorer. 

Datainsamlingen stämmer bra överens med de teoretiska ramar och begrepp vi valt att förhålla oss till 
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i studien och vi som intervjuare har tillsammans tolkat och bearbetat materialet på ett så objektivt sätt 

som möjligt (Bryman, 2011).  

 Den interna validiteten är högre i vår studie än den externa validiteten. När vi talar om extern 

validitet handlar det om huruvida resultatet av vår studie kan generaliseras utöver den specifika 

undersökningskontexten. Här är det viktigt att se till vilket urval man valt att ha med i studien. När 

man undersöker den externa validiteten ser man hur tillförlitliga forskningsresultat i en studie kan 

sägas vara. Tillförlitligheten benämns som extern reliabilitet vilket innebär att man undersöker om  

studiens slutsatser skulle kunna bli desamma om den gjordes igen vid en annan tidpunkt och av andra 

forskare. Kvalitativ forskning får ofta kritik för sin externa validitet då det är svårt att generalisera och 

resultatet oftast är beroende av dess sociala kontext (Bryman, 2011).   

   Gällande validitet och reliabilitet finns det mycket som talar emot en generalisering av vårt 

resultat, om hur tillgången till en skolkurator ser ut i andra sammanhang än de skolor och de urval av 

respondenter vi valt att ha med i vår studie. Detta på grund av att vår studie och vårt urval är för litet 

samt att vi gjort de metodval vi gjort. Att respondenterna svarat liknande i undersökningen behöver 

dock inte ses som en slump och kan säga någonting om hur rektorer har möjlighet att tillämpa lagen 

och skolkuratorers möjligheter till att arbeta praktiskt. Eftersom svaren var så lika kan vi tala om en 

teoretisk generalisering av de resultat vi fått, snarare än en empirisk generalisering. Om vi hade 

intervjuat fler rektorer och skolkuratorer i samma område, under samma tid är sannolikheten stor att 

dessa skulle ge liknande svar (Bryman, 2011; Kvale, Brinkman 2014). Det skulle kunna gå att utgöra 

”måttliga” generaliseringar då allt vårt insamlade material tyder på samma slutsats. Williams (2000, 

citerat i Bryman: 2011) beskriver generalisering av kvalitativa studier som ”exempel på en bredare 

uppsättning av identifierbara drag” då de identifierbara dragen vi kunde se upprepande tyder på att 

det är så i flera fall och att resultatet av vår studie på så sätt skulle kunna generaliseras till en bredare 

uppsättning än de respondenter vi haft i vårt urval (Bryman, 2011).   

 

Etiska ställningstaganden 

Inför vår studie har vi behövt ta ställning till vissa etiska ställningstaganden för att säkerställa att våra 

respondenter inte tar skada. Eftersom vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer har vår avsikt 

varit att få fram intervjupersonernas subjektiva uppfattningar, för att söka en djupare förståelse. Vid 

intervju som val av datainsamling är det viktigt att tänka över vilka konsekvenser uppsatsen kan ge 

för respondenterna. Vi som intervjuare har varit noga med att försöka skapa en god relation till 

respondenterna för att de ska känna sig trygga (Bryman, 2011). För att säkerställa att vår studie ska 

vara etiskt försvarbar har vi valt att utgå ifrån de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet 

(2011) presenterar. Dessa principer benämner de som informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011).  

 Innan vi påbörjade datainsamlingen informerade vi, i enlighet med informationskravet, 

respondenterna om vad syftet med undersökningen var. Vi skickade ut ett informationsbrev (Bilaga 1) 
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via mail till skolor i Stockholms stad, där vi efterfrågade respondenter och bifogade all information 

som de behövde få veta innan intervjun. Information gavs om att deltagandet alltid är frivilligt och att 

det fanns möjlighet att hoppa av eller avbryta om så önskas. Respondenterna fick i förväg information 

om vilka moment som undersökningen skulle innefatta. Vi var noga med att understryka att 

deltagarna själva fick bestämma om de ville medverka eller inte enligt samtyckeskravet (Bryman, 

2011). 

  Alla de uppgifter som berör deltagarna i undersökningen har, både under och efter studien, 

förvaras säkert i enlighet med konfidentialitetskravet så att obehöriga inte kan komma i kontakt med 

dessa. Vi var både i informationsbrevet samt vid intervjun tydliga med att anonymitet kommer att 

gälla vilken skola det rör sig om, vilka personer som har deltagit och att inga namn kommer att 

publiceras (Bryman, 2011). Inom konfidentialitetskravet är det viktigt att fundera över respondentens 

möjlighet till sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet. Vi funderade länge på vad 

dessa begrepp står för då de kan uppfattas som synonyma och kom fram till att vi kan lova 

anonymitet, konfidentialitet och tystnadsplikt. Vi har inte berättat för någon vem som sagt vad i 

intervjusvaren, raderat allt insamlat material och anonymiserat respondenterna och skolorna i vår 

uppsats. Detta gäller både mellan de olika skolorna som vi besökt men också mellan professionerna 

på respektive skola. Vi informerade också respondenterna om nyttjandekravet dvs. att de uppgifter 

som samlas in från deltagarna endast får och kommer användas till vår specifika undersökning. Vi 

informerade om att uppsatsen kommer publiceras i DIVA (Vetenskapsrådet 2011 s.67-68). 

  Vårt urval består av rektorer och skolkuratorer från gymnasieskolor inom Stockholms stad.  

De rektorer och skolkuratorer som vi intervjuat arbetar i de flesta fall på samma skola. Vi var 

medvetna om att detta kanske skulle bli problematiskt då respondenterna skulle ha samma arbetsplats 

och genom detta kanske får svårare att prata öppet om sina upplevelser. Därför valde vi att hålla de 

flesta intervjuerna, om det fanns möjlighet till detta, separata. Detta gjorde vi för att undvika att 

skolkuratorerna och rektorerna skulle påverka varandra i sina svar, men även för att undvika att det 

skulle bli obekvämt för någon av respondenterna att prata öppet. Vi har aldrig varit ute efter att 

jämföra skolkuratorernas svar med rektorernas i någon form av komparativ studie. I början av varje 

intervju så presenterade vi oss och återberättade allting som vi hade skrivit i informationsbrevet 

(Bilaga 1).  
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5. Teori 

Vi har i vår studie valt att använda oss av ett organisationsteoretiskt perspektiv där vi plockat ut 

användbara teoretiska begrepp för att analysera vårt resultat. De begrepp vi valt är formell och 

informell organisation. Vi har valt att analysera resultatet utefter det som i organisationsteorin 

benämns som rationalitetsbegränsningar. Dessa begränsningar kan vara både ekonomiska och 

politiska, men även handla om brister hos individer. Inom organisationsteorin inryms Bergs (1999) 

frirumsteori där vi kommer att använda Bergs (1999) frirumsmodell för att förstå skolan som 

organisation och dess yttre och inre gränser.  

 Det har gjorts tidigare forskning inom området skolkuratorer där bland annat skolkuratorns 

handlingsutrymme och roll har studerats. Där har det konstaterats att skolkuratorns arbetsbeskrivning i 

många fall är oklar och skolkuratorns roll kan vara ”hotad” då det ofta blir ett bortprioriterat yrke på 

skolan (Backlund, 2007).  Forskning likt denna besvarar hur skolkuratorer uppfattar sin yrkesroll, men 

besvarar inte vilka faktorer som kan påverka hur skolkuratorns roll ser ut på skolan. Som vi skrev 

under tidigare forskning så har Backlund (2007) kommit fram till att elevvården ser olika ut på olika 

skolor och att detta framförallt berodde på organisatoriska och omgivande aspekter. Skolkuratorer 

fattar inte beslut om hur ”tillgången till en skolkurator” ska se ut, genom exempelvis huruvida man 

väljer att anställa en skolkurator eller inte, utan där har rektorer beslutanderätt. Det gör att 

skolkuratorer inte ensamma kan svara för hur tolkningsutrymmet i den nya skollagen (2010:800) 

påverkat tillgången till en skolkurator. För att ge en större förståelse för hur ”tillgång till en 

skolkurator” ser ut enligt den nya skollagen (2010:800) och varför det ser ut som de gör, så måste man 

förstå skolan som organisation och därmed använda sig av ett organisationsteoretiskt perspektiv. 

  Det som vi vill tillföra med vår studie är att studera ”tillgången” till en skolkurator ur ett 

organisationsteoretiskt perspektiv, där vi både inkluderar skolkuratorer och rektorer i våra intervjuer. 

Vi har undersökt vilken påverkan den nya skollagen (2010:800) och kommunen har i beslutandet om 

tillgången till en skolkurator. Genom att använda organisationsteori i vår studie så bidrar vi till en 

bredare förståelse för alla de instanser som påverkar hur tillgången till en skolkurator ser ut för 

eleverna. Organisationsteorin hjälper oss att förstå och förklara hur lagens utformning, kommunens 

direktiv samt rektorers och skolkuratorers möjligheter att tillsammans ge elever tillgång till en 

skolkurator utifrån de möjligheter och begränsningar som skolan ges. Vi är intresserade av att se hur 

skolan som organisation påverkas av rektorers och skolkuratorers egna tolkningar av ”tillgång till en 

skolkurator” och vilken betydelse detta får i deras arbete.  

 Bergs (1999) frirumsteori hjälper oss att förklara hur skolan påverkas av otydliga inre och yttre 

gränser för vad som är skolans uppdrag. Om den nya skollagen (2010:800) inte tillräckligt definierar 

vad ”tillgång till en skolkurator” är, så vill vi genom detta perspektiv analysera vad det kan få för 

konsekvenser för arbetet på skolan. Här inkluderas skolkuratorns roll, genom att se hur egenstyrt 
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deras arbete är och vilka konsekvenser detta kan ge. Vi kommer nedan att gå in och beskriva 

teorivalen närmare och hur vi kommer att använda oss av teorierna i vår studie. 

Organisationsteori  

Det finns många olika inriktningar inom organisationsteorin. Det som är gemensamt för alla är att de 

avser läran om organisationer dvs. människor som arbetar och strävar efter samma mål. Det kan 

handla om att beskriva organisationer, förklara organisationer eller syfta till att förändra 

organisationer. Vi har i vårt arbete att lagt fokus på ett förklarande och beskrivande perspektiv av hur 

skolan som organisation ser ut och arbetar, för att sedan ge förslag på förändringar i organisationen 

under diskussionskapitlet (Brunsson, m.fl.2002). Vi har genom ett organisationsteoretiskt perspektiv 

besvarat våra frågeställningar om hur skolan tolkar och arbetar för att säkerställa att den nya skollagen 

(2010:800) efterföljs. Genom att studera detta utifrån organisationsteorin har vi sett alla beslut och 

instansers betydelse för ”hur tillgången till en skolkurator” ser ut för elever och vilken betydelse 

rektorer och skolkuratorers tolkningar av begreppet ”tillgång” har för praktiken. 

  Organisationsteorier inriktar sig på att studera hur arbetet i en organisation styrs och fördelas, 

hur enskilda uppgifter delas upp och relaterar till varandra, hur fritt eller osjälvständigt arbetet är och 

hur arbetsledningen ser ut (Abrahamsson, 2000). Vi har i vår uppsats studerat rektorernas och 

skolkuratorernas roll genom ett organisationsperspektiv där vi ser till hur arbetsuppgifter har fördelats 

och hur mycket eget ansvar som lämnas till skolkuratorerna att forma sin egen arbetsbeskrivning. Av 

den anledningen är det nödvändigt att intervjua både skolkuratorer och rektorer. Rektorer för att se 

hur stor prioritering som valts att lägga på skolkuratorstjänst, hur arbetsuppgifter har  fördelats och 

skolkuratorer för att få information om deras självständiga arbete. Detta för att beskriva och förklara 

hur skolan som organisationen är uppbyggd och fungerar. 

  Organisationsteorin inrymmer både det dagliga som sker inom en organisation, men också de 

ramar och rationalitetskontexter som definierar aktörers handlingsutrymme och hur de är skyldiga till 

att arbeta efter beslutade lagar och förordningar (Abrahamsson, 2000). Detta passar vår studie då vi 

valt att presentera skollagens utformning och kommunens roll, tillsammans beskriver de ramar och 

rationalitetskontexter för hur rektorers och skolkuratorers dagliga arbete kan se ut. Klassiska 

organisationsteorier förklarar ofta framgångskoncept för hur organisationer ska förändras för att 

effektiviseras. Abrahamsson (2000) fokuserar mer på vad organisationer verkligen gör och 

exempelvis under vilka villkor verkställande ledning har möjlighet att arbeta efter.  Här läggs större 

fokus på organisationens form och de metoder genom vilket arbetet styrs och organiseras. Genom ett 

organisationsperspektiv har vi belyst hur rektorer inom sina befattningsbeskrivningar och 

ansvarsregler verkligen har möjlighet till att skapa struktur i organisationens ”verklighet” 

(Abrahamsson, 2000).  

  Abrahamsson (2000) använder sig av begreppen formell och informell organisation för att 

beskriva en och samma organisation och hävdar att dessa ofta skiljer sig från varandra. 
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Organisationens ”verklighet” skulle då vara den informella organisationen. Att försöka definiera vad 

en organisations ”verklighet” är, är dock ingenting som Abrahamsson försöker göra, utan han 

använder sig av uttrycket i beskrivande syfte (Abrahamsson, 2000 s.13). Vi ansåg att dessa begrepp 

var passande i vår studie då vi är intresserade av rektorers och skolkuratorers egna uppfattningar av 

hur de i praktiken kan arbeta enligt den nya skollagen (2010:800). 

  Den formella organisationen baserar sig på ett ideal med organisationsschema för att skapa 

ordning, struktur och sammanhang, till den som vill få en snabb inblick i hur en organisation fungerar. 

Detta stämmer enligt Abrahamsson (2000 s. 13-14) sällan överens med hur verkligheten och vardagen 

på en arbetsplats ser ut. Inom alla dessa inrutade bestämmelser för hur en organisation ska fungera så 

sker ett informellt arbetsliv. Inom det informella arbetslivet uppstår olika fenomen i vardagen och 

dessa är svåra att förutspå och det blir därför svårt att ha ett organiserat system som fungerar för alla 

möjliga utfall (Abrahamsson, 2000). Vi har i vår studie varit intresserade av att se hur skolan, som en 

formell organisation, med dess ramverk och regler fungerar och arbetar efter den nya skollagen 

(2010:800). Vi har sedan studerat den informella organisationen för att se hur ”verkligheten” för 

rektorer och skolkuratorer ser ut och hur de väljer att tolka den nya skollagen (2010:800) i arbetet med 

eleverna.  

  Abrahamssons (2000) betonar vikten av att ha insikt i vilka ramar och begränsningar, som 

lagen medför och hur dessa påverkar organisationens handlingsutrymme. Detta för att kunna 

möjliggöra en förståelse för själva handlingsprocessen inom organisationen. Att förstå den informella 

organisationen är en empirisk fråga och för att kunna undersöka den informella organisationen på ett 

värdefullt sätt  måste man börja med att studera den formella organisationen (Abrahamsson, 2000 s. 

14). Vi har använt oss av detta resonemang i vår studie genom att först presentera den nya skollagens 

(2010:800) utformning och vilket uppdrag som ges från kommunen till rektorerna. Vi har studerat hur 

skolan som organisation arbetar för att få tillgång till en skolkurator för eleverna. Detta är värdefullt 

för att skapa en förståelse för vilka möjligheter och begräsningar skolan som organisation har. 

 För att kunna förstå organisationernas begränsningar i dess formella struktur behövs ett 

rationellt perspektiv, då det skapar möjlighet att se rationalitetens gränser och yttre krafter som 

påverkar organisationen. Om man ska använda sig av organisationsanalys ur det rationalistiska 

perspektivet ser man på organisationen som en produkt av ett handlande subjekts planer. Det är någon 

part, i vårt fall rektorn, som arbetar med bestämmanderätt för att skolan ska sätta mål, skaffa medel 

för att uppnå dessa och sedan göra ett schema för hur detta ska gå till. Det som blir problematiskt i 

detta är när faktorer som begränsar rationella val och planer träder in. Det är antagligen omöjligt att 

tänka sig en organisation som helt saknar rationella komponenter, men det är viktigt att se 

begränsningar för vad som är möjligt i det arbete som ska bedrivas (Abrahamsson, 2000). Dessa är 

viktiga komponenter i vårt arbete då vi har försökt att förstå de faktorer som kan påverka ”tillgången 

till en skolkurator”. Detta för att ge en förståelse för att det inte räcker med en vilja om att det ska 

finnas tillgång till en skolkurator, utan att det är viktigt att se till vilka möjligheter och 
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rationalitetsbegränsningar som kan försvåra eller förhindra det. Abrahamsson (2000, s.120) benämner 

tre exempel på rationalitetsbegräsningar: ekonomiska, teknologiska och politiska. Av dessa har vi valt 

att fokusera mer på de ekonomiska och politiska. Ekonomiska genom den budget som skolan har och 

det politiska både genom kommunens direktiv och vad den nya skollagen (2010:800) förskriver om 

tillgång.  

  Simon (1971, citerat i Abrahamsson: 2000) beskriver en annan typ av rationalitetsbegränsning 

som är ”brister hos individen”. "Brister hos individen" menar Simon (1971, citerat i Abrahamsson: 

2000) är att den kunskap som individen har kan vara ofullständig och att människan på egen hand är 

oförmögen att fatta ”korrekta” beslut utan stöd från organisationen. Dessa beslut kan handla om hur 

arbetsuppgifterna skall utföras av individer i organisationen. Här ser man organisationen som ett 

medel för att kunna motverka tendenser hos individen att fatta felaktiga beslut i sitt arbete 

(Abrahamsson, 2000 s.122-123). Tidigare forskning (Backlund, 2007) visar på att skolkuratorns 

arbetsuppgifter är otydliga och att det saknas tydliga direktiv uppifrån. Därför har vi undersökt hur 

mycket utrymme som verkligen ges skolkuratorn att fatta beslut utan stöd från skolan som 

organisation. Detta för att se hur skolkuratorer själva väljer att arbeta för att bäst skapa en tillgång till 

en skolkurator för eleverna. Vi har undersökt hur det påverkas av teorin om att den begränsning som 

finns inom en organisation kan vara brister hos individen och att det inte skulle gå att fatta ”korrekta” 

beslut utan stöd från organisationen. Genom att tillföra detta perspektiv har vi kunnat se hur väl 

skolan som organisation fungerar för att ge eleverna ”tillgång till en skolkurator”.  

Frirumsteorin 

Bergs (1999) frirumsteori/frirumsmodell handlar om yttre och inre gränser som reglerar 

handlingsutrymmet i skolan, mellan skolans ledning och de lagar som råder. Berg (1999) menar att de 

inre gränserna handlar om rådande skolkultur, skolans vardagsarbete och dess värdegrund, medan de 

yttre gränserna handlar om lagar, styrdokument och skolans historiska bakgrund. De yttre gränserna 

för hur skolverksamheten ska bedrivas styrs därmed av uppdrag från staten. Om man ska göra en 

skolutvecklingsprocess så måste den starta med en analys av rådande skolkultur för att sedan kunna 

förändra verksamhetsplaneringen och driva den framåt. Berg (1999) menar att det sker genom 

erövrandet av det han väljer att kalla ”frirum” som är outnyttjat handlingsutrymme mellan de inre och 

yttre gränserna. Eftersom rektorerna själva får utrymme till att tolka den nya skollagen (2010:800) så 

kan detta medföra frågor kring vart de yttre gränserna verkligen går för skolans åtaganden. Enligt 

frirumsteorin innebär det att, i ju högre grad tolkningen lämnas åt skolan, desto större och mer 

omfattande blir frirummet för enskilda skolorganisationers självständiga handlingar. Frirummet finns 

mellan de mångtydiga uppdrag som skolan är ålagda att genomföra i den nya skollagen (2010:800) 

och vad de i praktiken genomför.  

  Skolutvecklingen sker genom ett samarbete av de inre och yttre gränserna och det är viktigt, 

för exempelvis skolkuratorer och rektorer på en skola, att vara medvetna om var dessa gränser går för 
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att kunna göra ett så bra arbete som möjligt för eleverna. Berg menar att olika skolor använder detta 

frirum på olika sätt och att det är för alla elevers bästa att skolan blir medveten om dessa gränser. 

Detta möjliggör för enskilda skolor att uppmärksamma och förändra det vardagliga arbetet inom 

ramen för de yttre gränserna. Då den nya skollagen (2010:800) öppnar upp för stort tolkningsutrymme 

så blir följden att de yttre gränserna på skolan inte är helt givna. Genom att analysera detta utifrån 

frirumsteorin har vi undersökt hur skolkuratorernas arbete påverkats, om rektorer tydligt har satt 

gränser för skolkuratorernas arbete samt vilken upplevelse av tolkningsutrymme skolkuratorerna 

själva uppfattar sig ha.  

          I och med att man medvetandegör dessa gränser så menar Berg (2011) att skolan inte per 

automatik okritiskt ska lyda dessa gränssättningar. Tvärtom öppnar denna teori upp för kritisk 

diskussion. Om man öppnar upp för samtal om vad som anses som bra förhållningsregler, både utefter 

inre och yttre gränser, så menar Berg att man kan öppna upp för utveckling av skolan (Berg, 2011). Vi 

anser att frirumsteorin är en bra teori att använda i vår studie då vi har undersökt hur skolor väljer att 

arbeta efter den nya skollagen (2010:800) och hur olika tolkningar av begreppet ”tillgång” kan se ut. 

Vi har att undersökt hur skolor väljer att arbeta utefter de yttre gränser, som skollagen etablerar 

genom att kräva att det ska finnas ”tillgång” till en skolkurator på varje skola och hur det ”vardagliga 

arbetet” ser ut. Detta har gett en bild av hur mycket ”frirum” som skolan verkligen tar för sig av. Vi 

anser att detta är en relevant teori då den berör rektorer, men även skolkuratorers, komplexa roll i 

skolan. 
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6. Resultat  

Vi har valt att presentera vårt resultat från intervjuerna utifrån följande tre teman: Tolkningar av 

tillgång, faktorer som påverkar tillgången och hur arbetet ser ut för att ha tillgång till en skolkurator. 

Dessa teman är valda för att kunna besvara våra frågeställningar och begränsa oss till syftet med 

studien, som är att undersöka tolkningar av tillgången till en skolkurator. Vår huvudfrågeställning är 

”Hur tolkar rektorer och skolkuratorer kravet på tillgång till en skolkurator i den nya skollagen 

(2010:800) och hur anser de att detta krav efterföljs?” och kommer att besvaras under Tema 1. Våra 

två underfrågeställningar besvaras därefter i Tema 2 och Tema 3 för att ge en mer nyanserad bild av 

vilka faktorer som kan påverka tillgången till en skolkurator och hur tillgången kan se ut på olika 

gymnasieskolor. I resultatet kommer vi att under dessa teman presentera underkategorier där vi 

sorterat in utvalda citat som vi kunnat koppla till våra teman. Dessa underkategorier är tematiseringar 

som vi efter transkribering av alla intervjuer har sett som framträdande och återkommande. Vi har 

genom utplockade citat från respondenterna redovisat för hur de valt att besvara frågor som är 

kopplade till våra frågeställningar och på så vis redovisa för resultatet av vår studie. 

Tema 1: Tolkningar av tillgång 

I vårt första tema har vi valt att besvara vår första frågeställning: ”Hur tolkar rektorer och 

skolkuratorer kravet på tillgång till en skolkurator i den nya skollagen (2010:800) och hur anser de 

att detta krav efterföljs?” Detta var vår huvudfrågeställning och därför har Tema 1 tagit störst plats i 

resultatet. Frågan var utformad efter den nya skollagen (2010:800) som ska säkerställa tillgången till 

en skolkurator för elever. Vi var intresserade av att få fram rektorernas och skolkuratorernas 

tolkningar av tillgång, både genom begreppets definition men också av hur de upplever att begreppet 

tar sig uttryck i praktiken, vilket presenteras i detta avsnitt. Vi har valt att presentera resultatet av vad 

respondenterna hade för tankar kring tillgång och tillgänglighet till en skolkurator för eleverna, för att 

avsluta med det resultat som är direkt kopplat till den nya skollagen (2010:800). Under Tema 1 

återspeglas de åsikter som rektorerna och skolkuratorerna har angående formulering, 

tolkningsutrymmet av lagen och vad lagen innebär i praktiken.  

 

Tolkningar av hur tillgång till en skolkurator ser ut för eleverna  

I våra intervjuer (Bilaga 1) frågade vi respondenterna om de upplever att eleverna har tillgång till en 

skolkurator och hur de kan vara tillgängliga för skolans elever. Exempel på frågor kring detta var: 

“Upplever du att alla elever som vill har möjlighet att träffa en skolkurator på er skola?” samt “Har 

du möjlighet att vara så tillgänglig för skolans elever som du önskar vara?”. Vi ställde dessa frågor 

för att få en övergripande bild över hur upplevelsen av tillgång och tillgängligheten till en skolkurator 

ser ut. Under intervjuernas gång så insåg vi att tillgång inte enbart var ett begrepp som öppnade upp 

för tolkningsmöjligheter, det kunde också tolkas olika av olika respondenter. Vi var intresserade av 

hur respondenterna definierade tillgång. Ett exempel på en definition av begreppet tillgång var ifrån 
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R4 som beskrev det som att alla elever skolkuratorn ansvarar för ska känna att det känns bra att gå dit 

om den skulle ha behov av det.  

 

R4: Tillgång av en kurator tycker jag är tillgång till en person som alla elever som den är 

ansvarig för upplever att det är en person som jag kan gå till om jag av olika skäl inte mår så 

bra. Det tycker jag är tillgång. Sen kan ju det betyda att jag under tre år aldrig mer än säger 

“hej” till kuratorn. Men jag vet att jag har tillgång till en kurator och tycker att det skulle 

kännas okej att gå dit om jag har behov.  Det är tillgång. 

 

Alla respondenter ansåg att det fanns tillgång till en skolkurator för alla elever. De skolor som 

respondenterna i våra intervjuer arbetade på hade en heltidsanställd skolkurator stationerad  på skolan, 

vilket gjorde att det per automatik fanns en typ av tillgång till en skolkurator genom anställningen. 

Kuratorerna svarade att de elever som ville hade tillgång till att träffa skolkurator och att de inte 

kunde vara mer tillgängliga än de redan var. K3 beskrev det på följande sätt ”jag kan inte vara mer 

tillgänglig än jag är. För jag kan ha samtal när jag står vid min cykel på väg hem eller när jag 

kommer till skolan och jag ser någon elev.”  

 Det vi kunnat utläsa från respondenternas svar var att båda yrkesgrupperna uppmärksammade 

elevernas uppfattningar av att ha tillgång till en skolkurator. Detta kommer vi gå in närmare på under 

Innebörden av tillgång i olika perspektiv nedan. Respondenterna talade mycket om att eleverna ville 

träffa en skolkurator precis när de känner behov av det och definierar tillgång som att det skulle vara 

precis ”här och nu”. Vi vill uppmärksamma ett svar, från en av rektorerna, som skiljde sig från de 

övriga. Respondenten menar att de flesta elevärenden sällan är akuta och kan därför vänta några 

dagar. Vi vill belysa citatet för att visa hur komplex definitionen faktiskt är. Upplevelsen av att vara 

tillgänglig för eleverna behöver inte betyda att eleverna upplever tillgången på samma sätt. 

 

R2: Tillgång har de på det sättet att när det är en krissituation, om kuratorn nu är tillgänglig 

överhuvudtaget, får de alltid träffa skolkuratorn direkt. Annars blir det någon av de andra i 

elevhälsoteamet. Men, oftast är det en situation som kan vänta några dagar eller en vecka.  

 

Innebörden av tillgång i olika perspektiv 

Alla skolor svarade att de upplevde att de hade tillgång till en skolkurator. Innebörden av begreppet 

tillgång problematiserades på olika sätt i samtliga intervjuer. Alla respondenter menade att begreppet 

”tillgång” är ett vagt begrepp som är anpassningsbart för praktiken. Det i sig behövde inte alltid vara 

negativt, men alla respondenter var överens om att innebörden av begreppet ”tillgång” är 

svårdefinierat och kan se olika ut ur olika perspektiv. 

 

K2: Ja, jag jobbar ju heltid här. Så jag är här måndag- fredag. Så på papper är det ju väldigt 

bra tillgång med en skolkurator. Men, i det praktiska så tycker jag att det är svårt att vara 

tillgänglig faktiskt. 
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 Begreppet tillgång problematiserades inte bara genom själva begreppsdefinitionen i sig utan även vad 

tillgång är ur olika personers perspektiv. Det kan finnas tillgång till en skolkurator, exempelvis genom 

en heltidsanställning av skolkurator, vilket alla de skolor som vi intervjuade hade.  Ett flertal av 

respondenterna menade att detta inte per automatik betydde att alla elever därmed upplever en 

tillgänglig skolkurator. Upplevelsen av tillgången till en skolkurator kunde därmed skilja sig beroende 

på om man såg ur elevernas, skolkuratorernas eller rektorernas perspektiv.  

 Detta problematiserades av rektorerna som beskrev det som att eleverna kanske inte upplever 

att de får tag på skolkuratorn precis när de vill, trots att man har anställt en skolkurator på heltid. Att 

en elev kanske önskar tillgång till en skolkurator dygnet runt, men att det är svårt att uppnå. R3 

beskrev det på följande sätt: ”En elev kanske skulle vilja ha tillgång till sin lärare dygnet runt för att 

kunna ställa frågor och så. Tillgång är ju ett svårt begrepp”. En rektor menade att skolkuratorn 

kanske inte kan vara tillgänglig just då, men inom en snar framtid. Flera av respondenterna uppgav att 

en "snar framtid" många gånger är för långt borta för att eleverna ska uppleva att skolkuratorn är 

tillgänglig. Detta gör att begreppet tillgång blir en definitionsfråga, som enligt rektorerna, gör det 

svårt att uppfylla elevernas definition av tillgång till en skolkurator. Detta eftersom att det finns en del 

begränsningar utifrån de resurser som finns att tillgå.  

 

R5: Kuratorn är ju här på heltid så på så sätt kan man ju påstå att det alltid finns en skolkurator 

tillgänglig. Sen kanske inte skolkuratorn kan vara tillgänglig “just då”, men inom en snar 

framtid.  Skulle man fråga en elev om tillgänglighet då upplever den nog att om dörren är stängd att 

“fan hon är aldrig här”. Så man skulle ju kunna säga att det är en definitionsfråga. 

 

Skolkuratorerna problematiserade elevernas perspektiv på tillgång till en skolkurator och ansåg att det 

var viktigt att förstå eleverna. Skolkuratorerna gick in djupare på att problematisera känslor och 

upplevelser som eleverna har i den åldern. Flera av skolkuratorerna menade att en viktig del i arbetet  

är att förstå att det är mycket ”här och nu” för eleverna. Detta för att kunna skapa en så stor upplevelse 

av tillgång för eleverna som möjligt, men även för att förstå sina begränsningar gällande hur 

tillgänglig för eleverna skolkuratorn verkligen kan vara. Här lade skolkuratorerna mycket vikt på att 

anpassa sitt arbete så att eleverna skulle uppleva att de hade så stor tillgång till skolkuratorn som 

möjligt. 

K2: Jag vet ju själv från när jag gick i gymnasiet och mådde skitdåligt en dag och så var de den där 

jävla röda lampan jämt på kuratorernas dörr “Upptagen”. Inte satt jag där och väntade 30 minuter för 

att prata, man behövde ju hjälp precis just nu. Det är ju omöjligt att alltid vara tillgänglig, men jag 

tror det är viktigt att komma ihåg hur man kände i samma ålder. 

 

Alla rektorer och skolkuratorer problematiserade elevernas perspektiv på tillgång, och det svåra i att 

leva upp till elevernas önskemål alla gånger. R5 stack ut något från de övriga och svarade ”Jag tror 

att det absolut viktigaste är att skapa någon form av förståelse, du kan liksom inte ha tillgång till en 

skolkurator varenda ögonblick av skoldagen”. Respondentens svar handlade om att skapa en rimlig 
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definition av begreppet tillgång för eleverna istället för att lägga fram det för eleverna som att de 

skulle kunna få tillgång till en skolkurator dygnet runt.  

Öppen dörr kontra bokade tider 

Ett ämne som togs upp i samtliga av intervjuerna var huruvida man ska ha "öppen dörr" eller 

prioritera inbokade tider för samtal med eleverna. Detta kom upp i diskussioner om hur man arbetar 

för att vara som mest tillgänglig för eleverna. Genom att prioritera bokade tider för samtal med 

eleverna kan tillgång skapas genom att ha möjlighet att boka in så många elever som möjligt. Om 

skolkuratorerna däremot är mer restriktiva med samtal kan de ha möjlighet till att ha ”öppen dörr” så 

mycket av tiden som möjligt. Vilket gör att eleverna får möjlighet till ”drop-in” vid behov och är ett 

annat sätt att prioritera för att skapa tillgång för eleverna.  

K2: När jag inte har så många fasta tider inbokade och kan ha, vad ska man kalla det, öppen 

mottagning, de är ju dom dagarna jag gör mest kan jag tycka. För då finns jag tillgänglig för dem när 

det behövs. Jag märker att det är väldigt bra att inte ha en fullspäckad kalender med inbokade tider. 

 

Många av våra respondenter ansåg att det var viktigt att ha en blandning av inbokade tider och öppen 

dörr, men att balansgången där emellan ofta var svår. Det var ungefär lika många respondenter som 

ansåg att det var lika viktigt att ha inbokade tider med eleverna som det var att ha ”öppen dörr”. 

Resultatet från intervjuerna visade att beroende på vem skolkuratorn var som person så kunde sådana 

prioriteringar göras på olika sätt. Att tolkningsutrymmet gjorde att arbetssättet hos skolkuratorerna 

kunde se olika ut beroende på hur de väljer att tolka ”tillgång”. 

 

K4: Gällande att ha öppen dörr. Vi är ju inte bara på ett sätt. Vissa fungerar ju med bokade tider. 

Vissa är ju här och nu och de löses här och nu. Om en vecka är det liksom kört, eller över eller löst. 

Ett av respondenternas svar skiljde sig från vad de övriga ansåg, med att det var bra att ha både 

inbokade tider och öppen dörr. R2 svarade annorlunda genom att problematisera upplevelsen av att gå 

till en skolkurator ur elevernas perspektiv. För att öka sekretessen för eleverna ansåg R2 att det var 

bäst att enbart ha bokade tider för eleverna. 

 

R2: Det är bokningsbara tider som kuratorn har. Det går inte att ha en öppen dörr till en kurator för 

det är oftast väldigt personligt och något man vill hålla privat för sig själv, och inte skylta med att man 

ska gå och prata med kuratorn. 

 

Formulering av den nya skollagen (2010:800) 

I intervjuerna kom vi in på både begreppet ”tillgång” som de valt att använda i lagtext, men vi 

diskuterade även begreppet ”tillgänglighet” och frågade om dessa två begrepp fungerade synonymt 

med varandra i arbetet med eleverna (Definitioner: Tillgång & Tillgänglighet). Vi frågade 

respondenterna om vad de ansåg om formuleringen i lagtexten och varför de trodde att lagen har valt 
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att använda sig av just begreppet ”tillgång”. Alla respondenter ansåg att begreppet ”tillgång” öppnar 

upp för stort tolkningsutrymme och är väldigt intetsägande för hur det verkligen ska se ut i praktiken. 

Formuleringen i den nya skollagen (2010:800) gör att det läggs ett väldigt stort ansvar på rektorerna 

på respektive skola till att själva tolka och praktisera den nya skollagen (2010:800).  

K4 ansåg att den nya skollagen inte säger speciellt mycket om varken hur tillgången ska se ut 

eller hur arbetet som skolkurator ska se ut ”Formuleringen där det står att det ska finnas tillgång till 

en skolkurator betyder inte speciellt mycket. Det kan ju räcka med en hänvisning med telefonnummer, 

det säger inte så mycket om innehållet”. Det var flera av respondenterna som ansåg att det var just 

formuleringen av den nya skollagen och valet av att använda begreppet ”tillgång” som gjorde att det 

öppnade upp för så många alternativa lösningar.  

 

R1: Tillgång till” betyder ingenting. Alla vi i Sverige har tillgång till en kurator det är bara att lyfta 

luren. ”Tillgång” är ett icke ord. Så visst är det en jätteproblemformulering. Och de värsta är att man 

gick ut och sa att man hade skärpt skollagen. Vad fan är det? 

 

Respondenterna berättade att skolor kan lösa skolkuratorsfrågan genom att i princip enbart ringa och 

konsultera vid behov eller be eleverna att söka andra vårdkontakter. Dessa lösningar kunde ibland 

anses drabba eleverna negativt. Att det är så oprecist hur skolkuratorstjänsten ska se ut, gör att skolor 

skulle kunna komma undan skolinspektionen. Många av respondenterna ansåg att den vaga 

definitionen möjliggör för denna typ av lösningar.  

 

R1: Tillgång är inget ord som ska stå i lagtext, det är ett skämt. Tillgång, är som de jag sa i början, 

“Tillgång” betyder ingenting. Jag som rektor skulle kunna komma undan skolinspektionen i och med 

att man valt tillgång som ord i skollagen. Det räcker att man har gula sidan här på eniro så har jag 

tillgång till en kurator. 

 

Tolkningsutrymmet i den nya skollagen (2010:800) 

Alla ansåg att begreppet ”tillgång” i den nya skollagen (2010:800) öppnade upp för stort 

tolkningsutrymme. Detta ansågs vara både positivt och negativt. Det var många skolor som ansåg att 

det kunde utnyttjas och få negativa konsekvenser för eleverna, genom att begreppet öppnar upp för 

många olika lösningar av hur tillgången ska se ut. Exempel på lösningar kan vara konsultering eller 

inringning vid behov av skolkurator. Om formuleringen i lagen möjliggör för en rektor att dra ner på 

skolkuratorstjänst för att spara in på budgeten kan det påverka eleverna negativt. Som det ser ut nu är 

lagen endast formulerad så att rektorn ska kunna hänvisa att det på något sätt finns tillgång till 

skolkurator vid behov, utan att egentligen behöva motivera tillgången mer än så.   

 

R1: Det finns skolor där “tillgång till” betyder att man ringer via vårdguiden i princip. Det finns 

många skolor i Stockholms stad som har hyrkuratorer. “Tillgång till”... ja om man nu kallar det för att 

skärpa skollagen. Fniss, säger jag bara. För det är inte att skärpa skollagen. 
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Många ansåg att det kunde bli väldigt orättvist för eleverna om det ser så olika ut på skolorna och 

dessutom att lagen fortfarande uppfylls. Det blir en rättvisefråga och det drabbar de elever som går i 

skolor som inte prioritera elevhälsan av olika anledningar negativt.  

 

R5: Jag vet att det har drabbat skolor negativt att rektorer har fått tolka lagen som de velat. Det blir ju 

ett problem då det blir en rättvisefråga någonstans. Att det är så otydligt att du som elev på en skola 

kan ha skolkurator bara där på måndagar och på en annan skola är hon där fem dagar i veckan. 

 

Det var flera av respondenterna som ansåg att det var nödvändigt att ha stort tolkningsutrymme i 

lagen. Flera ansåg att någon form av tolkningsutrymme är nödvändigt då förutsättningarna kan se så 

olika ut från skola till skola. Ett flertal av respondenterna menade att det var nödvändigt att lagen är 

utformad så som den ser ut nu, med begreppet ”tillgång”, för att det inte skulle vara möjligt på något 

annat vis. R3 sa att det är svårt att ange hur många timmar skolkuratorn måste vara på plats eller hur 

många elever som en skolkurator ska ansvara för, av den anledningen att behoven ser helt olika ut 

från skola till skola. Mer om detta kommer under Tema 2, Behovet av en skolkurator.  

 

R3: Att det finns tolkningsutrymme i lagen är också nödvändigt, för om det skulle stå antal timmar som 

skolkuratorn måste vara på plats, skulle det ju vara orimligt. Jag vet inte hur de skulle vara formulerat 

i skollagen på något annat sätt. 

 

Den nya skollagen (2010:800) i praktiken  

Vi var intresserade av hur respondenterna ansåg att lagen överensstämde med praktiken. Detta 

problematiserades på flera sätt. De flesta av respondenterna ansåg att den nya skollagen (2010:800) 

inte var någonting som de arbetade utefter i sitt vardagliga arbete, då den egentligen inte säger så 

mycket om det praktiska arbetet. Det fanns exempel på hur man kunde ”komma förbi” vad den nya 

skollagen föreskriver om tillgången till skolkurator, då det går att behandla ett elevärende utan att 

överhuvudtaget blanda in en skolkurator. Detta på grund av att den nya skollagen (2010:800) är så 

pass otydligt formulerad och öppnar upp för så många olika tolkningar. 

 

R1: Det står i skollagen att rektorn ska utreda, och någon annanstans står det att man ska ha tillgång 

till kurator. Jag som rektor kan ju välja att utreda utan stöd av kurator och då besluta att eleven 

istället får gå till BUP (Barn- och Ungdomspsykiatri). Då har jag följt skollagen. Jag har utrett, jag 

har fattat ett beslut och vidtagit åtgärder, precis enligt skollagen. Men skolkuratorn har inte ens varit 

inblandad. 

 

Relationer, på plats och välkänd 

Den nya skollagen (2010:800) öppnar upp för stort tolkningsutrymme och därför är det upp till 

rektorer och skolkuratorer att själva definiera vad ”tillgång” till en skolkurator ska betyda på deras 

skola. Det är rektorn som beslutar om hur tillgången ska se ut genom anställningen av en skolkurator. 

Hur skolkuratorn sedan ska arbeta för att eleverna ska uppleva tillgång, är många gånger upp till 
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skolkuratorn själv att bestämma. Det som varit intressant för vår studie var att se hur skolkuratorer 

och rektorer tolkade hur tillgång till en skolkurator ska se ut och hur man är som mest tillgänglig för 

eleverna. En återkommande aspekt som många av respondenterna ansåg som en grundsten i arbetet 

var att bygga en relation till eleverna.  K3 beskrev detta som att ”Allting bygger på relationer. Utan 

relationer kommer man ingen vart”. Genom att skapa en relation till eleverna så upplevde 

respondenterna att de skapade ett förtroende för skolkuratorn. Om eleverna kände sig trygga med att 

gå till skolkuratorn så ökade enligt respondenterna automatiskt  elevernas upplevelse att skolkuratorn 

var tillgänglig. Det som framkom under intervjuerna att en viktig aspekt i det relationsbyggande 

arbetet var att eleverna ska uppleva att skolkuratorn tar sig tid för dem. Respondenternas uppfattning 

var att om eleverna fick känna sig prioriterade och känna någon slags relation, så ökade därmed 

upplevelsen av tillgänglighet till skolkuratorn. 

 

K5: Relationer är väl a och o. Att eleverna känner att man tar sig tid för dem. Även om de är på vägen 

till någonting annat. Och att de vet att man finns överhuvudtaget. Sen behöver man ju inte ha en djup 

relation till alla. Men att de åtminstone ska känna sig trygga och veta att det här är en schysst person. 

 

Det var fler som, i och med denna aspekt, ifrågasatte lösningar som exempelvis konsultering eller 

inhyrning av en skolkurator vid behov. Detta ansåg respondenterna försvårade möjligheterna att skapa 

relation mellan elever och skolkurator, vilket både skolkuratorer och rektorer var eniga om i sina svar. 

 

R1: Sen tycker jag också att så mycket av det jobbet som skolkuratorn gör är så oerhört knuten till en 

person och relationen. Att eleven verkligen vågar gå till kuratorn. De är ingen sådan relation som man 

bygger om man hyr in en kurator när det händer något, det finns inte. 

 

När vi kom in på vikten av att bygga en relation till eleverna kom det fram ytterligare en aspekt. 

Huruvida skolkuratorn var tvungen att vara på plats i skolan för att förutsätta att eleverna ska ha 

tillgång till en skolkurator. I detta var alla respondenterna eniga, att utan en skolkurator på plats, så är 

det svårt att hävda att det finns tillgång till en skolkurator för eleverna. Det går att motivera i och med 

att lagen efterföljs, men det betyder inte att det faktiskt är en bra tillgång till skolkurator i praktiken. 

Det finns förslag om att skolkuratorns arbete skulle kunna ske över internet. Detta kan göras och 

fortfarande uppfylla kraven i lagen. Det var ett flertal av respondenterna som problematiserade denna 

lösning på flera sätt. Många ansåg att det var möjligt och genomförbart, men att det inte skulle vara ett 

optimalt alternativ. Några av respondenterna var emot detta förslag mer än andra. R1 tyckte att det 

inte fanns någon möjlighet till att motivera tillgänglighet till en skolkurator om det ska ske via 

webben: ”Det finns snack om att man ska ha via webben och att man ska ha kurator online på skolan. 

Vad fan är det för dumheter, man blir ju trött”. 

   Alla skolor ansåg att det var viktigt att ha en skolkurator på plats i skolan för att öka 

upplevelsen av tillgänglighet för eleverna. När vi diskuterade vidare om varför det var viktigt att ha 
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skolkuratorn på plats i skolan så svarade respondenterna, att förutom det relationsbyggande arbetet så 

var det viktigt att göra skolkuratorn välkänd och synlig för eleverna. Detta för att skapa en bra bild av 

vem skolkuratorn är och hur man får tag på denne. Dessa två faktorer återkommer i de flesta 

intervjuerna. Eleverna måste få information om vem skolkuratorn är, hur denne ser ut, vart 

skolkuratorn befinner sig, vad den gör och hur man ska kunna komma i kontakt med skolkuratorn vid 

behov. K4 sammanfattade detta bra genom att säga: ”Tillgängligheten till skolkurator ökar om man 

vet hur kuratorn ser ut och hur man får tag på personen i fråga”.  

  Det som framkom i intervjuerna var vikten av att ge skolkuratorn en mänsklig bild. Att det inte 

ska vara en främmande person att gå till, utan eleverna måste få en bild av människan bakom 

skolkuratorn.  Det måste vara en person som eleverna tycker är snäll och känner sig trygga med att gå 

till. 

 

K2: Eleverna måste få se vem jag är och jag får ett rykte om att jag är reko och sådär då tror jag att 

jag uppfyller de här med att vara tillgänglig för att de vet vem jag är.  Man måste bli en verklig 

människa för att de ska våga prata med en. Jag kan inte bara vara en kurator, utan jag måste också 

vara en verklig person och en “kurator". 

 

Tema 2: Faktorer som påverkar tillgången 

Under detta tema kommer vi att presentera de svar som besvarar vår andra frågeställning: Vilka 

faktorer, anser skolkuratorer och rektorer, kan påverka hur tillgången till en skolkurator kan se ut för 

eleverna? Här presenterar vi respondenternas uppfattningar om vilka faktorer som de anser påverkar 

tillgången till en skolkurator för eleverna, utifrån förutsättningar som budget, kommunens riktlinjer 

och genom den nya skollagen (2010:800). Vi har i tidigare tema (Tema 1) försökt presentera den del i 

studien som berör skolkuratorers och rektorers tolkningar av ”tillgång till skolkurator” och hur 

”tillgång” kan bli realitet. Under detta tema besvarar vi vilka faktorer som kan möjliggöra eller 

försvåra detta.  

 

Resursbrist 

Alla skolkuratorer som vi träffade hade, trots sin heltidsanställning, många elever att ansvara för. Det 

stora elevunderlaget bidrog till upplevelsen att inte räcka till för eleverna alla gånger. De skolor som 

hade något färre elever att ansvara för, sa att behovet av en skolkurator för de eleverna som gick på 

skolan var väldigt stort. Det gjorde att resursbrist inte var någon enkel ekvation, som endast kunde 

förklaras av antal elever per skolkurator.   

   Bland de skolkuratorer som vi intervjuade ansvarade K1 för flest elever, vilket var 1100 elever. 

K4 ansvarade också för 1100 elever, men delade ansvaret med en skolkuratorskollega. Under 

intervjuerna diskuterades olika negativa aspekter med känslan de hade att tiden inte räckte till för alla 

elever. Som exempel på detta kan nämnas att om man var tvungen att prioritera i sitt arbete så 

prioriterade man oftast akuta ärenden vilket medförde att många av skolkuratorerna upplevde att det 
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var svårt att hinna arbeta förebyggande. Resursbristen medförde att skolkuratorerna ofta ansåg att 

kvalitén i arbetet blev sämre, då de önskade att de kunde lägga mer tid i varje elevärende.  

 K1: Det är många elever här på skolan, mentorer och lärare att arbeta med, jag tar det jag hinner med. 

 Det är liksom en överlevnadsgrej. Kvalitén skulle kunna vara så annorlunda om jag hade ett mer 

 begränsat elevunderlag att jobba med. Då hade jag kunnat vara mer synlig, tillgänglig och fånga upp 

 fler. 

En intressant aspekt som K4 tog upp angående att inte räcka till för alla elever, var att trots viljan att 

marknadsföra sig själv mer, så begränsades detta av resursbristen. K4 ansvarade för så många elever 

att om K4 skulle bli tillgänglig för alla elever så skulle inte tiden räcka till. 

 

K4: Det är ju också en balansgång, för om jag skulle jobba stenhårt och marknadsföra mig själv så att 

alla skulle känna till mig, vilket är drömmen. Då är jag ju rädd att jag inte skulle kunna ta emot alla 

och att det blir långa väntetider. 

 

Gällande resurser så diskuterades det också hur mycket tid som går att lägga på varje elevärende. Det 

kan gå att skapa tillgång för eleverna till en skolkurator genom att endast lösa en initial kontakt. Om 

man däremot ska gå in hundra procent i ett elevärende så tar det mycket resurser och framför allt 

mycket av skolkuratorns tid. Alla respondenter svarade att det inte finns resurser nog för att 

skolkuratorn ska kunna gå in fullt ut i varje elevärende. R1 förklarade det som att ”Skulle skolan gå in 

i ett par av våra elevärenden och gå in fullt ut, ja då blir de tre fyra elever och mer går inte”.  

Ett flertal av respondenterna tog i samband med detta upp att det är viktigt att avgränsa sig till 

vad som verkligen är skolans uppdrag. Många gånger kan det vara en svår uppgift då det är otydligt 

vad som verkligen ligger inom ramarna för skolans åtaganden. Skolan ska undanröja de hinder som 

påverkar och berör elevernas studier, vilket våra respondenter många gånger tyckte var svårt att 

bedöma då det fanns många aspekter, både under och efter skoltid, som kunde påverka elevernas 

studier. Då skolan inte ska bedriva någon behandlande terapi blir skolkuratorns roll i de flesta fall 

endast att hjälpa elever till en annan instans som exempelvis Socialtjänsten eller Barn- och 

ungdomspsykiatrin. Skolkuratorns uppdrag blir mer uppföljande och stödjande snarare än 

behandlande. R2 beskriver detta som: “Uppföljande och att de ser till att eleven behåller en kontakt 

med sjukvården som dem ska ha. Det är inte kuratorns uppgift att behandla”. 

 

R3: Man får se till att inte kuratorn fastnar med allt för många enskilda elevärenden för det tar 

ju väldigt mycket tid. Och då kommer man aldrig räcka till heller till alla 1100 elever. Om alla 

behöver ha kuratorshjälp så funkar det helt enkelt inte. 

 

När respondenterna talade om resursbrist så var det ett flertal av kuratorerna som önskade att de hade 

en kuratorskollega. Det skulle kunna vara ett sätt att öka upplevelsen av tillgänglighet för eleverna. 

Med en kuratorskollega skulle man kunna avlasta antal elever per skolkurator, kunna arbeta mer 

förebyggande, rådgöra om tunga ärenden med varandra och ha möjlighet att bolla tankar med en 
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person med samma utbildning. Om två skolkuratorer arbetar på samma skola så kan detta enligt våra 

respondenter medföra att tillgängligheten ökar, då någon alltid skulle kunna ha öppen dörr för akuta 

elevärenden.  

 

K1: Sen kan jag tycka att det är svårt och att jag kan sakna en samarbetspartner, det hade varit 

mycket lättare om vi var två kuratorer att jobba tillsammans då hade man kunnat göra mycket 

mer förebyggande arbete i klasserna eller göra mer insatser.  

 

Endast en av de skolor som vi besökte hade två kuratorer anställda, vilket upplevdes som en stor 

resurs. Det blev framförallt mer tyngd i synpunkter från skolkuratorn och skolkuratorn som profession 

stärktes i olika sammanhang. Anledningen till att den här skolan hade två anställda skolkuratorer var 

det stora elevantalet. Skolkuratorerna delade upp eleverna och ansvarade var och en för sina elever 

och de arbetade till största delen separat med dessa. Det som var en trygghet i att ha två skolkuratorer 

anställda på samma skola var att man alltid kunde rådfråga den andre i elevärenden. Resursbristen 

gjorde dock att samarbetet dem emellan ofta var svårt att få till. Detta på grund av att skolkuratorerna 

fortfarande hade för många elever att ansvar för. Vi kan utläsa i vårt resultat att trots att det finns två 

skolkuratorer på samma skola så kan det finnas resursbrist som gör att tillgängligheten till en 

skolkurator påverkas. Anledningen till det är att man inte enbart kan se till hur många skolkuratorer 

som är anställda på skolan utan att ställa det i relation till elevantalet. 

 

K4: Jag är ju jättelycklig att få en kollega. För ofta kände jag att när jag sa någonting så blev 

de jag som person som sa någonting i olika sammanhang, men var vi två så var de professionen 

som sa någonting. Och de ger en annan tyngd. Ja vad betyder samarbeta? Vi försöker ju göra 

saker på ett generellt plan, vi samarbetar inte så att vi sitter med samma elev så, utan vår och 

en är liksom självgående i sina program, men är de någonting som händer eller någonting som 

känns jobbigt så finns ju hon där. Hon finns ju här och bara de är ju en trygghet. Att jag vet att 

jag har någon som pratar samma språk. Sen skulle man ju önska att man kunde göra mer saker, 

eller förebyggande saker. Vi håller ju på lite grann, men man kan göra så mycket mer. 

 

Möten och administrativ tid 

Ytterligare en faktor som återkommer i alla intervjuer är hur möten och administrativ tid påverkar 

tillgången till en skolkurator för eleverna. Skolkuratorn är vid uppbokade möten och/eller vid 

administrativt arbete inte aktiv med eleverna varken i samtal eller genom möjligheten till att ha öppen 

dörr. Både skolkuratorer och rektorer ansåg att detta var en given faktor som påverkade tillgången till 

en skolkurator. K1 svarade exempelvis att möten självklart påverkade möjligheten för eleverna att nå 

skolkuratorn: ”Ja ibland så når de ju inte mig för att jag är på möten eller någon annanstans så 

självklart är det nog många som jag inte vet om eller som inte når mig. Så kan det nog vara.” Sedan 

kan man se rektorns roll i detta då denne har möjlighet att påverka till vilken utsträckning 

skolkuratorn ska delta i olika typer av möten.  
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R2: Sen är de ju att försöka freda skolkuratorn från andra uppdrag egentligen. Om det är ett möte som 

jag anser inte är tillräckligt nödvändigt för skolkuratorn att vara med på så tycker jag det är bättre att 

den tiden läggs på eleverna.  

Administrativ tid och möten ansågs av alla respondenter vara en faktor som påverkar tiden med 

eleverna och därmed tillgången. Däremot så är det något som, enligt samtliga av våra respondenter, 

ingår i skolkuratorns tjänst. Många möten kan handla om att ge eleverna en större tillgång till en 

skolkurator på längre sikt, exempelvis om skolkuratorn sitter på möten angående förebyggande 

arbeten med övriga elevhälsan. En annan administrativ arbetsuppgift som skolkuratorn ansvarar för är 

att föra elevernas journaler och därmed dokumentera. Detta är en arbetsuppgift som förvisso tar tid 

från att vara tillgänglig för eleverna, men är lagstadgat och går på så vis inte att komma ifrån. 

Samtliga av respondenterna ansåg att det var viktigt med dokumentation av andra anledningar än att 

det är lagstadgat. Det är viktigt att nyanställda skolkuratorer och/eller rektorer snabbt ska kunna 

komma in i ett elevärende och förstå vad som gjorts och varför.  

 

R1: Om jag ser hur jag kan påverka skolkuratorns möjligheter till att vara tillgänglig så är de ju att 

delta på våra elevvårdskonferenser. De tar tid men de är ju samtidigt en del av skolkuratorns jobb, så 

man kan ju inte säga tar tid ifrån vadå, kuratorsjobbet? Ja då är ju elevrådskonferenserna en del av 

det. 

Vem rektorn på skolan är 

Återkommande i intervjuerna var rektorns viktiga roll som en faktor som påverkade tillgången till en 

skolkurator för eleverna. Flera av respondenterna var eniga om att beroende på rektorns ambition om 

att ha ett välfungerande elevhälsoteam så kommer också tillgången till en skolkurator på skolan att 

påverkas. Om rektorn prioriterade elevhälsoteamet och skolkuratorstjänst så blev det bättre 

förutsättningar för eleverna att få tillgång till en skolkurator. Detta handlade om huruvida rektorn 

väljer att anställa en skolkurator på skolan, vilka förutsättningar som ges i och med kuratorns tjänst, 

men också hur samarbetet ser ut mellan rektor och skolkurator. Några av skolkuratorerna som tidigare 

arbetat med andra rektorer hävdade att rektorns inställning kunde skilja sig stort i hur de prioriterade 

elevhälsan. Att det handlade om rektorn som person och dennes människosyn. K3 svarade följande i 

frågan om rektorns betydelse för hur tillgången till en skolkurator ser ut:” Jag tror nog det är 

skolledarfunktionen på skolan som gör elevhälsan sammansvetsad. Det handlar om rektorns elev-och 

människosyn, skulle jag säga ”. I och med skollagens utformning, blir rektorn och dennes inställning 

till elevhälsan viktig enligt våra respondenter.  

R1: Allting hänger på rektorn och rektorns chef huruvida man har tillgång på riktigt. Skollagen 

säger tillgång. Men jag tror att de är rektorns inställning till elevhälsa som är de som styr allt 

hur det ska se ut i praktiken 
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Ekonomi och budget 

En annan faktor som påverkar tillgången till en skolkurator för eleverna är hur rektorn väljer att 

prioritera i skolans budget. R2 svarade ” Huruvida man väljer att anställa eller inte, det är ju alltid en 

budgetfråga”. Alla respondenter tog upp skolans ekonomi och budget som en påverkansfaktor. De 

flesta skolorna vi besökte hade endast den budget som de fått från kommunen och som sedan skulle 

fördelas på skolans alla utgiftsposter. Rektorns prioriteringar när det gäller fördelning av dessa medel, 

är avgörande för hur mycket resurser som kommer att kunna läggas på en skolkuratorstjänst. 

Rektorernas ekonomiska ansvar var enligt våra respondenter ett komplext och svårt uppdrag. Både att 

få ekonomin att gå ihop och att få tillgången till skolkurator att upplevas som tillräcklig. 

R1: Jag sitter ju med ett ekonomiskt ansvar och får skäll på veckobasis. För det är klart att det 

kostar pengar. Jag sa ganska tidigt att om jag måste dra ner på kurator eller elevhälsa då 

kommer jag att sluta. 

Det var flera av våra respondenter som ansåg att det behövde anställas ytterligare en skolkurator för 

att man skulle kunna hävda att det fanns tillgång till en skolkurator för eleverna. R5 uttryckte detta på 

följande sätt ”Vi skulle egentligen behöva fler socialarbetare på skolan fast vi har inte råd med det 

alltså utifrån hur eleverna mår.” Detta medförde att ”tillgången” till en skolkurator inte alltid stämde 

med vad rektorer eller skolkuratorer önskade. I vissa fall fanns det inte så mycket som rektorn kunde 

påverka, på grund av ekonomiska begränsningar. Däremot så fanns det respondenter som berättade att 

de hade kännedom om rektorer som inte prioriterade elevhälsan. R4 menade att ”Det finns ju en 

ekonomisk vinst i att använda “tillgång för respektive skola” och det handlar ju om kostnad”. Detta 

kan medföra att rektorn drar ner på elevhälsans budget och det påverkar i sin tur hur tillgången till en 

skolkurator kommer att se ut. Genom att den nya skollagen (2010:800) är formulerad som den är så 

behöver inte rektorer nödvändigtvis anställa en skolkurator vid skolan. Att anställa en skolkurator är 

dyrare för skolan då en heltidsanställd skolkurator kostar mer pengar än konsultering vid behov. 

Respondenternas uppfattningar var att detta kunde utnyttjas av rektorer som inte ville lägga för stor 

ekonomisk prioritering på elevhälsan. 

K2: De flesta kommunala skolor har ju jättedåliga budgetar så är det, det har även vi. Om man 

funderar som rektor på vad man kan dra in på? Vad står de i skollagen? Endast ”tillgång till 

skolkurator.” Vad bra då kan vi tolka lite, men vi har ju en konsult här, vi kan ringa henne när 

vi behöver. Då har de ju uppfyllt lagen, men sparat in på budgeten. 

Flera av respondenterna tog i samband med budget upp problemet med anställning av en skolkurator 

gentemot anställning av en lärare. Det är lättare för rektorer att motivera att man exempelvis inte 

anställer en skolkurator på heltid, än att” skära ner” på undervisning och lärare. Eleverna har rätt till 

sin undervisning. Det gjorde att om det var så att rektorn var tvungen att skära ner på något i budgeten 

så kunde elevhälsan ofta drabbas, oavsett om rektorerna ville eller inte.  



43 
 

R4: Problemet är ju att jag kan hamna i den positionen att även om jag i grunden vill ha en 

stark elevhälsa så har jag ett annat uppdrag och det är ju att se till att det står en lärare i varje 

klassrum som kan bedriva undervisning. Med elevantal som sjunker i klasser så får du ju inte 

mer pengar. Du måste ha läraren där i alla fall. Du måste ha klassrummet där i alla fall. Det 

blir inte så mycket till val i prioriteringarna av budgeten alla gånger. 

Behovet av skolkurator  

Det var flera av respondenterna som svarade att tillgången av skolkurator regleras efter hur stort 

behov eleverna har. Respondenterna ansåg att behovet av en skolkurator kunde skilja sig beroende på 

eleverna.  

R2: Tidigare hade vi elever från ett yrkesprogram och de eleverna hade större omfattning av 

sociala problem och större behov av stöd från skolkurator. Vilket påverkade hur man fick 

prioritera i skolkuratorstjänsten. Behoven skiljer väldigt mycket från skola till skola vilka behov 

som finns. Beroende på vilka elever man har och alla möjliga saker spelar in här. 

Det är rektorns uppgift att avgöra hur stort behov skolan har av en skolkurator. Rektorerna kunde 

bedöma behovet genom att exempelvis se om skolan låg i ett mer ”utsatt” område som kunde ha större 

psykosocial problematik. Alla respondenter var överens om att det fanns mer eller mindre utsatta 

områden där det fanns olika behov av skolkuratorstjänst.  

R5: Ja men alltså jag tror liksom att om du sitter som rektor på Järva-fältet någonstans t.ex. då 

har du ju ett mycket större behov att socialarbetare på något vis då är det nog inte bara en 

fråga om rent skolkurativa frågor. Sitter man som rektor på grundskolan i innerstan då tror jag 

inte att du upplever att du behöver särskilt stort behov av kurator det tror jag inte. 

Ett annat sätt för rektorerna att bedöma behovet av en skolkurator var att se till elevantalet på skolan. 

Skolor med flera elever ansågs per automatik ha ett större behov av skolkurator och skolor med färre 

elever kunde i vissa fall anses ha ett mindre behov, enligt våra respondenter. Detta stämde i de flesta 

fall, men det fanns undantag. Vi var på skolor som ansågs ha få antal elever per skolkurator, men 

eleverna hade väldigt stora behov av en skolkurator. Det visade sig i svaren att behovet av skolkurator 

inte alltid behöver stiga i takt med elevantalet.  

R1: För mig skulle det vara ett jätteproblem om skolkuratorstjänst måste basera sig på antal 

elever. Med 140 elever här skulle jag få en skolkurator en halv dag i veckan, eller max en dag, 

så för mig skulle de vara ett jätteproblem då behoven är så stora hos eleverna. Så jag tror att 

det är farligt att ha en viss tariff eller mall för det. Det måste vara rektorns ansvar att bedöma 

elevunderlaget och behov. 

Tema 3: Hur arbetet ser ut för att ha tillgång till en skolkurator 

Under detta tema kommer vi att besvara vår tredje och sista frågeställning” Hur kan det praktiska 

arbetet se ut för att det enligt den nya skollagen (2010:800) ska finnas tillgång till en skolkurator för 

eleverna? Vi har valt att presentera resultatet utifrån hur respondenterna konkret beskrev arbetet på 

skolan. De frågor som är kopplade till detta tema kan ni hitta i intervjuguiden (Bilaga 1). Exempel: 
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”Hur arbetar du konkret för att vara tillgänglig för eleverna på skolan? Frågorna ställde vi efter att 

ha informerat om att i vår studie ligger fokus på begreppen ”tillgång” och ”tillgänglighet” kopplat till 

den nya skollagen (2010:800).  

 

Skolkuratorns arbetsbeskrivning 

De flesta av respondenterna var eniga om att skolkuratorns arbetsbeskrivning är otydlig. Ett exempel 

är K2 som berättar om sin arbetsbeskrivning: ”I mina arbetsuppgifter står: ”sådana uppgifter som en 

skolkurator ska göra.” Så de är ju väldigt diffust och jag menar vad betyder det egentligen? I flertalet 

intervjuer framgick det att antingen finns det inte någon arbetsbeskrivning alls eller så är det upp till 

skolkuratorn själv att utforma den. Detta gjorde att det i många fall blev väldigt oklart vad 

skolkuratorns roll verkligen var. Arbetsbeskrivningen kunde se olika ut på olika skolor, beroende på 

vem skolkuratorn var som person och dennes prioriteringar. Det är rektorns roll att bestämma hur 

skolkuratorns tjänst ska se ut och om de överhuvudtaget ska anställas en skolkurator. Därefter läggs 

ett stort ansvar på skolkuratorerna, att själva utforma och arbeta utefter det som de anser vara bäst för 

eleverna. Genom att skolkuratorerna utformar sina egna arbetsbeskrivningar och har stort 

handlingsutrymme så ansvarar de också för hur själva tillgängligheten ska se ut. Många av rektorerna 

som vi intervjuade ansåg att det var helt omöjligt för dem att bestämma exakt hur en skolkurator ska 

arbeta. Att rektorerna inte ville besluta om detta handlade om att de inte hade tillräcklig kunskap om 

yrket. Därför motiverade flera av rektorerna att skolkuratorerna själva måste bestämma hur de ska 

arbeta eftersom de har rätt profession och därmed mest kunskap inom området. 

R4: Det är kuratorer tillsammans med resten av elevhälsan som faktiskt själva vet bäst vad de 

ska göra. ”Vi har den här tiden, vi har de här eleverna. Hur borde vi lägga upp vårt arbete?” 

Det tycker inte jag att en enskild rektor kan sitta och bestämma i detalj. Kuratorerna lägger upp 

sina uppdrag lite olika. Beroende på att de är olika som personer och det tycker jag är helt 

okej. Precis på samma sätt som att man faktiskt jobbar olika som lärare beroende på vem man 

är. Så det har jag egentligen inga problem med. 

 

Att skolkuratorerna själva ansvarar för hur de väljer att lägga upp sitt arbete ansågs både positivt och 

negativt. Det var många av respondenterna som kände att det var bra att skolkuratorn hade möjlighet 

att anpassa sin kalender utefter behovet hos eleverna. Det kunde möjliggöra för dem att själva skapa 

tillgänglighet för eleverna och vara flexibla, då de ofta behöver prioritera bland akuta ärenden. Det 

ansågs många gånger bra att rektorn inte lade sig i för mycket i skolkuratorns arbete av den 

anledningen att de inte är deras profession. Hur man valde att lägga upp sitt arbete varierade mellan 

de olika skolorna vi besökte. Alla beskrev den svåra balansen mellan att hinna med administrativ tid 

och möten, förebyggande arbete, att ha inbokade samtal med eleverna men också öppen dörr och 

möjliggöra för eleverna att bara dyka upp vid behov.  

 

K2: Att mån-tors så har jag max tre till fyra samtal per dag och inte mer. För att jag ska kunna 

hinna jobba med förebyggande arbete och ha öppen mottagning. Och på fredagar ser jag till att 
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ha en helt öppen dag, ingenting inbokat så att mentorer och rektorer vet att om de behövs något 

föräldramöte så är jag alltid tillgänglig på fredagar. Eleverna vet att jag alltid finns tillgänglig 

på fredagar att det inte finns något inbokat sådär. 

 

Arbetssätt för att skapa tillgång 

Många av skolkuratorerna svarade att de försökte ha så mycket ”öppen dörr” som möjligt, vilket 

möjliggjorde för eleverna att bara komma förbi vid behov, ”drop-in”. Oavsett vad respondenterna 

ansåg i frågan om prioritering gällande ”öppen dörr” kontra inbokade samtal, så svarade de att det 

alltid är bra att ha öppen dörr så mycket som möjligt så att eleverna ska känna att det är lätt att ”smita 

in” vid behov. De flesta av respondenterna ansåg att detta var något man i praktiken arbetar konkret 

med. 

K1: Jag försöker ha dörren öppen när jag inte har samtal och ibland kommer eleverna förbi 

bara för något kortare ärende så kan jag ibland ta det direkt. Det kan t.ex. vara frågor om 

studieekonomi, studiebidrag eller stipendium men ska det vara lite längre så brukar jag boka in 

en tid så att man vet att man kan sitta ett tag. 

 

Respondenterna ansåg att för att vara en tillgänglig skolkurator så bör man vara välkänd och synlig 

bland eleverna och arbetade för att skolkuratorn alltid skulle presentera sig för nya elever på skolan. 

Skolkuratorerna på samtliga skolor gick alltid ut och presenterade sig för ”ettorna”, första årskursen 

på gymnasiet. I samband med detta gav de information om vem de var, var de kunde hitta 

skolkuratorn och vad skolkuratorn kunde hjälpa eleverna med. Detta ansåg samtliga av 

respondenterna var en viktig del i det praktiska arbetet 

 

K2: När ettorna börjar så går jag ut i varje klass och säger “såhär ser jag ut, såhär gammal är 

jag och det här jobbar jag med.” För det brukar ge en mer mänsklig bild av mig så. Detta är ett 

bra sätt för att göra mig tillgänglig för eleverna. 

 

För att arbeta för att skolkuratorn ska vara tillgänglig, så försökte alla skolor som vi besökte, ge 

eleverna möjlighet att komma i kontakt med skolkuratorn på olika sätt. Det kunde vara allt från att 

sms:a, ringa, maila eller kontakta via mentor, till att greppa tag i skolkuratorn i korridoren. Om 

skolkuratorn var lätt att få tag på så upplevdes denne också som mer tillgänglig för eleverna.  

  

K2: Dels tror jag att det ökar tillgängligheten med de olika kommunikationsmöjligheter som 

finns till mig. De kan både greppa mig i korridorerna, för jag försöker att vara ute så mycket 

som möjligt i skolkorridorerna så att jag är synlig. Men det är ju också det att de lätt kan få tag 

på mig på mail, de kan sms:a mig, de kan ringa mig. 
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7. Analys  

I vår analys presenteras resultatet utifrån tidigare forskning, organisationsteorin och frirumsteorin. 

Resultatet kommer att analyseras utifrån ett beskrivande och förklarande organisationsperspektiv samt 

genom Bergs (1999) frirumsmodell. Vi kommer att använda oss av analysbegreppen informell och 

formell organisation och rationalitetsbegränsningar. Analysen kommer att ske utifrån den nya 

skollagens (2010:800) utformning och utifrån hur skolan som organisation arbetar för att säkerställa 

att den efterföljs. Vi kommer att hänvisa till våra tre teman: tolkningar av tillgång, faktorer som 

påverkar tillgången och hur arbetet ser ut för att ha tillgång till en skolkurator, för att knyta an 

analysen till uppsatsens resultat. 

Analys kopplat till tidigare forskning 

 När vi studerat internationell forskning har vi belyst Finland som ett land som har valt att lösa 

kuratorsfrågan på ett annat sätt än Sverige. Dels så är det lagstadgat att varje skola ska tillhandahålla 

en skolkurator för eleverna och en skolkurator får inte ansvara för mer än 600 elever. Det som skiljer 

detta från svenska förhållanden är att Finland har ett maxantal elever per skolkurator (Backlund, 

2007). Några saker som kom fram i våra intervjuer var bl.a. att skolkuratorerna upplevde att de hade 

svårt att räcka till för skolans elever. Skolkuratorerna kände att de inte kunde vara så tillgängliga som 

de önskade, men att de gjorde så gott de kunde efter de förutsättningar de hade (Tema1). Tre utav våra 

respondenter ansvarade för mer än 600 elever, vilket är mer än lagstadgat maxantal elever i Finland. 

Många respondenter svarade att en faktor som bidrog till att tillgång till en skolkurator försämrades, 

var resursbrist och att de gärna skulle vilja ha en kuratorskollega för att hinna med sitt arbete (Tema 

2). 

 Hur många elever varje skolkurator ska ansvara för eller hur anställningen för skolkuratorer ska 

se ut på skolor finns inte lagstadgat i Sverige idag, utan ansvaret ligger på rektorerna. I den tidigare 

forskning som vi presenterat berörs rektorsrollens komplexitet. Många rektorer upplever att det inte 

alltid är en enkel uppgift att fatta beslut om skolan, inom den budget och de ramar och regelverk som 

de måste förhålla sig till. I vårt resultat kunde vi se att den nya skollagen (2010:800), med dess 

möjligheter för tolkning, gjorde att rektorerna ofta hamnade i en komplex situation där besluten inte 

alltid var enkla att fatta. Dessa beslut kunde då handla om prioriteringar inom elevhälsan, hur mycket 

resurser gällande personal och hur stor budget elevhälsan skulle få. Precis som den tidigare 

forskningen visade, hade rektorerna i vår studie stor betydelse för hur tillgången till en skolkurator 

kommer att se ut. Rektorn hade en begränsad budget att förhålla sig till och behövde därför prioritera 

vart pengarna skulle gå. Enligt våra respondenter handlar skolkuratorsfrågan om hur insatt rektorn är i 

skolkuratorns arbete, vilken inställning rektorn har till elevhälsan och vilken prioritering som rektorn 

gör för att ge eleverna tillgång till en skolkurator (Tema 1). 

 I tidigare forskning om skolkuratorer så definierade Backlund (2007), skolkuratorsrollen som 

väldigt otydlig och tillgången till en skolkurator kunde se väldigt olika ut på olika skolor, detta var 
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innan den nya skollagen trädde i kraft. De rektorer som vi intervjuat upplevde inte att det har blivit 

någon förändring efter den nya skollagen (2010:800). Det är fortfarande otydligt vilka krav som 

verkligen ställs på skolan, trots det att man genom politiska beslut har gått in och ”skärpt till” kravet 

på skolkurator (Tema1). De flesta av rektorerna var nöjda med att de hade en heltidsanställd 

skolkurator på skolan, men om de fick önska skulle de vilja utöka skolkuratorstjänsten (Tema 2). 

 Andra aspekter som vi lyft fram i Backlunds (2007) rapport om elevhälsa, är att skolkuratorns 

arbetsuppgifter är otydligt formulerade och att det saknas tydliga direktiv uppifrån. Detta har visat sig 

bidra till att skolkuratorers arbetsuppgifter och prioriteringar kan komma att se väldigt olika ut. För att 

få ett så gott kuratorsarbete som möjligt, bör det enligt Backlund (2007), struktureras och planeras i 

nära samarbete med arbetsgivaren. Våra respondenter uppgav att det inte fanns någon utförlig 

arbetsbeskrivning för skolkuratorernas arbete och att många av rektorerna "lägger sig inte i" hur 

skolkuratorerna ska arbeta (Tema 1). Flera av rektorerna hänvisade till att de litar på att 

skolkuratorerna har kunskap om sin egen profession och därför får de i stor utsträckning själva styra 

hur de ska arbeta (Tema 3). Handlingsutrymmet för skolkuratorerna var stort och därför styrde de 

själva hur "tillgängliga" de skulle vara i sitt arbete med skolans elever. Resultatet visade att 

skolkuratorerna själva hade stort ansvar för att se till att vara tillgängliga och på vilket sätt,  i det 

praktiska arbetet med eleverna. Enligt den forskning vi presenterat och de resultat som Backlund 

(2007) baserat sin studie på, så kan man fundera kring om kuratorsarbetet på de skolor vi besökt 

skulle kunna bli bättre och mer effektivt om det fanns tydligare arbetsbeskrivningar från rektorn.  

Organisationsteori  

För att försöka förstå skolans arbete som organisation och hur det i sin tur påverkar hur skolan har valt 

att tolka och säkerställa att den nya skollagen (2010:800) efterföljs, har vi i vår analys valt att använda 

oss av organisationsteorin i ett beskrivande och förklarande syfte Vi kommer att analysera vårt 

resultat efter den moderna organisationsteorin som Abrahamsson (2000) beskriver. Detta perspektiv 

möjliggör för oss att studera under vilka villkor skolledningen har möjlighet att arbeta och hur skolan 

arbetar som organisation. Vi kommer att analysera vilken roll den nya skollagen (2010:800), 

kommunen, rektorn och skolkuratorn tillsammans har, för att se hur tillgången till en skolkurator kan 

se ut och hur skolan fungerar som organisation. Mer om denna teori går att läsa under rubriken: 5. 

Teori: Organisationsteori, i vårt arbete. Vi kommer att analysera vårt resultat utefter: Informella - och 

formella organisationer samt rationalitetsbegränsningar. 

 

Skolan som formell- och informell organisation 

För att förstå sambandet mellan den nya skollagen (2010:800), kommun, rektor och skolkurator har vi 

valt att först analysera vårt resultat genom att studera skolan som formell organisation. Först och 

främst har vi studerat vilka ramar och begränsningar skolan har som organisation, det har vi gjort 

genom att studera den nya skollagen (2010:800) som är rektorernas absolut främsta ramverk. 
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Abrahamsson (2000) menar att för att det ska bli värdefullt att studera den informella organisationen 

så krävs det först en förståelse för hur den formella organisationen fungerar, där ingår bl.a 

organisationens struktur, ramar och regler. För att skapa en förståelse för vilka förutsättningar skolan 

som organisation har att arbeta efter, valde vi att först presentera hur den nya skollagen (2010:800) är 

utformad och hur uppdraget från kommunen ser ut. 

 Vårt resultat visar att flera av rektorerna, som i sin ledningsfunktion ska se till att tillämpa 

lagen, upplever att den nya skollagen är otydligt formulerad. De menar att begreppet "tillgång" inte 

ger några tydliga direktiv till hur de ska tillämpa lagen och skolkuratorstjänsten i praktiken (Tema 1). 

Att lagen enligt samtliga av våra respondenter beskrivs som otydlig och vag öppnar upp för ett stort 

tolkningsutrymme. Både för rektorerna i att tolka lagen, men också för skolkuratorerna att tolka hur 

det praktiska arbetet ska se ut. Den formella organisationen påverkas inte bara av lagens utformning 

utan också av den budget som skolorna får. Budgeten i sig är allmän och rektorns uppdrag är att 

fördela resurserna där de anser att de behövs, det är odefinierat hur mycket pengar som ska gå till vad. 

 Resursbrist var något som kom upp i våra intervjuer då både rektorer och skolkuratorer menade 

att skolans ekonomi får stor betydelse för hur kuratorsresurserna på skolan kommer att se ut. Flera av 

våra respondenter menar att kvalitén i arbetet och kontakten med eleverna påverkas av resursbristen. 

Respondenterna menade också att arbetet hade kunnat se väldigt annorlunda ut om det hade funnits 

mer resurser och tid, vilket i sin tur hade gett eleverna större tillgång till en skolkurator (Tema 2). 

Genom att studera skolan som formell organisation kan vi se att det finns en del aspekter som 

påverkar skolans möjligheter att se till att alla elever ska ha tillgång till en skolkurator enligt den nya 

skollagen (2010:800). Vi kan också se att skolan som formell organisation har ett uppdrag att se till 

att det finns en tillgång till en skolkurator på skolan, hur den tillgången ser ut är odefinierat. Detta gör 

det relativt lätt, enligt våra respondenter, att formellt hävda att skolor har ”tillgång till en skolkurator” 

(Tema 1). Vi kan genom vårt resultat konstatera att skolan som formell organisation påverkas av den 

nya skollagens (2010:800) utformning och i vårt fall genom att begreppet ”tillgång”, enligt våra 

respondenter, är för vagt definierat. Kommunens budget styr skolans möjligheter och begränsningar 

genom resursfördelning. Detta bidrar till ett stort handlingsutrymme för rektorer som tar beslut på 

skolan och fördelar budget. Rektorns val om hur budgeten fördelas blir då avgörande för hur lagen i 

slutändan efterföljs.  

  Den informella organisationen benämner Abrahamsson (2000) som organisationens 

"verklighet", dock definierar Abrahamsson inte vad detta i praktiken är och menar att man både måste 

se till den informella och formella organisationen för att få en förståelse för hur en organisation i sin 

helhet fungerar. Den informella organisationen symboliserar det som dagligen sker inom en 

organisation, exempelvis hur de anställda arbetar inom organisationen och vad som sker dem emellan. 

Alla organisationer har bestämmelser kring vad som ska gälla och hur det ska fungera inom 

organisationen, men samtidigt sker alltid ett informellt arbetsliv och interaktion mellan de som arbetar 

och är en del av organisationen. Vi är intresserade av detta perspektiv eftersom det möjliggör för oss 
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att analysera skolkuratorernas och rektorernas tolkningar av hur det i praktiken ser ut när det kommer 

till att arbeta efter de ramar och begränsningar som skolan har att förhålla sig till. Vår studie visade 

bl.a. hur begreppet "tillgång" problematiserades och att det var ett begrepp som kunde ses ur olika 

perspektiv. Det blev tydligt att begreppet tillgång i lagtexten kan få väldigt olika innebörd i praktiken. 

Det kan med andra ord finnas ”tillgång” till en skolkurator på ett formellt plan genom exempelvis 

anställning eller konsultering av skolkurator. Men i den informella organisationen kan det vara så att 

skolkuratorn av olika anledningar inte upplevs som tillgänglig. Respondenterna tog som exempel upp 

att en heltidsanställd kurator på plats i skolan inte per automatik betyder att eleverna upplevde att de 

hade tillgång till en skolkurator. Skolkuratorerna beskrev eleverna som impulsiva och om de mår 

dåligt så måste de ha hjälp ”där och då” för att de ska uppleva att de har” tillgång till en skolkurator” 

(Tema 1). Klassisk organisationsteori vill strukturera upp och schemalägga organisationens arbete. 

Elevernas impulsivitet och de olika tolkningarna av tillgång, gör det svårt att skapa ett schema och en 

helt tydlig struktur för alla möjliga utfall i den informella organisationen. Abrahamsson (2000) menar 

att den formella och informella organisationen sällan stämmer överens med varandra, vilket 

överensstämmer med vårt resultat (Abrahamsson, 2000). 

 

Rationalitetsbegräsningar 

För att få ytterligare förståelse för hur skolan som organisation fungerar, med dess möjligheter och 

begränsningar, menar Abrahamsson (2000) att man måste lägga in ett rationalistiskt perspektiv och 

problematisera detta genom rationalitetens gränser. Abrahamsson (2000) menar att det är svårt att 

tänka sig en organisation utan rationalistiska komponenter då de som arbetar och är en del av 

organisationen tillsammans arbetar efter organisationens mål och villkor. Abrahamsson (2000) menar 

att två rationalitetsbegränsningar är ekonomiska och politiska. Vi har i resultatet från intervjuerna 

kunnat se att rektorerna, som beslutsfattare, har stött på dessa typer av rationalitetsbegräsningar och 

detta har påverkat tillgången till en skolkurator. I vår studie beskriver flera av rektorerna hur skolans 

budget begränsar deras möjligheter till insatser, som de egentligen tycker gynnar skolan och dess 

elever. Rektorerna säger att de skulle behöva fler socialarbetare på skolan och att det finns ett stort 

behov hos eleverna att träffa en skolkurator, men att skolans budget kan vara en faktor som sätter 

stopp för det (Tema 2). 

 Om vi utgår ifrån att rektorerna arbetar så gott de kan för att se till att elevernas behov blir 

uppfyllda, så blir skolans ekonomi och den nya skollagens (2010:800) utformning faktorer som 

begränsar detta. Även om rektorerna "vet" vad som skulle vara bäst genom att de ser vilka behov som 

finns hos eleverna, så kan en svår ekonomisk situation göra att det trots detta inte går att anställa en 

skolkurator på heltid. Det handlar då enbart om att rädda skolans budget. I ett sådant läge möjliggör 

utformningen av den nya skollagen (2010:800), med begreppet "tillgång", en nedskärning av 

kuratorsresurser. Lagens utformning blir i detta fall en rationalitetsbegränsning utifrån politiska 

beslut. Några av rektorerna problematiserar detta och menar att lagen är oklar, att begreppet tillgång 
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är för vagt och att det kan vara enkelt att "komma undan" genom att dra ner på en skolkuratorstjänst 

eller bara konsultera vid behov (Tema 1). 

 Simon (1987, citerat i Abrahamsson: 2000) menar att ytterligare en rationalitetsbegränsning kan 

handla om brister hos individen. Det innebär att individer kan ha bristande kunskaper och därför inte 

kan fatta ”korrekta” beslut utan att få stöd från organisationen. Besluten kan röra sig om vilka 

arbetsuppgifter som ska utföras av de som arbetar inom organisationen. Som vi tidigare nämnt är det 

rektorn som bedömer hur tillgången till en skolkurator ska se ut för skolans elever, men skolkuratorn 

blir den som utför det praktiska arbetet. I våra intervjuer med rektorer och skolkuratorer framgick det 

att skolkuratorernas arbetsbeskrivningar är otydliga (Tema 3). Flera av skolkuratorerna beskrev att de 

själva planerar sitt arbete och hur de bäst ska arbeta för att vara tillgängliga för eleverna. Med andra 

ord kunde vi konstatera att rektorerna gav skolkuratorerna stort handlingsutrymme att själva 

formulera sin arbetsbeskrivning. Flera av rektorerna sa i intervjuerna att de litade på att skolkuratorn 

hade tillräcklig kunskap om sin profession, att skolkuratorerna själva visste bäst hur det skulle lägga 

upp sitt arbete och att rektorn inte ville lägga sig i alltför mycket. 

   Det som framkom i studien var att skolkuratorerna själva bestämde över hur de strukturerade 

sitt arbete och hur de själva valde att öka tillgängligheten. Exempelvis så ansåg de, att om 

skolkuratorn var på plats i skolan, så kunde eleverna lätt få kontakt med dem. En annan aspekt som 

berördes var vikten av att arbeta relationsbyggande samt att vara synlig och välkänd för eleverna 

(Tema 1). Dessa aspekter var något som framförallt skolkuratorerna tog upp i intervjuerna och som de 

i praktiken, har uppfattat som viktiga aspekter för att eleverna ska känna att de har tillgång till en 

skolkurator. Att skolkuratorn ska vara på plats i skolan beslutas av rektorn, men däremot hur 

skolkuratorerna arbetar för att vara tillgängliga, har de själva kommit fram till genom erfarenhet. 

Detta är inget som reglerats i lagtext eller som kommit fram i samförstånd med rektor, utan något som 

skolkuratorerna själva insett i sin profession. 

  Ytterligare en aspekt som berördes var de bristfälliga arbetsbeskrivningarna (Tema 3). Flera av 

skolkuratorerna hade inga arbetsbeskrivningar eller så var de väldigt otydligt formulerade. Detta i sig 

bidrog till att skolkuratorernas handlingsutrymme var stort när det gällde att bestämma hur de skulle 

arbeta. Vårt resultat visar att mycket ansvar läggs över på skolkuratorerna, de ska själva styra sitt 

arbete och på så sätt blir det i praktiken så, att de själva ser till att lagen uppfylls. Om vi tänker oss att 

brister hos individen skulle kunna vara en rationalitetsbegränsning så blir det stora tolkningsutrymmet 

och egenansvaret problematiskt. Då det enligt antagandet att det kan finnas brister hos individer, inte 

ska gå att fatta ”korrekta” beslut utan stöd från organisationen. Om man applicerar detta på vår studie 

så betyder det att skolkuratorn inte borde fatta egna beslut angående hur tillgången till en skolkurator 

för eleverna ska se ut. Enligt organisationsteorin ska skolan som organisation gå in för att motverka 

att individer ska fatta felaktiga beslut.    
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Frirumsteori  

 För att få en djupare förståelse för det handlingsutrymme som rektorerna och skolkuratorerna har, 

väljer vi att analysera handlingsutrymmet utifrån Bergs (1999) frirumsteori. Frirumsteorin grundar sig 

i organisationsteorin och fokuserar på de yttre och inre gränser som reglerar handlingsutrymmet i 

skolan. Vad tidigare forskning visat (Backlund, 2007), och som även vi kunnat se i vårt resultat, är att 

både rektorer och skolkuratorer har ett stort handlingsutrymme att tolka och arbeta utefter den nya 

skollagen (2010:800). Det Berg (1999) menar är att de yttre gränserna kännetecknas av lagen, skolans 

styrdokument och historiska bakgrund, medan de inre gränserna handlar om t.ex. det vardagliga 

arbetet som sker på skolan. För att rektorer och skolkuratorer ska kunna göra ett så bra arbete som 

möjligt menar frirumsteorin att det krävs att man är medveten om var dessa gränser går. Detta för att 

kunna utnyttja handlingsutrymmet som finns mellan dessa gränser, och som Berg (1999) kallar 

”frirum”. 

  Enligt Berg (1999) sker skolutveckling när det finns ett samarbete mellan de yttre och inre 

gränserna på skolan. För att kunna göra ett så bra arbete som möjligt för eleverna är det viktigt att 

rektorer och skolkuratorer är medvetna om vart dessa yttre och inre gränser går. I vårt resultat har vi 

kunnat se att de yttre och inre gränserna är otydliga. Den nya skollagen (2010:800) öppnar upp för 

stort tolkningsutrymme och rektorerna lämnar stort ansvar för att skolkuratorerna själva ska bestämma 

hur de ska arbeta. Det är otydligt vart dessa gränser går, vilket gör att det blir svårt att få ett samarbete 

mellan de yttre och inre gränserna.  

  Eftersom rektorerna inte ger skolkuratorerna tydliga direktiv om hur de i praktiken ska arbeta, 

läggs ett stort ansvar på att skolkuratorerna att själva ska besluta om sitt vardagliga arbete och på så 

sätt blir det skolkuratorerna själva som får besluta om de inre gränserna. Flera av rektorerna i våra 

intervjuer ville inte ”lägga sig i” skolkuratorernas arbete då rektorerna ansåg att skolkuratorerna själva 

vet bäst om sin egen profession (Tema 3). Att det inte finns några tydliga inre eller yttre gränser gör 

att frirummet blir väldigt oklart och stort och de enda yttre gränserna skolkuratorerna behöver förhålla 

sig till är den nya skollagens (2010:800) otydliga definition av ”tillgång”. Vårt resultat visade att det 

som spelade störst roll för eleverna på skolan inte var hur mycket av frirummet som skolkuratorerna 

tog för sig av, utan på vilket sätt det gjordes. Exempel på utnyttjandet av frirum var att många av 

skolkuratorerna upplevde att de kunde vara som mest tillgängliga i sitt arbete när de kunde ha så 

mycket öppen dörr som möjligt, så att eleverna kunde komma och gå som de ville (Tema 1). 

  I vårt resultat har vi kunnat se att rektorerna upplever den nya skollagen (2010:800) som 

flummig och otydlig och att den lämnar stort tolkningsutrymme för dem. Detta var något som 

diskuterades utifrån såväl positiva som negativa aspekter i vår studie. Rektorerna har en allmän 

budget som de ska fördela utifrån sina egna bedömningar. Där finns inte reglerat hur mycket pengar 

som ska gå till skolkuratorstjänst. Det gör att det läggs ett stort ansvar och handlingsutrymme på 

rektorerna att besluta hur mycket pengar som ska läggas på en skolkurator. I detta fall kan 

handlingsutrymmet ses som stort men oklart eftersom att det inte finns några riktlinjer kring hur 
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mycket pengar som ska gå till vad (Tema 3). I vårt resultat kunde vi se att rektorns ansvar är att det 

ska finnas tillgång till en skolkurator men att detta oftast bara handlade om att besluta kring 

skolkuratorns anställning och inte hur det praktiska arbetet ska se ut. Rektorns ”frirum” blir många 

gånger större än vad de utnyttjar. Att rektorerna lade över så mycket ansvar på skolkuratorerna 

motiverades ofta av att de själva inte hade tillräcklig kunskap om skolkuratorernas profession. Enligt 

frirumsteorin så sker den bästa skolutvecklingsprocessen om dessa gränser varit tydligare och om 

både rektorer och skolkuratorer tagit för sig mer av det ”frirum” som finns mellan dessa gränser. Om 

det hade funnits tydligare gränser och en bättre samverkan dem emellan, skulle enligt denna teori 

tillgången till en skolkurator se bättre ut för eleverna.  
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8. Slutsats 

Slutsatserna är uppdelade i tre teman som vi formulerat efter våra frågeställningar. Under varje tema 

kommer vi att presentera respektive frågeställning och vilka svar vi kunnat utläsa från våra 

respondenter. De slutsatser som gjorts är baserade på respondenternas svar kopplat till tidigare 

forskning, kunskapsläget och våra valda teorier. 

Tema 1: Tolkningar av tillgång 

Vår första frågeställning som besvaras under Tema 1 är: Tolkningar av tillgång: Hur tolkar rektorer 

och skolkuratorer kravet på tillgång till en skolkurator i den nya skollagen (2010:800) och hur anser 

de att detta krav efterföljs?”. Det vi kan utläsa från vårt resultat är att alla skolkuratorer och rektorer 

anser att det finns tillgång till en skolkurator för eleverna på de skolor de arbetar på. Däremot svarar 

respondenterna att formuleringen av den nya skollagen (2010:800) gör det väldigt enkelt att hävda 

”tillgång” utan att ha det och tolkningarna kan skilja sig åt beroende på vem som definierar vad 

tillgång innebär. ”Tillgång” kunde motiveras genom att ha en anställd skolkurator på skolan, men att 

skolkuratorn hade för många elever för att det verkligen skulle gå att vara tillgänglig för alla dessa. 

Rektorer och skolkuratorer tolkar ”tillgång” till en skolkurator i den nya skollagen (2010:800) som att 

skolor endast behöver se till att det finns en skolkurator vid behov, vilket kunde innebära endast 

konsultation. Konsultation vid behov var ingenting som skolorna ansåg optimalt. Respondenterna 

ansåg att tolkningsutrymmet kunde drabba eleverna negativt då det öppnade upp för att det kan se 

väldigt olika ut på olika gymnasieskolor och att det i sin tur kunde bli väldigt orättvist för eleverna. 

Respondenterna ansåg att ”tillgång” är lätt att ordna, men att arbeta för en ”tillgänglig” skolkurator på 

skolan är svårare.  

 Genom att använda organisationsteorin kan man förklara teori och praktik utifrån hur skolans 

formella och informella organisation yttrar sig (Abrahamsson, 2000). Om vi enbart hade valt att 

studera skolan som en formell organisation så skulle vi ha fått slutsatsen att om skolan har en anställd 

skolkurator så motiverar det att tillgång till en skolkurator finns och lagen uppfylls. Genom att först 

studera hur skolor fungerar som formella organisationer och sedan gå in och studera skolan som 

informell organisation gjorde vi det möjligt att studera vad som i ”verkligheten” upplevdes som 

tillgång. Detta möjliggjorde för oss att se hur tillgången till en skolkurator såg ut anställningsmässig, 

men även hur tillgänglig skolkuratorn ansåg sig själv vara. Vårt resultat stämmer bra överens med 

Abrahamssons (2000) beskrivning, han menar att formella och informella organisationer sällan 

stämmer överens med varandra. På ett formellt plan kan det exempelvis många gånger finnas tillgång 

till en skolkurator, men i den informella organisationen upplevs inte skolkuratorn alla gånger som 

tillgänglig, av olika anledningar. Abrahamssons (2000) menar att det är svårt att göra ett schema för 

alla möjliga utfall i det praktiska arbetet, som klassisk organisationsteori gärna vill göra. 

Respondenterna beskrev eleverna som impulsiva och om de mår dåligt så måste de få hjälp precis i 

stunden. Om man enligt organisationsteorin ska arbeta på ett så effektivt sätt som möjligt, för att 
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eleverna ska uppleva ”tillgång” till en skolkurator, så skulle man vara tvungen att kunna förutspå 

dessa akuta situationer. Att förutspå när och hur alla akuta situationer kan uppstå visade sig enligt våra 

respondenter inte vara möjligt. Om man ska dra en slutsats utifrån ett organisationsteoretiskt 

perspektiv och förklara varför tillgången till en skolkurator inte alltid anses tillräcklig, så skulle brist 

på struktur och detaljerat schema, vara en förklaring. 

Tema 2: Faktorer som påverkar tillgången  

Vi kommer under detta tema besvara vår andra frågeställning: Vilka faktorer anser skolkuratorer och 

rektorer kan påverka hur tillgången till en skolkurator kan se ut för eleverna? Resultatet visade några 

tydliga faktorer som påverkar tillgången till en skolkurator. Dessa var: Resursbrist, möten och 

administrativ tid, vem rektorn på skolan var, skolans ekonomi och vilket behov av en skolkurator som 

finns på skolan.  

 De flesta skolkuratorer ansvarar för så pass många elever och de upplevde brist på resurser av 

socialarbetare på skolan. På grund av att skolkuratorerna hade så många elever att ansvara för, så 

upplevde de många gånger att de inte räckte till för alla elever. I Sverige finns inget beslut om 

maxantal elever som en skolkurator ensam får ansvara för. Vi presenterade tidigare hur Finland hade 

valt att lösa kuratorsfrågan genom att exempelvis införa ett sådant maxantal (Backlund, 2007, s. 31-

32). Flera respondenter i vår studie diskuterade liknande lösningar på hur man skulle kunna minska 

resursbristen. Respondenterna ansåg att det kunde vara bra att lagstadga om ett maxantal elever som 

en skolkurator får ansvara för. Därmed skulle man kunna förhindra orimliga siffror på antal elever per 

skolkurator.  

 Rektorn påverkade hur tillgången till en skolkurator ser ut för eleverna. Dessutom avgör 

rektorns prioriteringar och inställning till elevhälsan i sin tur om det anställs en skolkurator eller inte 

och för de resurser som skolkuratorn sedan ges. Skolans budget blir därmed en faktor som påverkar 

hur tillgången till en skolkurator kan se ut för eleverna. Abrahamsson (2000) beskriver ekonomi som 

en av de rationalitetsbegräsningar som finns inom en organisation. Många av de rektorer som vi 

intervjuade hade som mål att skapa tillgång till en skolkurator och för detta behövdes medel för att 

anställa en skolkurator. En intressant slutsats är att ekonomin som en rationalitetsbegräsning inte 

ensam kan förklara hur tillgången till en skolkurator ska se ut. Ekonomin i kombination med rektorns 

egna tolkningar och prioritet av elevhälsan spelade tillsammans roll för hur tillgången till en 

skolkurator skulle se ut i praktiken.   

 

Tema 3: Hur arbetet ser ut för att ha en tillgång till en skolkurator 

Under detta tema besvaras vår tredje frågeställning:” Hur kan det praktiska arbetet se ut för att det 

enligt skollagen (2010:800) ska finnas en tillgång till en skolkurator för eleverna? Precis som tidigare 

forskning (Backlund, 2007) visar, så kunde vi utifrån svaren i vårt resultat se att skolkuratorns 

arbetsbeskrivning var väldigt otydligt formulerad eller att det inte fanns någon arbetsbeskrivning alls. 
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Rektorerna lämnade ett stort ansvar till skolkuratorerna, att själva utforma sin arbetsbeskrivning och 

de upplevde själva att de hade stort handlingsutrymme. Detta gjorde att det skiljde sig åt hur 

skolkuratorer arbetade. Rektorerna motiverade valet att överlåta ett stort ansvar till skolkuratorerna 

med att de inte ansåg sig ha den utbildning som krävs och att detta var skolkuratorernas egen expertis. 

En rationalitetsbegränsning som finns inom en organisation, kan enligt Abrahamsson vara brister hos 

individen. Det innebär att enskilda individer inte kan fatta ”korrekta beslut” utan stöd från 

organisationen (Abrahamsson, 2000 s.122-123). En av de slutsatser vi kunde dra utifrån detta var att, 

om denna teori skulle stämma, så skulle det betyda att rektorernas motiveringar inte håller för att 

arbetsprocessen på skolan ska fungera optimalt. Många av skolkuratorerna ansåg att arbetet som 

skolkurator var ensamt och att det därför kunde vara svårt att göra korrekta prioriteringar i sitt arbete.  

 Genom att vi valde att använda oss av Bergs (1999) frirumsteori kunde vi analysera vårt 

resultat med att studera de inre och yttre gränser som skolan har gällande exempelvis lagar och 

arbetsdirektiv samt hur dessa påverkade arbetet på skolan. Som vi nämnt tidigare öppnar den nya 

skollagen (2010:800) upp för stort tolkningsutrymme och rektorerna ger stort ansvar till 

skolkuratorerna att själva bestämma sin arbetsbeskrivning. Den slutsats vi kunnat dra utifrån vårt 

resultat är att de yttre och inre gränserna inte är tydliga. Berg (1999) menar att om skolan ska fungera 

som mest effektivt så behöver dessa gränser samverka. Gränserna måste tydliggöras och möjligen 

ifrågasättas för att det ska ske en skolutvecklingsprocess. Utifrån vårt resultat kan vi se att detta blir 

svårt, eftersom frirummet som Berg (1999) beskriver blir så stort. När rektorerna inte ger tydliga 

direktiv för hur tillgången till en skolkurator praktiskt ska se ut för eleverna, blir de enda yttre 

gränserna som skolkuratorn är tvungen att förhålla sig till den nya skollagen (2010:800).  

 

Slutsatsernas implikationer för socialt arbete 

I vår studie har vi kommit fram till att begreppet ”tillgång” i lagen är ett för vagt begrepp att för att 

säkerställa att barn och unga får den hjälp i skolan som de många gånger behöver för att inte fastna i 

psykisk ohälsa. Genom att studera hur skolan som organisation fungerar så har vi presenterat hur 

viktig del rektor är för att säkerställa skolkurators roll och arbete. För att lyckas säkerställa 

skolkuratorns roll så krävs att skolornas rektorer blir medvetna om sitt ansvar för en fungerande 

elevhälsa och innebörden det får för socionomens roll på skolan.   

  Enligt de slutsatser vi kunnat dra måste det bli tydligare vilka krav som ställs på skolan 

angående elevhälsan. Den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar (Socialstyrelsen, 2013) och 

därför är det viktigt för socialt arbete att se hur väl skolan fungerar för att möta detta och vad som 

behöver förbättras. Det är viktigt att belysa att resultatet av vår studie visar att skolkuratorerna många 

gånger känner att de inte räcker till för alla elever de ansvarar för. Om socionomer ska ha möjlighet 

att möta den ökade psykiska ohälsan hos barn och unga så måste elevhälsan stärkas och prioriteras 

mer.  
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  I vår tidigare forskning uppmärksammade vi att skolkuratorns roll inte prioriteras och att det 

oftare anställs skolsköterskor än skolkuratorer. Det har visat sig att andra professioner på skolan ofta 

gör de arbetsuppgifter som skolkuratorn ska ansvara för (Backlund, 2007). På de skolor vi besökte i 

vår studie så hade alla en skolkurator anställd på skolan. Det efterfrågades dock fler socialarbetare till 

skolorna och ofta var det andra professioner som blandade sig i skolkuratorns arbete, t.ex. lärare eller 

specialpedagoger. Om skolkurator som profession blir bortprioriterad så kan man fråga sig hur det 

påverkar socialt arbete i stort. Om det finns andra på skolan som kan fungera som ersättare till 

skolkurator så kan detta bli en lösning som godtas och accepteras. Som man kan läsa om i 

Propositionen (Prop.2009/10:165) så betyder inte ”tillgång” i den nya skollagen (2010:800) att 

rektorer nödvändigtvis måste anställa en skolkurator. Detta stämmer överens med vårt resultat som 

visar att det fortfarande möjliggör för rektorer att prioritera bort anställning av en skolkurator på 

skolan. Om skolkurator blir ett bortprioriterat yrke så kan konsekvenser av detta både hota 

socionomens ställning och status på skolan, men också vilken prioritering som läggs på socionomen i 

andra yrkessammanhang.  
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9. Diskussion  

Det är svårt att säga om tolkningsutrymmet i den nya skollagen (2010:800) påverkar eleverna negativt 

eller positivt. Tolkningsutrymmet kan vara positivt för eleverna, om handlingsutrymmet används för 

att anpassa behovet för eleverna och inte för att spara in på skolans budget. Alla våra respondenter 

ansåg att den nya skollagen (2010:800) var otydlig och att begreppet ”tillgång” är mycket otydligt och 

intetsägande. Däremot så ansåg många av respondenterna att tolkningsutrymmet var nödvändigt och 

att det skulle vara svårt att helt definiera hur tillgången ska se ut, genom att exempelvis ange antal 

elever per skolkurator. Utformningen av den nya skollagen blir därför väldigt problematisk. Antingen 

kan man göra den mer tydlig vilket kanske medför att det inte går att missbruka tolkningsutrymmet 

för skolor. Det kan även ge andra konsekvenser då det blir svårt att få lagen behovsstyrd om den är 

mer preciserad.   

 Den nya skollagen (2010:800) säger ingenting om hur skolkuratorerna ska arbeta, vilket gör att 

lagen också lämnar ett tolkningsutrymme för skolkuratorerna att själva forma sin arbetsbeskrivning. 

Skolkuratorerna får själva bestämma hur de ska arbeta för att vara tillgängliga. Enligt ett 

organisationsteoretiskt perspektiv så är ansvaret som läggs på skolkuratorerna inte optimalt för att 

bedriva en skola som organisation. Rektorerna som vi har intervjuat säger att det är omöjligt för dem 

att besluta hur skolkuratorn ska arbeta. Skolkuratorerna har sagt att arbetet många gånger känns 

ensamt. Det blir problematiskt då man å ena sidan kan hålla med om att skolkuratorer sitter på stor 

kunskap om hur arbetet konkret ska genomföras, samtidigt som vi kan hålla med om att det bästa för 

skolan som organisation är om beslut fattas med stöd från ledningen. Det vill säga att skolkuratorer 

och rektorer tillsammans skulle planera arbetsbeskrivningen gemensamt. 

  Lagen preciserar inte antal elever per skolkurator. Det som vi kan se som blir negativt med det 

är att utan en maxgräns för hur många elever en skolkurator ska ansvara för så kan det bli absurda 

siffror elever per skolkurator. Att man kan hävda tillgång till en skolkurator med en skolkurator som 

ska ansvara för hundratals eller tusentals elever tycker vi inte är speciellt optimalt. Att den nya 

skollagen (2010:800), som den ser ut nu, inte anger några sådana begränsningar kan därför bli 

problematiskt. Det blir problematiskt av den anledningen att det är omöjligt för en skolkurator att 

ensam räcka till för så många elever men också för att skolkuratorns arbetsbelastning blir ohållbar. 

Finland har löst det, genom att sätta en gräns för hur många elever en och samma skolkurator ska 

ansvara för. Ett maxantal elever skulle kunna vara en möjlig lösning även i Sverige, för att komma 

ifrån det höga elevantalet per skolkurator och för att öka tillgängligheten till en skolkurator för 

eleverna. 

  Det som vi tidigt i vår studie uppmärksammade var hur man valt att använda begreppet 

”tillgång” i den nya skollagen. Tillgång och tillgänglighet är begrepp som borde fungera synonymt 

med varandra, men som inte gör det i praktiken. Bara för att man har en tillgång till en skolkurator så 

betyder inte det att man har en tillgänglig skolkurator på skolan. Vi anser, genom vårt resultat och 
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egna tolkningar, att tillgång som begrepp är för vagt för att kunna säkerställa en god tillgänglighet till 

skolkurator för eleverna. Både för att det inte finns någon tydlig arbetsbeskrivning för 

skolkuratorerna, men också för att det känns som att för mycket ansvar läggs på skolkuratorerna att 

själva fatta viktiga beslut. Vi anser det problematiskt då den växande psykiska ohälsan hos unga bara 

stiger (Socialstyrelsen, 2013). Skolkuratorstjänsten bör prioriteras för att eventuellt kunna förhindra 

att unga fastnar i psykisk ohälsa. Vi anser att ett alternativ till att använda begreppet ”tillgång” i lagen 

skulle vara att använda begreppet ”tillgänglighet”. Detta på grund av att vi anser det svårare att hävda 

att man har tillgänglighet till en skolkurator än det är att hävda att man har tillgång. Tillgänglighet ger 

enligt oss en bättre bild av beskrivningen av hur en kurator ska arbeta i interaktion med eleverna. Man 

kan läsa om våra definitioner av tillgång och tillgänglighet tidigare i uppsatsen (1.4 Definitioner). 

 Det var intressant att höra hur respondenterna resonerade kring ”öppen dörr” kontra ”inbokade 

tider” och huruvida ett elevärende kan vänta ”några dagar” eller måste prioriteras akut. Vi fick svar 

från en av rektorerna att det inte går att arbeta med ”drop-in” mottagning, av den anledningen att det 

inte ska behövas synas om man vill gå till skolkurator. Övriga respondenter hävdade att det var bra att 

ha så mycket ”öppen dörr” till skolkuratorns kontor som möjligt. Det var en av rektorerna som 

berättade att de flesta elevärenden kunde vänta ett par dagar, men de övriga av respondenterna 

problematiserade elevernas akuta behov av att få träffa skolkurator. Det som gör dessa olika 

resonemang intressanta för vår studie är att det går att tolka ”tillgång till skolkurator” på många olika 

sätt. Beroende på hur man tolkar, prioriterar skolkuratorns roll och beroende på vad som anses som 

elevernas bästa, så kommer arbetet för att skapa ”tillgång” till en skolkurator för eleverna att se olika 

ut.  

 Vi valde att inte göra en jämförande studie mellan hur väl skolkuratorerna ansåg att 

”tillgången” till en skolkurator fungerade för eleverna och hur väl rektorerna ansåg att detta 

fungerade. Detta av den anledning att två ”verkligheter” då skulle ställas mot varandra. Det skulle 

dock ha varit intressant och gett arbetet en annan dimension av den anledning att man hade kunnat se 

om deras åsikter om hur väl ”tillgången” till en skolkurator stämde överens.  

Framtida forskning 

Vi hade en fundering om att intervjua både skolelever och yrkesverksamma på skolan för att se om 

deras uppfattning om hur tolkningen av ”tillgången” till en skolkurator stämde överens. Då vi har 

intervjuat skolkuratorer och rektorer i denna studie så skulle vi i framtida forskning även vilja se 

studie på hur elever upplever ”tillgången” till en skolkurator.  

  Information som framkom i studien, men som vi inte använde, var att tillgången till en 

skolkurator skulle skilja sig åt mellan friskolor och kommunala skolor på så sätt att friskolor skulle 

utnyttja tolkningsutrymmet på ett negativt sätt för eleverna. Vi hade inga frågor i vår intervjuguide om 

fristående skolor kontra kommunala skolor men ämnet fördes ändå på tal i ett flertal av intervjuerna. 

Det gör att det i en framtida studie skulle vara intressant att ta reda på ifall det ligger någon sanning i 
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dessa påståenden. Det skulle även vara intressant att studera skolor som inte har en heltidsanställd 

skolkurator och se hur de valt att lösa tillgången till en skolkurator och hur de motiverar tillgång utan 

att ha en anställd skolkurator vid skolan.  
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Bilaga 1  

Informationsbrev 

Hej! 

 

Vi är två socionomstudenter vid namn Emma och Alexandra. Vi går för tillfället vår sjätte termin 

på Ersta Sköndal högskola och skriver nu vår C-uppsats. Vår uppsats kommer att handla om 

skolkuratorer. Vi vill studera hur den nya skollagen och skolans riktlinjer påverkar skolkuratorers 

möjligheter till att vara tillgängliga för skolans elever. Vi har fokus på den nya skollagen som 

trädde i kraft 2011, där det nu står att det ska finnas tillgång till en skolkurator på varje skola. 

Utöver detta vill vi undersöka i vilken utsträckning skolkuratorer har möjlighet att påverka hur 

tillgängliga de kan vara för skolans elever. 

 

För att söka svar på detta behöver vi intervjua rektorer och skolkuratorer. Vi vill gärna ha rektorer 

då det är ett viktigt perspektiv som inte uppmärksammats i tidigare uppsatser. Intervjuerna 

kommer vara ca 30-45 minuter. Intervjupersonerna kommer vara helt anonyma i uppsatsen. Vi 

kommer alltså inte skriva med något som kan identifiera personen eller skolan. Intervjupersonen 

kan välja att inte svara på frågor eller avbryta intervjun när som helst. De som kommer läsa 

uppsatsen är examinerande lärare, handledare och studenter i vår handledningsgrupp och 

uppsatsen kommer efter examination publiceras i databasen DIVA (Digitalt Vetenskapligt Arkiv). 

 

Vi kommer att transkribera intervjuerna och därför underlättar det för oss om det finns möjlighet 

och tillåtelse för oss att spela in intervjun med ljudupptagning. Inspelningarna kommer bara höras 

av oss uppsatsskribenter och raderas så fort de har transkriberats. 

 

Vi skulle vara oerhört tacksamma om ni har tid och möjlighet att delta i vår undersökning. Vi 

anser att detta är ett viktigt ämne som behöver lyftas för att utveckla skolhälsan och ungas 

psykiska välmående. De teman som vi kommer beröra är, skolkuratorns tjänst, den nya skollagen 

och tillgängligheten till en skolkurator. 

Kontakta oss gärna om ni har några frågor. 

 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar, Alexandra Thunberg & Emma Deacon 

 

 



 
 

Bilaga 2 

Intervjuguide – Rektorer 

Skolkuratorns tjänst 

 Finns det en anställd skolkurator på skolan? 

 Finns det en skolkurator på plats i skolan? 

 Hur ser skolkuratorns tjänst ut (heltid, deltid, vid behov)? 

 Hur många elever har skolkuratorn ansvar för? 

 Finns det en tillgänglig arbetsbeskrivning för skolkuratorns tjänst? 

 

Den nya skollagen 

 Hur tycker du att tillgängligheten till en skolkurator för eleverna ser ut på den här 

skolan? Berätta, ge exempel. 

 Hur ser arbetet på er skola konkret ut för att eleverna ska ha tillgång till en 

skolkurator? 

 Hur insatt skulle du säga att du är i skolkuratorns praktiska arbete? Berätta, exempel. 

 Hur går eleverna tillväga på skolan om de vill träffa en skolkurator? Hur ser det ut? 

 Är skollagen till hjälp i det dagliga arbetet på skolan. På vilket sätt anser du att 

skollagen kan påverka skolkuratorns arbete? Berätta 

 

Tillgänglighet till en skolkurator 

 Hur mycket tid tycker du att skolkuratorn ska finnas tillgänglig för skolans elever? 

 Upplever du att alla elever som vill har möjlighet till att träffa en skolkurator på er 

skola? 

 Finns det någon tid som avses för skolkuratorn till samtal med elever? 

 Vilka faktorer kan ni se påverkar tillgängligheten till en skolkurator för eleverna? 

 Hur mycket utrymme ges till skolkuratorn till att själv bestämma över hur mycket 

tillgänglig tid hon/han har för eleverna? 

 Upplever du att du kan vara så tillgänglig som du önskar vara för skolans elever? 

Övrigt 

 Finns det något som ni vill tillägga? 

 

 



 
 

Bilaga 3 

Intervjuguide – Skolkuratorer 

Skolkuratorns tjänst 

 Är du anställd på skolan som skolkurator? 

 Hur ser din tjänst ut (heltid, deltid, vid behov)? 

 Hur många elever har du ansvar för? 

 Finns det en tillgänglig arbetsbeskrivning av din tjänst som skolkurator på skolan? 

  

Den nya skollagen 

 Hur tycker du att tillgängligheten till dig som skolkurator ser ut på den här skolan? 

Hur tillgänglig för eleverna är du? Berätta, ge exempel. 

 Hur arbetar du konkret för att vara tillgänglig för eleverna på skolan?  

 Hur ser samverkan mellan dig som skolkurator och rektorn ut på skolan? Ge exempel 

på då ni arbetar tillsammans. 

 Hur går eleverna tillväga på skolan om de vill träffa dig i samtal? Hur ser det ut? 

Exempel. 

 Är skollagen till hjälp i ert dagliga arbete på skolan. På vilket sätt anser du att 

skollagen kan påverkar ditt arbete? Berätta’’ 

  

Tillgänglighet till skolkurator 

 Har du någon möjlighet att själv påverka hur tillgänglig du kan vara för skolans 

elever? 

 Finns det någon tid som avses för enbart samtal med eleverna? I så fall hur mycket tid 

är det? 

 Vilka faktorer kan du se påverkar tillgängligheten till en skolkurator för eleverna? 

 Har du möjlighet att vara så tillgänglig för skolans elever som du önskar vara? 

Övrigt 

Finns det något som ni vill tillägga för övrigt? 

 


