
 

 

 

 

CESAR – CENTRUM FÖR SOCIALT ARBETE 

SOCIONOMPROGRAMMET 

KANDIDATUPPSATS, 15HP 

VÅRTERMINEN 2021 

En socionom bland 

pedagoger 

Skolkuratorers upplevelse av att arbeta i 

skolans värld

Christine Norling & Milla Sjöberg 

Handledare: Johan Fagerberg 

2021-05-24 

 



Förord 

Under socionomutbildningens femte termin hade vi handledd verksamhetsförlagd utbildning och 

bekantade oss då med kuratorsyrket, Milla var inom hälso- och sjukvården och Christine inom 

skolverksamhet. När vi diskuterade våra praktikplatser med varandra märkte vi ett stort antal 

likheter i kuratorernas arbetssituation, trots att det var inom olika typer av verksamheter. De 

utmaningar vi upplevde var att det är mycket som är otydligt kring kuratorsrollen och att den 

interprofessionella samverkan kan se väldigt olika ut. Vi upplevde att kuratorsyrket var ett yrke som 

fått lite utrymme under utbildningen och tog därför chansen att undersöka just skolkuratorsyrket 

lite närmare!  

Arbetet med uppsatsen har varit en tid med långa dagar, snabba måltider och få timmar utanför 

hemmet, men det har varit en intressant och utvecklande del av utbildningen där vi reflekterat över 

de kunskaper vi lärt oss under åren. Vi vill börja med att tacka skolkuratorerna som deltog i vår 

studie. Vi fick otroligt mycket intressant material, tillräckligt för en bok, men vi behövde göra en 

ständig avvägning mellan vad som är intressant och vad som är relevant för just denna studie. Vi 

känner även att vi fått den insikt i vad yrket innebär som utbildningen inte gett oss, samt ökat 

intresse för att i framtiden söka oss till det kurativa yrket (men såklart efter några års erfarenhet 

inom socialtjänsten). Vi vill även tacka vår handledare, Johan, och våra kurskamrater som 

kommenterat våra utkast och hjälpt oss på vägen. Ett sista tack till vänner och familj som stått ut 

med vår ständiga närvaro framför skärmen. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka skolkuratorers upplevelse av att arbeta inom 

skolan som tvärprofessionell verksamhet samt deras upplevda möjlighet att utföra sitt 

arbete. Skolkuratorn är en minoritet i verksamheten samt har ett annat perspektiv än 

de andra professionerna vilket gör det intressant att studera. Syftet undersöks genom 

att titta på kuratorns relationer till andra yrkesgrupper i skolan samt vad de anser är 

kännetecknande för yrkesrollen. Analysen utgår från en fenomenologisk ansats och 

Bourdieus teoretiska begrepp fält, habitus och kapital. Studien har utförts genom 

kvalitativa intervjuer med skolkuratorer och sedan analyserats genom en tematisk 

analys. Resultatet visar på att kuratorn är i underläge i skolans fält på grund av ett annat 

habitus än pedagogerna, samtidigt som de ses som experter inom sitt perspektiv och 

ofta rådfrågas. Det som är betydande för kuratorns position i fältet är relationen till 

ledningen och lärarna samt att få förtroende från dessa genom att ha ett högt värderat 

kunskapskapital. Skolkuratorerna lyfter även elevhälsoteamet som väldigt viktig för 

dem då de har en grupp de känner starkare tillhörighet till och blir mindre ensamma. 

Nätverk med andra kuratorer framstår också som betydande då det ger möjlighet att 

diskutera med andra socionomer samt ger en känsla av delaktighet. Kuratorsrollen 

beskrivs i övrigt som mångfacetterad, ensam, splittrad, otydlig och värdefull. 

Kuratorernas möjlighet att utföra sitt arbete påverkas till stor del av vilka 

förutsättningar som finns, exempelvis hur mycket tid de har till sitt befogande i relation 

till arbetsbördan. 
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1. INLEDNING 

Skolan är den plats där barnen tillbringar större delen av sin tid och kan ha stor betydelse för hur 

deras liv formas. Det är även en plats för vuxna att upptäcka missförhållanden i barnens liv och 

hemförhållanden. Skolkuratorerna1 har en särskild kompetens som gör dem bäst lämpade att se 

tecken på detta och erbjuda stöd. Dock är det lärarna, inte skolkuratorerna, som har den dagliga 

kontakten med barnen. Däremot upplever flera lärare en osäkerhet i hur de ska identifiera och 

hantera tecken på problem i hemmet eller psykosociala problem (Münger & Markström, 2019:386). 

Därför vill vi undersöka skolkuratorers upplevda möjlighet att utföra socialt arbete på skolan samt 

hur de upplever interprofessionell samverkan då det är viktigt att barnen får rätt stöd.  

Enligt skollagens 2 kap. 25 § (SFS 2010:800) ska barn från förskola till gymnasieskola ha tillgång till 

en skolkurator via elevhälsan, som främst ska arbeta främjande och förebyggande och stödja 

elevernas utveckling mot utbildningens mål. Februari 2021 publicerades SOU 2021:11 som bland 

annat syftar till att tydliggöra vad just tillgängligheten ska innebära och vad som är en rimlig 

lägstanivå. Dock finns redan fackliga rekommendationer att en skolkurator ska ansvara för 

maximalt 300 elever och som mest tre skolor (Akademikerförbundet SSR, u.å.). Enligt en 

Novusundersökning från 2019 som utgick från 922 svenska skolkuratorer hade endast 15% ansvar 

för 300 elever eller färre. Majoriteten (71%) hade ansvar för 300–800 elever. Omkring hälften 

(53%) av respondenterna hade ansvar för en skola, men 13% hade tre skolor och 9% ansvarade 

för fyra eller fler skolor. Resultatet visar även att 98% arbetade inom kommunala skolor och 81% 

är heltidsanställda. Av respondenterna hade 86% socionomutbildning och 10% 

beteendevetarutbildning (Novus, 2019). Ovan presenterad statistik tyder på att 

rekommendationerna kring skolkuratorsyrket inte alltid följs och det kan därför vara relevant att se 

om detta påverkar skolkuratorernas yrkesutövning. 

Som uppsatsens titel lyder är socionomer, i rollen som skolkurator, ensamma i sin profession bland 

pedagoger. Enligt Nationalencyklopedin (u.å.) innebär pedagogik processer för uppfostran, 

undervisning och utbildning. Pedagogik handlar även om stöd till lärande, vilket innefattar både 

utformningen av ett utbildningssystem och själva momentet att lära ut. En praktisk fråga gällande 

pedagogiken är hur man ska uppnå önskade resultat gällande innehållet (NE pedagogik, u.å.). 

Utifrån den bakgrunden använder vi begreppet pedagoger som ett samlingsnamn för de yrken som 

arbetar med ett pedagogiskt perspektiv - lärare, rektorer, speciallärare och specialpedagoger. 

Påverkas socionomen, med sitt psykosociala perspektiv, av att arbeta inom en pedagogisk 

verksamhet där majoriteten är pedagoger?  

  

 
1 Framledes när vi använder begreppet “kurator” menar vi skolkurator. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka skolkuratorers upplevelse av att arbeta inom den 

tvärprofessionella skolverksamheten, samt hur de upplever möjligheten att utföra sitt arbete. Detta 

kommer göras utifrån följande frågeställningar: 

o Hur upplever skolkuratorerna samverkan och relationer med andra professioner? 

o Vad anser skolkuratorer är kännetecknande för deras yrkesroll? 

1.2 Disposition 
Till att börja med kommer vi presentera en överblick av hur den tidigare forskningen kring 

skolkuratorsyrket ser ut, hur vi har hittat forskningen samt hur denna studie positioneras i relation 

till den. Forskningen är tematiserad utefter hur olika typiska aspekter för yrket målas upp i 

studierna. Därefter går vi igenom vad Bourdieu menar med begreppen “sociala fält”, “kapital” och 

“habitus” samt hur man kan analysera maktpositioner utifrån dessa. Vi specificerar även hur 

begreppen kommer att användas i just denna uppsats. 

I det fjärde kapitlet kommer vi presentera och diskutera de olika metodologiska tillvägagångssätten 

för studien. Bland annat att vi utgår från det fenomenologiska perspektivet för att undersöka vad 

det innebär att vara en socionom inom skolans verksamhet. Vi redovisar även hur vi har samlat in 

det empiriska materialet vilket är genom semistrukturerade intervjuer, samt vilka urval vi har 

beaktat. Vi presenterar den tematiska analysen och hur vi kommit fram till de koder vi använt innan 

vi avslutar med reflektioner kring kvalitetskriterierna och hur etiska aspekter påverkar studien. 

I de avslutande kapitlen finns analysen av materialet, organiserat enligt uppsatsens frågeställningar 

och dess huvudsakliga fynd. Därefter följer en avslutande diskussion som sammanfattar uppsatsen 

och svarar på syfte och frågeställningar. Där framgår även hur denna studie kan användas i det 

sociala arbetet, vilka luckor den fyller i den tidigare forskningen samt vilka begränsningar som 

funnits utifrån vald metod och teoretiskt perspektiv. 

2. TIDIGARE FORSKNING OM SKOLKURATORSYRKET 

I detta kapitel kommer vi redovisa och diskutera tidigare forskning om skolkuratorsyrket. Vi har 

tematiserat forskningen enligt följande teman: Vem är skolkuratorn?, Att finnas där samt Möjligheter 

och begränsningar i kuratorns arbete. Dessa teman är genomgående i majoriteten av studierna om 

skolkuratorer. Många resultat har kopplingar till flera teman varvid viss repetition kan förekomma. 

Skolkuratorsyrket har funnits i USA sedan 1906 (Sugrue, 2017) och i Sverige sedan 1940-talet 

(Isaksson, 2016:5). Trots det finns det endast tre träffar på begreppet skolkurator efter en sökning 

på Uppsala universitets biblioteks söktjänst. Vår sammanställning av tidigare forskning består 

därför till stor del av artiklar skrivna på engelska och flertalet kommer från andra länder än Sverige.  

2.1 Sökprocess 
Sökprocessen började på varsitt håll med spontana sökord och försök via olika databaser. Vi har 

därefter begränsat oss till Uppsala universitets biblioteks söktjänst samt Proquests databas “social 

work abstracts”. Alla sökningar har varit med filtret peer review.  
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Mycket forskning om skolkuratorsyrket är skriven på engelska och därmed har det varit viktigt att 

hitta rätt begrepp som överensstämmer med den svenska skolkuratorn. Vi fann begreppet “school 

social worker” genom en svensk studie av Isaksson och Sjöström (2017) och fortsatte söka artiklar 

med hjälp av det. Branson (2019:8) gör skillnad mellan school social worker, -counselor, -

psychologist och -therapist och vi använde dessa beskrivningar för att orientera oss bland de 

engelska begreppen. Detta säkerställde att “school social worker” bäst beskriver yrket som 

innefattar psykosocialt stöd och socialt arbete. I vissa fall har även “school counselor” ansetts vara 

relevant, trots att begreppet ibland kan innehålla arbetsuppgifter likt de den svenska studie- och 

yrkesvägledaren har - att vägleda inför framtida val. Denna bedömning har baserats på hur 

författarna för varje artikel beskriver yrket. 

Bland de studier vi tagit del av kommer sju stycken från Sverige: Isaksson (2014; 2016), Isaksson 

och Sjöström (2017), Isaksson och Larsson (2017), Trygged, Lindgren Ödén och Björkman (2020), 

Münger och Markström (2019) samt Bolin och Sorbring (2016). En stor del av studierna är utförda 

i en amerikansk kontext: Rust (2019), Kelly, Frey, Thompson, Klemp, Alvarez och Cosner Berzins 

(2016), Diaz (2015), Richard, Monroe & Garand (2019), Branson (2019), Gheradi och Whittlesey-

Jerome (2017) samt Minnich (2011). Vi har även kommit över en studie av Beddoe (2019) som är 

från Nya Zeeland samt Spratt, Shucksmith, Philip & Watsons studie (2006) från Storbritannien, 

närmare bestämt Skottland. 

Majoriteten av de studier vi använt oss av är kvalitativa. Endast tre har utförts kvantitativt genom 

enkäter. Den första kvantitativa studien är Kelly et als studie (2016) som syftade att uppdatera 

statistiken om skolkuratorers arbetssituation i USA samt utvärdera hur kuratorerna implementerat 

en viss nationell modell i sin praktik. Den andra studien är Richard et als studie (2019) om hur 

skolkuratorers roller är utformade och om de varierar beroende på anställning och arbetsbörda. 

Den tredje kvantitativa studien är Diaz (2015) studie som mätte skolkuratorers kunskap om ADHD 

och strategier för att hantera elever med diagnosen. De kvalitativa studierna består främst av 

intervjustudier. Undantag för detta är Trygged et als studie (2020) som använt sig av fokusgrupper 

med socionomstudenter, lärarstudenter och sjuksköterskestudenter samt Bransons studie (2019) 

vilken är en kvalitativ dokumentstudie. Även Münger och Markström använde sig av fokusgrupper 

men dessa bestod av yrkesverksamma lärare, rektorer, professioner inom elevhälsan samt 

socialsekreterare. Av intervjustudierna utfördes majoriteten genom intervjuer med endast 

skolkuratorer, med undantag för Isaksson och Larsson (2017) som även inkluderade lärare samt 

Bolin och Sorbring (2016) som inkluderade elever. 

Några studier är ofta återkommande i detta kapitel, nämligen Beddoe (2019), Branson (2019), 

Trygged et al. (2020) samt några studier med Isaksson, både där Isaksson är ensam författare (2014; 

2016) och tillsammans med Sjöström (2017) samt Larsson (2017). Beddoes studie (2019) handlar 

om strategier för interprofessionell samverkan utifrån skolkuratorernas perspektiv. Branson (2019) 

har kartlagt behovet av skolkuratorer, hinder för att införskaffa skolkuratorer och vilka fördelar det 

finns av att ha en skolkurator, särskilt på landsbygden. Trygged et als. studie (2020) utgår från ett 

scenario om en pojke som upplevs fara illa. Författarna fokuserar delvis på interprofessionella 

kunskaper och deltagarna i studien diskuterar bland annat kring vilka professioner som har vilket 

ansvar i scenariot.  



Norling & Sjöberg 

8 (58) 

Isaksson har skrivit en doktorsavhandling vid namn Den kritiska gästen (2016) vilken bygger på fyra 

delstudier. Anledningen till att vi har valt att använda oss av doktorsavhandlingen och dess 

delstudier som separata källor är för att de presenteras kortare i avhandlingen (Isaksson, 2016) och 

vi ville kunna få en mer detaljerad uppfattning av varje studie. Dock ansåg vi att avhandlingen var 

relevant att inkludera då den gör en del intressanta slutsatser och övergripande reflektioner baserat 

på delstudierna. En av delstudierna från avhandlingen valde vi att inte inkludera då den inte var 

relevant för vår studie. Doktorsavhandlingen undersöker “den skolkurativa yrkesrollen utifrån ett 

professionsperspektiv med särskilt fokus på legitimitet, jurisdiktion och handlingsutrymme” 

(Isaksson, 2016:10). Delstudien av Isaksson och Sjöström (2017) fokuserar på att hitta socialt arbete 

i skolkuratorns arbete och undersöka metodanvändning. Isaksson och Larsson (2017) undersökte 

samverkan mellan lärare och skolkuratorer utifrån jurisdiktion. Den tredje delstudien (Isaksson, 

2014) behandlade skolkuratorers handlingsutrymme och vad som avgör det. 

2.2 Vem är skolkuratorn? 

Som presenterat i inledningen är skolans tillgång till kuratorn vagt beskriven i skollagen men det 

finns heller ingen tydlig juridisk förklaring till vad som krävs för att arbeta som skolkurator eller 

vad arbetet innebär. Av skollagens andra kapitel, 25 § framgår endast att bland annat en kurator 

ska finnas tillgänglig för psykosociala insatser och av förarbetena (Prop. 2009/10:165) framgår att 

denne ska ha adekvat utbildning. Det finns alltså inga tydligare regleringar av utbildning på nationell 

nivå i Sverige. Av den anledningen börjar vi med en genomgång av hur tidigare forskning diskuterar 

utbildningsbakgrunden och typiska drag för rollen som skolkurator. 

Skolkuratorns utbildning 

Skolans verksamhet är en samlingspunkt för flera olika yrken och professioner, exempelvis 

pedagoger av olika slag, kuratorer, skolsköterskor, vaktmästare samt mat- och städpersonal. Alla 

har olika ansvarsområden men uppdragen finns till för elevernas skull. Professionerna har även 

olika utbildningsbakgrund vilket gör att de har mer eller mindre kunskap i olika frågor. Något som 

lärarna kan ha mindre kunskap om är hur elevernas psykosociala och socioekonomiska bakgrund 

kan påverka deras agerande och möjligheter i skolan (Beddoe, 2019:579; Branson, 2019:4; Diaz, 

2015:64). Lärarna kan även uppleva en känsla av osäkerhet vid bristande kunskaper om 

neuropsykiatriska diagnoser som autismspektrumtillstånd (AST) och ADHD (Diaz, 2015:64). 

Detta är områden där en skolkurator kan vara behjälplig och komplettera kunskaperna. 

Även om kuratorn med sin utbildningsbakgrund kan ha mer kunskap än lärarna om människan i 

samhället diskuteras att socionomutbildningen inte är tillräckligt förberedande för ett arbete inom 

skolan som verksamhet. Istället anses utbildningen bestå av ett större fokus på andra aspekter av 

det sociala arbetet (Diaz, 2015:74; Isaksson & Sjöström, 2017:200; Kelly et al., 2016:26). 

Socionomstudenter uttrycker även en avsaknad av moment i utbildningen, exempelvis finns en 

önskan om bättre samverkan mellan professioner och kunskap om deras arbetsuppgifter inom fält 

där interprofessionalitet uppstår, såsom inom vården och skolan (Trygged et al., 2020:10). 

Samverkan skulle även gynnas av att skolkuratorer utbildas i hur de samverkar med andra 

professioner på bästa sätt (Beddoe, 2019:580; Gherardi & Whittlesey-Jerome, 2018:35). 
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Både i Sverige och i USA är det till stor del högutbildade personer som arbetar som skolkurator 

(Kelly et al., 2016:20; Novus, 2019). I Sverige finns däremot inget särskilt krav på socionomexamen 

för att arbeta som skolkurator (Isaksson & Sjöström, 2017:192). Att det saknas krav och riktlinjer 

bidrar dock till en osäkerhet kring vad som faktiskt ingår i rollen som skolkurator (Isaksson & 

Sjöström, 2017:192). 

Skolkuratorns roll på skolan 

Skolkuratorns roll inom skolans verksamhet är ett vanligt förekommande ämne i den tidigare 

forskningen. Studierna behandlar mestadels skolpersonalens osäkerhet kring skolkuratorns roll och 

ansvarsområde (Diaz, 2015:74; Gherardi & Whittlesey-Jerome, 2018:35; Isaksson, 2014:61f; Kelly 

et al., 2016:17; Münger & Markström, 2019: 396; Richard et al., 2019:19). På grund av den 

osäkerheten har det skapats nationella modeller i USA för skolkuratorsyrket i syfte att förtydliga 

skolkuratorsrollen (Kelly et al., 2016:17; Rust 2019:1151). Det framkommer i den tidigare 

forskningen att skolkuratorn har många roller på skolan, dessa inkluderar att vara barnens 

företrädare i skolan (Isaksson & Sjöström, 2017:198f), konsult till lärarna (Gherardi & Whittlesey-

Jerome, 2018:39) och att vara i frontlinjen för att skydda utsatta barn (Beddoe, 2019:567). Arbetet 

innefattar även att arbeta för en jämlik skolgång genom att sträva efter social rättvisa samt stötta 

utsatta elever med deras personliga utveckling och mentala hälsa (Beddoe, 2019:569; Rust, 

2019:1151).  

Tidigare forskning beskriver att skolkuratorer utför sitt arbete på flera organisatoriska nivåer 

(Branson, 2019:2; Kelly et al., 2016:25; Richard et al., 2019:19). Exempel på detta är stöd och 

insatser till individuella elever, organisering av stödgrupper för elever, samarbete med föräldrar 

samt med att erbjuda stöd till lärare. De arbetar även genom deltagande i interprofessionella 

grupper, samverkan med socialtjänsten, för jämlikhet och en bra kultur på skolan samt att driva 

förändringar i lagstiftning och styrdokument (Branson, 2019:2f; Kelly et al., 2016:21). Detta gör att 

kuratorn kan ha ett övergripande perspektiv vilket kan beskrivas som att skolkuratorn är “spindeln 

i nätet” (Trygged et al., 2020:9). Med det menas att skolkuratorn har en samordnande roll i elevens 

kontaktnät och utför socialt arbete i form av insatser, kontakt med myndigheter, familj och lärare 

men även stärka de stöttande nätverk en elev har (Trygged et al., 2020:9). 

Ovan beskrivs ett yrke med många roller och mycket kontakt med olika parter. Trots detta upplever 

skolkuratorerna ofta att de är ensamma, isolerade och marginaliserade (Beddoe, 2019:569; Trygged 

et al., 2020:9). Detta beror ofta på att skolkuratorn blir en minoritet på en arbetsplats som 

domineras av pedagoger (Beddoe, 2019:569; Isaksson & Sjöström, 2017:191) Enligt Isaksson och 

Sjöström (2017:192) utförs socialt arbete inom en variation av organisationer varvid den 

professionella rollen formas utifrån institutionens kontext och ramverk. Professionerna har olika 

utgångspunkter som grundas i olika logiker, där skolan som institution präglas av en pedagogisk 

logik då majoriteten av personalen är lärare och fokus hamnar därför ofta på pedagogiken2 

(Isaksson & Sjöström, 2017:191; Münger & Markström, 2019:386; Spratt et al., 2006:391). Minnich 

(2011:67) menar att detta kan bli problematiskt då ledningen, som oftast inte har en 

socionomutbildning (och använder pedagogisk logik), är ansvariga för att forma skolkuratorns 

arbetsbeskrivning och att definiera skolkuratorns uppgifter. På grund av de skilda uppfattningarna 

 
2 Pedagogisk logik innebär det tankesätt och perspektiv som pedagogerna har gällande skolan och kunskapsmålen. 
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kan missförstånd kring rollen uppstå om situationen inte hanteras rätt, vilket Gherardi och 

Whittlesey-Jerome (2018:35) anser kan motverkas genom att ytterligare integrera skolkuratorns roll 

i skolans verksamhet och mål. 

Skolkuratorn kan även beskrivas som en gäst bland pedagogerna (Beddoe, 2019:569; Isaksson, 

2016:57; Minnich, 2011:67). Isaksson (2016:68) benämner skolkuratorn “den kritiska gästen” då de 

upplevs som gäster med kritiska åsikter inom skolverksamheten. Trots det kan deras särskilda 

kompetens och synsätt, som avviker från den pedagogiska logiken, ge dem en unik roll vilken 

innebär att bidra till skolans möjlighet att främja elevers hälsa.  

2.3 Att finnas där - kuratorns närvaro och stöd till kollegor 

För skolkuratorn gäller det att finnas tillgänglig för många personer, både kollegor på skolan, 

eleverna men också för vårdnadshavare med frågor som rör deras barn. Rollen som skolkurator 

innebär därför också en hel del samverkan med olika professioner och under olika förutsättningar. 

I detta avsnitt kommer vi därför fokusera lite närmare på hur den tidigare forskningen diskuterar 

just tillgängligheten och samverkan. 

Kuratorns tillgänglighet på skolan 

Tillgänglighet lyfts av flera studier som en viktig faktor för att skolkuratorn ska kunna utföra sitt 

arbete. Som tidigare nämnts finns rekommendationer för att det ska finnas en tillgänglig 

skolkurator per 300 elever. Detta återfinns även i flera av de amerikanska studierna där samtliga 

refererar till en rekommendation på 250 elever per skolkurator (Branson, 2019:7; Kelly et al., 

2016:17; Richard et al., 2019:21; Rust, 2019:1168). Branson (2019:7) presenterar även en 

rekommendation på 50 elever per skolkurator på skolor där det finns ett större stödbehov. Ju fler 

elever en skolkurator behöver vara tillgänglig för, desto större blir arbetsbördan vilket Rust 

(2019:1168) beskriver som ett hinder för skolkuratorn att kunna utföra sitt arbete på ett effektivt 

och proaktivt sätt. 

Bolin och Sorbrings svenska studie (2016), som bygger på kvalitativa intervjuer med elever och 

skolkuratorer på en skola, exemplifierar de fördelar som kommer av att skolkuratorn är tillgänglig 

och ansvarar för färre elever. Skolan där studien utfördes hade fyra skolkuratorer och under 500 

elever sammanlagt (Bolin & Sorbring, 2016:7). Ett lägre antal elever per kurator gjorde det möjligt 

för skolkuratorerna att vara lättillgängliga då de kunde vara tidsmässigt flexibla och ha en stor 

närvaro i och utanför klassrummet (Bolin & Sorbring, 2016:10ff). Resultatet av studien visade att 

eftersom kuratorerna är tillgängliga och eleverna känner en tillit till dem tar eleverna i större 

utsträckning själva initiativ att söka hjälp (Bolin & Sorbring, 2016:1). Detta skapas genom daglig 

närvaro vilket leder till relationsskapande, att skolkuratorerna är synliga på skolan och därmed har 

en tydlig roll samt genom användning av digital kommunikation och sociala medier (Bolin & 

Sorbring, 2016:10f, 14, 18).  

Resultaten förekommer även i andra studier, exempelvis att tillgänglighet leder till att fler elever tar 

initiativ att söka hjälp (Branson, 2019:8) samt att skolkuratorns deltagande i den dagliga 

verksamheten, såsom under lektioner eller på rasterna, är viktigt för att bygga relationer till eleverna 

(Beddoe, 2019:578; Isaksson & Sjöström, 2017:199; Trygged et al., 2020:9). Fördelen med att 
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eleverna själva söker hjälp är att det möjliggör tidigare hjälpinsatser till utsatta barn vilket kan ha en 

långsiktig positiv effekt (Bolin & Sorbring, 2016:23). 

Kuratorns samverkan med andra professioner 

För yrken inom verksamheter som består av arbete med människor, exempelvis hälso- och 

sjukvården, anser Trygged et al. (2020:1f) att det är fördelaktigt med interprofessionell samverkan. 

De fortsätter genom att beskriva att det finns plats för socionomer i den interprofessionella 

samverkan och vad som behövs för att det ska fungera, nämligen att de andra professionerna 

informeras om socionomens roll och arbetsuppgifter (Trygged et al., 2020:1f). Information och 

tydliga roller kan ge mer balanserad arbetsbörda och i sin tur också bättre samverkan (Branson, 

219:7f). 

Ett annat område som kan kräva interprofessionell samverkan är barn med särskilda behov, eller 

barn som far illa. Dessa barn kommer ofta i kontakt med många olika professioner (Trygged et al., 

2020:2), exempelvis skolkuratorer, lärare, sjuksköterskor, psykologer och socialsekreterare. Därför 

är det lämpligt med samverkan för att underlätta arbetet och situationen. Även yrkesverksamma 

förespråkar samverkan för barnens bästa. En skolkurator som intervjuades för Isaksson och 

Sjöströms studie (2017) sa exempelvis: “Vi måste förbättra vår samverkansförmåga för att kunna 

erbjuda de bästa förutsättningarna för denna elev” (Isaksson & Sjöström, 2017:197, vår 

översättning). Münger och Markström (2019:386, 395) tar upp ett exempel då samverkan mellan 

skola och socialtjänst behövs, nämligen om ett barn har behov av skyddsåtgärder. Dock använder 

verksamheterna olika fackliga språkbruk vilket kan försvåra deras samverkan. Det gäller främst att 

lärarna inte har begreppen för socialt arbete och får svårt att anmäla misstankar om försummelse, 

vilket kuratorn kan stötta upp och underlätta kring (Münger & Markström, 2019:386, 395). 

Som framgår ovan visar tidigare forskning att socionomer och pedagoger har olika kunskaper, 

vilket gör att samverkan kan formas på ett stöttande vis. Skolkuratorn kan stötta lärare kring arbete 

med barn som har en ADHD-diagnos (Diaz, 2015:64), i arbete med etniska och kulturella skillnader 

(Rust, 2019:1161) samt genom att vara ett emotionellt stöd för pedagogerna (Isaksson & Larsson, 

2017:259). Förutom att finnas som ett stöd och rådgöra med pedagogerna hur de kan agera kan 

skolkuratorn även gå in handgripligen och hjälpa till genom att ta kontakt med vårdnadshavare eller 

arbeta med lärare och elev vid bristande relationer (Isaksson & Sjöström, 2017:197f). Förutom 

interprofessionell samverkan finns det även interprofessionella spänningar vilket Beddoe 

(2019:570) beskriver kan uppstå mellan professioner på grund av statusskillnader samt bristande 

kunskap om och uppskattning av funktionen av den andres roll. 

2.4 Möjligheter och begränsningar i kuratorns arbete 

Kuratorns roll beskrivs innefatta uppgifter där tid är en viktig resurs, såsom att arbeta främjande 

och förebyggande, vara tillgänglig och ha tid med kontakter för samverkan. Här framställer vi hur 

den tidigare forskningen diskuterar kuratorns resurser i form av bland annat tid och ekonomi. 

Avslutningsvis rundar vi av presentationen av tidigare forskning med att lyfta diskussionen om 

kuratorns handlingsutrymme. Vilka möjligheter har de utifrån sina förutsättningar och vad 

begränsar dem? 
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Resurser för att utföra arbetet 

Förutom interprofessionella spänningar och språkbarriärer så påverkar även de ekonomiska 

resurserna möjligheten för samverkan. Nedskärningar, trots ökande behov, försvårar möjligheten 

till samverkan med lärare och andra inom elevhälsan, det utgör även ett hinder för kuratorerna att 

arbeta förebyggande (Isaksson, 2014:55f). Brist på tid och resurser orsakat av organisering, budget 

och hög arbetsbelastning är ett återkommande tema (Beddoe, 2019:577; Branson, 2019:7; Rust, 

2019:1168). Hur mycket resurser kuratorn har tillgång till samt vilka uppgifter som ska prioriteras 

kan påverkas av den pedagogiska logiken (Isaksson, 2014:63; Isaksson & Sjöström, 2017:192). 

Bolin och Sorbring (2016:4, 13f) beskriver att ett förebyggande arbete och etablerade relationer 

med eleverna har flertalet positiva effekter för eleverna personligen samt deras skolgång. Isaksson 

och Sjöström (2017:199) tillägger att förebyggande arbete även minskar arbetsbelastningen och 

möjliggör för mindre påträngande insatser. Trots den kunskapen påverkar begränsningarna av 

resurser att strukturellt och förebyggande arbete blir bortprioriterat och arbetet består istället av 

individuella samtal och kortsiktiga interventioner (Isaksson & Sjöström, 2017:193,196). Men även 

för arbetet på individnivå kan tidsbristen göra att eleverna inte får den hjälp de egentligen behöver 

(Rust, 2019:1168). 

Förutom att kuratorn behöver resurser för att utföra sitt arbete är kuratorn i sig en resurs för skolan. 

På grund av brist på tid försvinner kuratorn som en stöttande resurs för pedagogerna också 

(Beddoe, 2019:577; Münger & Markström, 2019:396).  

Kuratorns handlingsutrymme på skolan 

Handlingsutrymme är ett begrepp som ofta används för att beskriva “anställdas rörelsefrihet och 

valmöjligheter i arbetssituationen” (Svensson, 2010:16). Svensson (2016:16f) beskriver även en 

skillnad mellan formellt handlingsutrymme och informellt och reellt handlingsutrymme. Det 

formella handlingsutrymmet är det som fastställs i bland annat lagstiftning och arbetsbeskrivningar 

om vad den anställda bör, ska och får göra (Svensson, 2010:16). Skolkuratorerna har ofta ett stort 

formellt handlingsutrymme vilket beror på vag lagstiftning och vaga arbetsbeskrivningar (Isaksson, 

2014:61).  

Trots det stora formella handlingsutrymmet kan det informella handlingsutrymmet, enligt Isaksson 

(2014:61), spela en stor roll för de gränser som sätts för skolkuratorernas yrkesutövning. Isaksson 

(2014:61) menar att skolkuratorernas informella handlingsutrymme bestäms på arbetsplatsen och 

påverkas av kuratorns legitimitet hos lärare och rektorer, vilket stärks av bland annat en god relation 

till chefer och rektorer samt en tydlig roll och arbetsbeskrivning.  

Skolkuratorerna som intervjuades i Isakssons (2014:58) samt Isaksson och Larssons studie 

(2017:258) lyfte att skilda uppfattningar om tillvägagångssätt och ansvarsområden blev ett hinder i 

samverkan mellan lärare och kuratorer. Detta kan exempelvis vara de spänningar som uppstår när 

lärare självständigt tar initiativ till insatser (såsom hantering av elever med självmordstankar eller 

samordning med familj och myndigheter) som kuratorerna inte anser faller inom lärarnas 

handlingsutrymme och därmed riskerar att orsaka skada (Isaksson, 2014:58).  
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Enligt Trygged et al. (2020:2) kan lagar och regler för exempelvis sekretess hindra möjligheter till 

interprofessionell samverkan och begränsa kuratorns handlingsutrymme. Ett förslag för att 

motverka dessa konsekvenser som respondenterna i studien lyfter är att fråga eleven om 

godkännande att bryta sekretessen och därmed kunna diskutera situationen med andra professioner 

utan hinder. Handlingsutrymmet begränsas inte endast av dessa lagar utan varierar ofta från skola 

till skola då lagstiftningen, som tidigare nämnt, är vag och påverkas enligt Trygged et al. av bland 

annat arbetsbeskrivning och status på den aktuella skolan (Trygged et al., 2020:7, 9, 11). 

Som tidigare nämnts arbetar skolkuratorn som en minoritet i en verksamhet där en pedagogisk 

logik är dominerande. Respondenterna i Isaksson och Sjöströms studie (2017:196f) berättar att de 

upplever ett bristande intresse hos ledningen för utveckling av det sociala arbetet men att ett flertal 

skolkuratorer själva tar initiativet att utveckla sin praktik. Trots detta bristande intresse på grund av 

skillnader i logiken upplever skolkuratorerna att deras handlingsutrymme gör det möjligt för dem 

att vidareutbilda sig och relativt fritt kombinera delar och metoder från olika kurser för att förbättra 

sin yrkesutövning (Isaksson & Sjöström, 2017:192, 195). 

2.5 Reflektioner över kunskapsläget 

Den tidigare forskningen vi presenterat har behandlat olika aspekter av skolkuratorsyrket såsom 

interprofessionell samverkan, arbetsuppgifter, metodanvändning, handlingsutrymme och 

skolkuratorers kunskap. Skolor präglas av en pedagogisk logik vilket påverkar kuratorns arbete och 

roll på flera sätt. Kuratorn ses mer som en gäst på skolan och blir därmed bortprioriterad vilket 

kan leda till att kuratorn inte har tillgång till de resurser som denne behöver. Resursbristen leder till 

att kuratorer har en stor arbetsbörda i relation till tid och har inte möjlighet att utföra förebyggande 

arbete eller finnas tillgänglig för elever och lärare. Det påverkar även samverkan med andra 

yrkesgrupper på skolan. Gemensamt för yrket är en osäkerhet kring vad en skolkurators yrkesroll 

bör innefatta vilket stärker kuratorns roll som en gäst och kan begränsa kuratorn men även 

möjliggöra ett gränsöverskridande arbete och gå utanför den “typiska” verksamheten.  

Ungefär hälften av den ovan presenterade forskningen är internationell, främst från USA. Detta 

kan bli problematiskt eftersom vi inte är insatta i juridiska, politiska och kulturella faktorer som kan 

påverka skolkuratorsyrket i andra länder, vilket kan göra att det skiljer sig från den svenska 

kontexten som vi undersöker. Därmed har vi varit selektiva i vad vi använder från den 

internationella forskningen. Dock ter sig den svenska och internationella skolkuratorn ha många 

gemensamma upplevelser och de valda artiklarna bedöms vara relevanta. En annan problematisk 

aspekt av vår tidigare forskning är Trygged et al.s studie (2020) då den utgår från sjuksköterske-, 

lärar- och socionomstudenter och inte yrkesverksamma. Därmed kan den ses som mindre pålitlig 

då den kan bygga på förutfattade meningar men anses relevant för att få en uppfattning av 

samverkan utifrån olika professioners perspektiv. 

Enligt den tidigare forskningen finns det en kunskapslucka kring skolkuratorsyrket under 

socionomutbildningen. Den kunskapsluckan kan leda till funderingar som: Hur är det då att arbeta 

inom en verksamhet som man inte känner, med en otydlig roll och där man inte förstår sina 

kollegor? Och hur påverkar det arbetet? Det är få studier som fokuserar på själva upplevelsen av 

detta och är därför något som vi vill undersöka. En stor del av materialet i de tidigare studierna 

ansåg vi vara relevanta för att analyseras utefter Bourdieus teoretiska begrepp fält, kapital och 
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habitus. Trots detta fann vi endast en (Beddoe, 2019) som använt Bourdieu och den fokuserade 

främst på strategier för samverkan, inte kuratorernas upplevelser. Därför ska vi i kommande kapitel 

presentera hur Bourdieus begrepp kan användas för att studera detta. 

3. BOURDIEUS TEORETISKA PERSPEKTIV  

Det teoretiska perspektiv som används i studien är Bourdieus teoretiska begrepp kapital, habitus 

och sociala fält. Som ovan nämnt upplever vi att den tidigare forskningen beskriver fenomen 

kopplat till Bourdieus begrepp men utgår inte från dem i analysen av materialet. Därför finner vi 

det motiverat och intressant att utgå från den teorin i vår analys. Enligt Carlhed (2011:292) är 

Bourdieus perspektiv särskilt lämpligt för studier om professioner där det krävs ett bredare 

perspektiv för att möjliggöra en “dubbelinriktad analys” av kamper men även samarbeten och 

allianser. 

Vi kommer i detta kapitel presentera vad begreppen innebär och hur vi använder dem i vår analys. 

Presentationen är utifrån Bourdieus egen beskrivning men kommer även kompletteras med 

sammanfattningar av Broady. Vi har även utgått från Carlheds artikel (2011) om hur Bourdieus 

perspektiv kan användas inom professionsforskning. Broady är en av de som översatt flera av 

Bourdieus verk till svenska men har också gjort en analyserande avhandling av Bourdieus 

författarskap och sociologi. Broady (1991:167) beskriver att Bourdieus begrepp är svåra att separera 

i sina definitioner, vid försök att förklara ett begrepp behövs hänvisningar till de andra. Trots det 

ska vi på ett förenklat sätt försöka oss på att beskriva vad Bourdieus nyckelbegrepp fält, kapital och 

habitus innebär. 

3.1 Fält 
Ett socialt fält är enligt Bourdieu (i Broady, 1991:266) en avgränsad grupp av människor och 

institutioner som strider för något de har gemensamt. Broady och Palme, som översatt Bourdieus 

verk (1993:16) tillägger även att det inom ett fält finns en gemensam tro att det som man samlas 

kring och strider för är värdefullt och värt att kämpa om. Som exempel nämner de att inom 

modeskaparnas värld är det “den goda smaken som står på spel” (Bourdieu, 1993:17). De olika 

deltagarna inom ett fält kallas för “agenter” och kan ha olika placeringar i fältet (Bourdieu, 1993). 

I skolan som fält kan agenterna exempelvis vara lärare, rektorer och skolkuratorer. 

Bourdieu använder sig även av begreppen “det sociala rummet” och klass i relation till hans 

teoretiska begrepp. Enligt Bourdieu måste forskaren kunna lyfta fram vad det är för egenskaper 

som ligger till grund för hur de olika grupperna av klasser bestäms och att detta borde göras med 

en objektiv objektivitet mellan förhållandena (Bourdieu, 1993:249). Grupperna kan även benämnas 

efter olika yrken (Bourdieu, 1993:251). Detta gör man genom att uttrycka vad som gör att de får 

den positionen, vilket kan vara kriterier såsom utbildningsnivå. Yrkesgrupperna kännetecknas även 

av sekundära egenskaper, exempelvis könsfördelning, placering i det fysiska rummet och andra 

karaktäristiska egenskaper. Inom yrkesgruppen finns det alltså ofta mer gemensamma egenskaper 

än formella krav för anställning och kan fungera som outtalade krav. Faller man inte inom ramen 

för de kraven kan man hamna på “marginalpositioner” i gruppen. Bourdieu (1993:252ff) menar att 

även de sekundära egenskaperna är betydande för hur gruppen formas och utvecklas, inte bara de 

primära och uttalade egenskaperna. 
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Bourdieu beskriver att alla fält har olika logiker och praktiker, men för att kunna förklara praktikerna 

behöver man lyfta de bakomliggande effekterna för dem. En gemensam princip är “klasshabitus” 

vilket Bourdieu beskriver som “den förkroppsligade formen av klassens betingelser och av de 

betingningar som dessa betingelser tvingar fram” (Bourdieu, 1993:251). Han fortsätter med att de 

som ingår i en klass har gemensamma egenskaper som kan vara objektiva (exempelvis juridiska) 

eller förkroppsligade (klasshabitus) (Bourdieu, 1993:251). Nedan under avsnittet Habitus kommer 

vi presentera närmare vad det innebär. 

I denna studie kommer vi utgå från skolans verksamhet som det sociala fältet att analysera. Det 

som agenterna i skolan "strider" för och anser vara värdefullt kan tänkas vara att eleverna ska få en 

bra utbildning, goda betyg och att skolan utifrån det får ett bra rykte. Dock kan man ifrågasätta ifall 

bra betyg är något som alla professioner på skolan värderar högt. Bourdieus teori används ofta för 

att analysera alla aktörers position i fältet (Carlhed, 2011:286) men vi fokuserar främst på 

skolkuratorernas positionering och hur den påverkar deras möjlighet att utföra sitt arbete. I de fall då 

det blir aktuellt kommer vi även undersöka hur kuratorerna upplever skillnaden mellan att arbeta 

inom sitt “hemmafält” eller andra fält (Carlhed, 2011:288), i detta fall skolans fält och det sociala 

arbetets fält. 

3.2 Kapital 
Kapital kan beskrivas som ett värde, tillgång eller resurs som en person besitter och som måste 

studeras i sina sociala sammanhang (fält) (Broady, 1991:169, 182) då ett kapital kan ha olika värden 

i olika sammanhang. Det symboliska kapitalet anses vara det mest grundläggande kapitalet men 

samtidigt ett väldigt allmänt begrepp då “symboliskt kapital är det som av sociala grupper 

igenkännes som värdefullt och tillerkännes värde” (Broady, 1991:169).  Som exempel nämner 

Broady (1991:169) när människor, institutioner, examina eller titlar erkänns som hedervärda. 

Som en underkategori till symboliskt kapital finns det kulturella kapitalet vilket är starkt kopplat till 

Frankrike i Bourdieus verk (Broady, 1991:169). Broady (1991:174) menar dock att en alternativ 

tolkning av det kulturella kapitalet även skulle kunna vara “bildningskapital” och att vara “bildad” 

eftersom Bourdieu på senare år använt sig av begreppet “informationskapital” i de sammanhangen. 

Den formen av kunskap anses alltså tillhöra det kulturella kapitalet, men utbildningskapital i form 

av examina från ansedda skolor är istället ett mer specifikt exempel på ett symboliskt kapital 

(Broady, 1991:169). 

I den här uppsatsen kommer vi inte direkt analysera utifrån det kulturella begreppet, eftersom det 

ofta förknippas starkt med just finkulturen i Frankrike. Vi kommer däremot bland annat att prata 

om kuratorernas utbildning, som enligt beskrivningen skulle kunna falla under det kulturella 

kapitalet, men vi har valt att benämna det under det symboliska kapitalet som kunskap. Kunskap 

som kan grundas i både utbildning och erfarenhet. 

Ett kapital som däremot inte går som en underkategori till det symboliska kapitalet är det sociala 

kapitalet (Broady, 1991:169). Bourdieu (1993:279f) beskriver det sociala kapitalet som “ett kapital 

av kontakter, relationer och umgängeskretsar varifrån man vid behov kan hämta erforderligt 

“stöd”” och att kapitalet kan användas för att få respekt i samhället. Genom det sociala kapitalet 

kan man exempelvis få kontakt med klienter eller en eftertraktad karriär. Som några exempel tar 

Broady (1991:169) upp släktrelationer och kontakt med gamla skolkamrater. Det sociala kapitalet 
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är inte lika starkt knutet till materiella tillgångar, institutioner, teorier, examina eller titlar som det 

symboliska eller kulturella kapitalet (Broady, 1991:177). I skolans fält skulle en relation till rektorn 

kunna ses som ett kapital. 

Bourdieu (1993:272) beskriver att kapitalets totalvolym bestäms av summan av de resurser och den 

makt som faktiskt går att använda - ekonomiskt och kulturellt men även socialt kapital. Han 

beskriver även att det finns reproduktionsstrategier för att agenterna ska kunna utöka eller bevara 

kapitalet och på så sätt behålla eller förbättra sin position i fältet men detta görs omedvetet 

(Bourdieu, 1993:286). Dock lyfter Carlhed (2011:284) att det inte endast är summan av kapital som 

påverkar positionen i fältet, det är även sammansättningen och typen av kapital som kan avgöra. 

För studien har vi intervjuat socionomer som arbetar som skolkuratorer och förutsätter därför att 

de redan besitter ett symboliskt kapital genom sin socionomexamen och titel. Om det kan anses 

vara ett kapital beror dock på om agenterna i fältet tillskriver det värde. Vi kommer till viss del 

undersöka om detta kapital påverkar hur skolkuratorn positioneras i fältet, bland annat genom 

vilket förtroende de får, men vi kommer även undersöka om det är ett fullgott kapital för att arbeta 

inom skolan som fält. Med det menas om kuratorerna själva upplever att de har tillräckligt med 

kunskap från utbildningen eller om de behövt komplettera sina kunskaper. Vi kommer även 

undersöka om kunskap genom erfarenhet värderas av agenterna. 

Istället för att bara undersöka vilka sociala relationer som kan anses värdefulla och ge ett socialt 

kapital kommer vi även undersöka hur kuratorns relationer (sociala kapital) påverkas av olika 

faktorer. Vad som kan stärka eller minska värdet på kapitalet och hur det i sin tur påverkar 

kuratorns möjlighet att utföra sitt arbete inom skolans fält. 

Vi har innan undersökningen utgått från att kuratorerna själva inte har något ekonomiskt kapital 

som kan påverka deras positionering i fältet. Däremot kommer vi undersöka om de upplever att 

fältets (skolans) ekonomiska kapital påverkar deras möjlighet att utföra sitt arbete och om de 

upplever att de får ta del av pengarna i skolans budget. En annan typ av resurs vi tänker undersöka 

är tid. Bourdieu (1993:248) beskriver att arbetet för ett konstverk “kostar tid” och att dispositioner 

tagit “tid att förvärva”. Den tid som skolkuratorerna får till sitt arbete kan anses värdefullt då det 

kan påverka deras möjligheter att utföra sitt arbete och deras position i fältet. På grund av detta 

värde kan det ses som ett kapital. 

3.3 Habitus 
Bourdieu beskriver habitus som “det system av scheman som genererar praktiker och det 

systematiska uttrycket för dels nödvändigheter och friheter knutna till klassens existensbetingelser” 

(Bourdieu, 1993:300). Fortsättningsvis skriver Bourdieu att det handlar om skillnader mellan 

klassers (gruppers) betingelser som uppfattas genom olika praktiker. Han menar att praktikerna är 

producerade av habitus och blir därför både klassificerade och klassificerande (Bourdieu, 

1993:300). Förutom att habitus påverkar hur praktikerna uppfattas har habitus även funktionen att 

dela upp samhället i olika grupper och existerar då i en förkroppsligad form (Bourdieu, 1993:300). 

Habitusen blir alltså det typiska för en grupp och är det som avgör i vilken rang grupperna placeras 

inom ett fält (Bourdieu, 1993:271). Broady (1991:225) beskriver även habitus som ett 

förkroppsligande av kapital. 
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Bourdieu beskriver att agenterna kan ha ett startkapital men också skaffa sig kapital senare i livet 

(Bourdieu, 1993: 263). Startkapitalet kan ses som ett medfött kapital som agenterna får genom att 

ta del av sina föräldrars kapital, eller i skolkuratorernas fall det de fått från socionomutbildningen. 

Broady (1991:225) beskriver det även som att habitus har formats av människans liv och bidrar då 

till skapandet eller återskapandet av den sociala världen denne befinner sig i. Att dispositioner i en 

viss position uppfattas som “homogena och till synes mirakulöst anpassade till positionens krav” 

menar Bourdieu (1993:265) beror på de praktiker och mekanismer som leder agenterna till en i 

förväg anpassad position. Han fortsätter med att de kan känna sig kallade till en bana som ligger 

inom den klass de kommer i från, eller att de som redan har positionen uppfattar agenterna som 

tillhörande. Det kan innebära att någon blir kurator, eller anses lämpad för det, på grund av deras 

personlighetsdrag. 

Broady (1991:225) sammanfattar habitus som ett “system av dispositioner som tillåter människor 

att handla, tänka och orientera sig i den sociala världen”. Dessa dispositioner som utgör en agents 

habitus kan vara internaliserade och ses som ett förkroppsligande av strukturer och normer i ett 

fält - doxan (Carlhed, 2011:284). Doxa är ett begrepp Bourdieu (1990:68) använder för att beskriva 

grundantaganden och det som tas för givet inom ett fält. Carlhed (2011:284) beskriver det som 

“symboliska och kulturella trossystem med specifika trosföreställningar (doxor), med egna slags 

värderingssystem och dominansförhållanden” samt en “naturlig ordning” inom fältet. Enligt 

Carlhed (2011:285) skolas agenterna in i fältets logik och doxa redan under utbildningen genom att 

den “ger studenten motiv varför man gör som man gör samt varför man själv är viktig och till 

vilken position man tillträder och dess betydelse.” Carlhed (2011:284) menar även att det blir en 

starkare kamp mellan de som följer och de som ifrågasätter doxan inom fält med mycket historia, 

struktur och kontroll. Skolan som institution har funnits länge i Sverige och kan tänkas innefatta 

en högre grad av just struktur och kontroll.  

Fältets doxa avgör även vilka kapital som värderas (Carlhed, 2011:298). Detta framkommer särskilt 

när en agent som har ett symboliskt kapital inom ett fält vars doxa den är inskolad i byter till ett 

fält där en annan doxa är dominerande (Carlhed, 2011:288). Carlhed använder exemplet om en 

sjukgymnast som går från det medicinska fältet till skolans fält, där det råder en annan doxa. Det 

symboliska kapitalet agenten innehar från den medicinska doxan erkänns inte av företrädaren för 

skolans doxa men även sjukgymnastkollegorna slutar erkänna kapitalet (Carlhed, 2011:288). Detta 

exempel är relevant för vår studie då skolkuratorer, likt sjukgymnasten, kommer till skolans fält 

med kapital från det sociala arbetets doxa. Rektorer kan ses som företrädare för doxan då rektorn 

generellt är högst i skolans hierarki. Det kan därför vara de som avgör vilka kapital som värderas 

och kan ge legitimitet till olika aktiviteter inom fältet (Carlhed, 2011:287). 

Med grund i begreppet habitus kommer vi analysera vad kuratorerna beskriver som typiskt för 

rollen och hur de upplever att det skiljer sig från de andra agenterna inom fältet. Vi kommer även 

undersöka hur de olika logikerna, sätten att tänka, beskrivs och upplevs inom fältet samt hur det 

påverkar skolkuratorns yrkesutförande. 
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4. METOD 

I detta kapitel kommer vi att presentera våra metodologiska val för studien, varför vi har valt dem 

och vad de innebär. Till en början går vi igenom den vetenskapsfilosofiska ansatsen, fenomenologi. 

Därefter presenterar vi metodvalet för insamling av empiri vilket är kvalitativa intervjuer via 

mötestjänsten Zoom. Vi diskuterar då även hur vi gått tillväga med urvalet. Därefter följer en 

presentation av genomförandet. Som analysmetod har vi valt att göra en tematisk analys för att 

fånga och tolka de genomgående temana i materialet. Innan vi avslutar med en etisk diskussion 

lyfter vi även studiens kvalitetsaspekter som tillförlitlighet och äkthet. 

4.1 Vetenskapsfilosofisk ansats - fenomenologi 

Denna studie utgår från en fenomenologisk vetenskapsfilosofisk ansats då det möjliggör att 

fokusera på den djupare meningen i erfarenheter och upplevelser (Padgett, 2008:30). 

Nevertheless, PA [phenomenological analysis] is uniquely suited to leave readers feeling as if 
they have “walked a mile in the shoes'' of participants. – Padgett, 2008:36 

Då denna studies syfte är att “undersöka skolkuratorers upplevelse av att arbeta inom den 

tvärprofessionella skolverksamheten, samt hur de upplever möjligheten att utföra sitt arbete.” anser 

vi att fenomenologin behövs för att kunna uppfylla syftet. Den möjliggör en djupare förståelse av 

fenomenet: skolkuratorers upplevelse av att vara en socionom bland pedagoger - genom att söka 

efter fenomenets essens. 

Padgett (2008) lyfter några metodologiska kännetecken för fenomenologin som vi utgått från i vår 

studie. Enligt Padgett utgår den fenomenologiska studien ofta från intervjuer av 6–10 personer 

som har en gemensam livserfarenhet. En fenomenologisk intervjuguide bygger på öppna (open-

ended) frågor då det ökar intervjudeltagarens möjlighet att ge utförligare svar och omfatta fler 

aspekter av erfarenheten. Materialet analyseras sedan genom att hitta gemensamt förekommande 

teman och söka efter essensen i fenomenet (Padgett, 2008:35f).  

4.2 Metodval och urval 
För att samla in vårt empiriska material har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer. 

Semistrukturerade intervjuer tillhör de mer strikta varianterna av kvalitativa intervjumetoder 

(Padgett, 2008:103). Frågorna följer en förutbestämd ordning men är mer öppna (open-ended) och 

har utrymme för vissa följdfrågor, vilket gör metoden mindre begränsande än exempelvis 

kvantitativa enkäter (Padgett, 2008:103). Även om kvalitativa studier är återkommande inom 

området finner vi få studier, särskilt i en svensk kontext, som har analyserats utifrån Bourdieus 

teoretiska begrepp. Vi finner även få studier som fokuserar på kuratorernas upplevelse av att vara 

ensam i sin profession inom en verksamhet. Istället är fokus mer på att utvärdera gemensamma 

modeller eller hur det praktiska arbetet fungerar (Kelly et al., 2016), som att använda metoder för 

socialt arbete som skolkurator (Isaksson och Sjöström, 2017) eller strategier för interprofessionell 

samverkan (exempelvis Beddoe, 2019). Därför finner vi utrymme för ännu en kvalitativ studie. 

Eftersom vi vill fokusera på kuratorernas upplevelse och vill ge utrymme för relativt uttömmande 

svar anser vi semistrukturerade intervjuer vara mest lämpliga. 
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Utifrån rådande omständigheter med hög smittspridning av Covid-19 har intervjuerna utförts 

genom den digitala mötestjänsten Zoom. Under planeringen av studien diskuterade vi att det även 

hade varit intressant att arbeta med fokusgrupper istället för enskilda intervjuer. Genom att samla 

flertalet kuratorer skulle det kunna visa tydligare på eventuella skillnader i arbetsuppgifter och 

handlingsutrymme samt skapa en gemenskap gällande fenomenet att vara ensam i sin profession 

på arbetsplatsen. Vi upplevde däremot, efter egna erfarenheter av Zoom, att de digitala 

förutsättningarna inte var tillräckligt bra för samtal med flera deltagare samtidigt. På grund av 

fördröjning av ljudet och begränsat kroppsspråk blir turtagningen inte lika naturlig som vid fysiska 

möten och riskerar då att inte generera lika bra diskussioner, snarare presentationer.  

Padgett (2008:54) beskriver kriterieurvalet som att deltagarna ska uppfylla vissa kriterier eller 

normer. Padgett beskriver även det maximala variationsurvalet vilket handlar om att skapa en 

heterogenitet bland deltagarna. Dessa två urvalstyper har vi byggt vår studie på. Våra 

inkluderingskriterier var att deltagarna skulle ha en socionomutbildning samt att de skulle arbeta 

inom en kommunal grundskola. Valet att endast intervjua socionomer baseras på att vi ämnat 

undersöka den yrkesgrupp som är kopplad till vår utbildning samt att vi har en förförståelse av 

deras kompetens. Grundskolan omfattas av skolplikt vilket innebär att barn med skolplikt ska gå i 

skolan och om inga aktiva val görs för fristående skola är det de kommunala skolorna som gäller i 

första hand. Utifrån den bakgrunden ansågs kommunala grundskolor intressanta att undersöka då 

det är viktigt med fungerande elevhälsa i miljöer där barn måste befinna sig. Anställning på en 

gymnasieskola kan innebära andra utmaningar jämfört med grundskola, och anställning inom 

privata alternativ kan innebära andra utmaningar jämfört med kommunal skola. Vi har därför valt 

att avgränsa oss till kommunala grundskolor, vilket visserligen begränsar heterogeniteten men gör 

det möjligt att koncentrera oss på en typ av skola och de förutsättningar och utmaningar som finns 

där. 

Vi övervägde även att inkludera ett kriterium att deltagarna skulle ha tidigare erfarenhet av socialt 

arbete inom en verksamhet där majoriteten av ens kollegor också har en socionomutbildning, 

såsom socialtjänsten. Där finns andra förutsättningar att bli mer samsynt inom kollegiet än på 

skolan där olika professioner möts. Deltagare med denna bakgrund skulle kunna ha ett annat 

perspektiv på sina arbetsförhållanden och kunna jämföra upplevelsen av att arbeta inom 

verksamheter där majoriteten har samma profession som en själv eller har andra professioner. Vi 

valde att inte inkludera detta som ett kriterium då det minskar heterogeniteten och såg ett intresse 

i att se om det fanns en skillnad mellan de med erfarenheten och de utan.  

Den heterogenitet vi önskat skapa i materialet gäller främst inom urvalsramen (kommunala 

grundskolor). Vi försökte uppnå det genom att söka deltagare som arbetar heltid och deltid, samt 

en variation i antal skolor och elever de ansvarar för. Vi sökte även deltagare från olika kommuner 

då elevhälsan kan variera i organisering kommuner emellan. Detta för att se om det påverkar 

upplevelserna av yrkesrollen samt möjligheten att utföra sitt arbete. 

4.3 Genomförande 
För att få tag på deltagare till intervjuerna använde vi oss av kommuners hemsidor för att få tillgång 

till mejladresser till kuratorer, vi filtrerade så att vi endast såg de kommunala grundskolorna. Vi 

skickade sedan ut mejl till ett 40-tal kuratorer med förfrågan om de vill delta samt bifogade 
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informationsbrevet (se bilaga 1). Vi fick några få svar och började boka in intervjuer. Efter att inte 

fått några svar på någon dag valde vi att mejla några utvalda personer igen och presenterade att de 

var extra intressanta för studien utifrån exempelvis kön, antal skolor de arbetar på eller att de arbetar 

två på en skola. Vi ringde även några av de vi mejlat tidigare för att fråga om deras intresse att delta. 

Genom att kontakta dem en gång till fick vi ytterligare några intresserade deltagare. Ytterligare 

någon deltagare kom vi i kontakt med genom att kontakta en bekant som arbetar som lärare som i 

sin tur bifogade informationsbrevet till en skolkurator. I slutändan hade vi 10 genomförda 

intervjuer som vi inkluderade i studien. 

Vi försökte boka in en deltagare så tidigt som möjligt för att komma igång med intervjuerna medan 

vi sökte fler deltagare. Under första intervjun var vi båda närvarande för att efteråt kunna utvärdera 

intervjuguiden (se bilaga 2) och diskutera vad vi behövde tänka på. En av oss höll i intervjun medan 

den andre endast observerade. Vi bedömde att intervjuguiden fungerade som den var men att vi 

kanske behövde presentera vissa frågor på ett annat sätt för att deltagarna lättare skulle hålla sig 

inom den ram vi undersökte. Intervjun blev närmare 90 minuter lång istället för de 45–60 minuter 

vi uppgett i informationsbrevet. Trots det valde vi att behålla alla frågor i intervjuguiden utifall 

längden skulle bero på hur djupgående deltagarna valde att berätta om sina upplevelser.  

Resterande intervjuer utfördes enskilt, dels för att vi inte upplevde behov av att vara två intervjuare, 

alternativt en observatör, samt att det gav oss möjlighet att erbjuda deltagarna fler tider, vara mer 

flexibla och kunna anpassa oss efter när de bäst hade tid. Resterande intervjuer varierade mellan 

att vara 1 timme och 5 minuter till 1 timme och 56 minuter, med ett medelvärde på 1 timme och 

23 minuter. Efter upptäckten att intervjuerna hade en tendens att bli längre än informerat 

kontrollerade vi med deltagarna innan och under intervjun om det var okej att ta den tiden. En 

nedkortning av intervjuguiden övervägdes men avfärdades då vi upplevde att samtliga frågor 

genererade relevanta svar. 

Intervjuerna hölls via den digitala mötestjänsten Zoom. För att minska risken att påverka 

konfidentialiteten skapade vi nya mötesrum för varje intervju, rummen krypterades enligt “end-to-

end encryption” och vi använde oss av funktionen för väntrum för att ingen utomstående skulle 

ha möjlighet att komma in under pågående intervju. Intervjuerna spelades in med separata enheter 

utan uppkoppling till molntjänster. 

Mellan och efter alla genomförda intervjuer pågick arbetet med transkribering. Vi transkriberade 

våra egna intervjuer för att lättare kunna skriva ut information som inte framgår av 

ljudinspelningen, som betydande kroppsspråk eller händelser i bakgrunden. Även med anledning 

att inte riskera konfidentialiteten genom att ladda upp inspelningarna och skicka dem till varandra 

via internettjänster. På grund av den rådande pandemin har vi inte arbetat tillsammans fysiskt vilket 

gjort att vi inte kunnat dela material med varandra över bordet. 

Intervjupersonerna 
Som ovan nämnt utgick vi från kriterieurval samt maximalt variationsurval. Intervjupersonerna 

bestod av 2 män och 8 kvinnor vilket inte är en stor variation i just kön men det var relativt ovanligt 

med manliga skolkuratorer (vilket även är varför vi valt att inte ge namn till våra intervjupersoner i 

kommande analys, då det är större sannolikhet att anonymiteten röjs om vissa uttalanden kan 

kopplas till en manlig kurator). Deltagarna kommer från tre olika kommuner. Åldern har haft en 
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relativt stor variation då de varit mellan 30–58 år. De har även arbetat som kuratorer i en olika 

mängd år, mellan 2.5 och 25 år som skolkurator. Dock har majoriteten arbetat som kurator i 3.5 

till 6 år. Hälften av studiedeltagarna hade endast ansvar för en skola och hälften hade ansvar för 

mellan 2–4 skolor. En intervjuperson hade dock arbetat på fem skolor samtidigt tidigare i karriären. 

Deltagarna hade även ansvar för mellan 400–850 elever. Från våra tidigare efterforskningar (Novus, 

2019) vet vi att det även finns kuratorer som har över 1500 elever per kurator vilket hade varit 

intressant att ha med men var svårt att ta reda på innan vi utförde intervjun. Majoriteten har tidigare 

jobbat med någon typ av myndighetsutövning. 

4.4 Tematisk analys 
Det empiriska materialet kodades och analyserades enligt en tematisk analys. Enligt Padgett 

(2008:151) rör sig den tematiska kodningen mellan olika nivåer, från den ordagranna texten till att 

söka den bakomliggande, tolkade meningen. För att komma åt detta behövs upprepade läsningar 

av materialet (Padgett, 2008:152). Redan under transkriberingen började vi markera och plocka ut 

intressanta delar av materialet för att underlätta och förbereda för beslutet av vilka koder vi skulle 

använda oss av. Vi testade även att sortera de material vi plockat ut under de teoretiska begreppen 

för inspiration till vad vi letar efter och vilka koder som kan användas för att hitta det. Detta ledde 

oss in på att analysera enligt en deduktiv slutledning. 

Den deduktiva slutledningen beskriver Alvesson & Sköldberg (2008:55f) fastslår förhållanden och 

utgår från teori, i motsats till induktionen som utgår från empiri. Eftersom vår kodning använde 

begrepp från Bourdieus teoretiska perspektiv som huvudsakliga teman ansåg vi att deduktion var 

mest passande. Vi formulerade sedan koder efter de fenomen som kunde falla in under de olika 

temana och ordnade dessa i ett schema med förtydligande vad som ingick i varje kod (se bilaga 3 

samt 4). När vi börjat koda upplevde vi att vissa delar var intressanta men svårt att applicera koder 

på och lade då till koderna: sociala arbetets fält, attityd, pedagogers kunskap, tid och struktur. 

Som Broady (1991:167) sagt så är Bourdieus begrepp svåra att separera från varandra och även 

under kodningen av materialet fann vi det intressant att se på kombinationen av koder och vilka 

betydelser de fick tillsammans. Detta gjorde att stycken av texten kodades i kombinationer. Efter 

kodningen sorterades materialet i två tabeller (se bilaga 5), en för varje frågeställning, för att kunna 

fokusera på en begränsad mängd material åt gången. 

4.5 Tillförlitlighet och äkthet  
För att diskutera uppsatsen kvalitet har vi valt att utgå från Guba och Lincolns (i Bryman, 2011) 

kriterier tillförlitlighet och äkthet eftersom dessa är skapade just för att bedöma kvalitativa studier 

(Bryman, 2011:352f). Något som talar för en stark tillförlitlighet i denna studie är att vi har utgått 

från ett relativt stort antal personer och en stor mängd tidigare forskning, vilket möjliggjort 

insamlandet av ett flertal beskrivningar av skolkuratorers upplevelser.  

Eftersom det är just upplevelser vi undersöker och då upplevelserna påverkas av en mängd faktorer 

har vi fått varierande svar i det empiriska materialet. Därmed är resultatet inte direkt överförbart till 

andra situationer. För att resultaten ska kunna vara mer överförbara krävs detaljerade beskrivningar 

som bidrar med en tydligare kontext (Bryman, 2011: 355). Genom mer detaljer kan läsaren se vilka 

resultat som är överförbara på andra sammanhang och vilka som är knutna till den specifika 
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kontexten. Två hinder som vi upplever med detta är att detaljerna kan överskugga analysen 

(Bryman, 2011:363f), eftersom den stora mängden material inte gör det möjligt att presentera alla 

aspekter och variationer i upplevelsen, samt att vi värdesätter deltagarnas anonymitet högt. Att göra 

en tydligare koppling mellan varje intervjuperson och faktorer som kön, ålder, och mängd skolor 

hade kunnat öka överförbarheten men vi har gjort bedömningen att risken för läsare att förstå vem 

intervjupersonen är då blir för hög. 

För att stärka resultatet i en studie krävs att det inte har påverkats av personliga värderingar, studien 

ska utföras objektivt (Bryman, 2011:355). Vi anser överlag att våra personliga värderingar inte har 

färgat utförandet eller slutsatser, men då en av oss författare har tidigare erfarenhet av 

skolkuratorsyrket är det möjligt att vissa förkunskaper har påverkat utformandet av 

empiriinsamlingen. Vi anser däremot att vi har varit transparenta i forskningsprocessen och de 

beslut vi har tagit, vilket tyder på pålitlighet (Bryman, 2011:355). 

Studiens äkthet (eller autenticitet; Bryman, 2011:356) kan stärkas av att visa upp en rättvis bild av 

varierande åsikter och uppfattningar inom den studerade gruppen. Då vi eftersträvade en stor 

variation bland deltagarna anser vi att vi delvis uppnått en rättvis bild, eftersom vi inkluderat olika 

förutsättningar som påverkar upplevelsen. Men, som ovan diskuterats, hade den kunnat vara mer 

representativ. 

Bryman (2011:356f) beskriver att kriteriet äkthet även lyfter några forskningspolitiska frågor, bland 

annat pedagogisk och katalytisk autenticitet vilka innebär att undersökningen ska bidra till att ge 

deltagarna en bättre bild av hur andra i miljön upplever det samt att möjliggöra så de kan ändra sin 

situation. Tanken är att vi ska dela uppsatsen med de som deltagit i studien för att de ska kunna se 

vilka likheter och skillnader som finns i upplevelsen av yrkesrollen. Genom att publicera uppsatsen 

på internet ger det även andra kuratorer möjligheten att ta del av upplevelserna. Eftersom vi ställde 

frågor till deltagarna om deras yrkesutövning kan det påbörja en tankeprocess som kan leda till 

insikter kring hur de vill utveckla sin yrkesroll. Genom att ge dem möjligheten att dela resultatet 

med styrande enheter skulle det även kunna leda till förändringar på organisatorisk nivå. 

4.6 Etiskt förhållningssätt 
Etiska frågor är nödvändiga att ha i åtanke när man utför forskning eller genomför studier. Här 

presenterar vi ett antal principer som god forskning ska följa. Principerna finns för att man inte ska 

utföra studier där någon riskerar att fara illa. Dock är dessa endast en utgångspunkt för en 

diskussion kring etik. Vissa aspekter täcks inte av dem men behöver ändå diskuteras. Ett exempel 

på detta är att deltagarna i vår studie kan komma i kontakt med tunga ämnen genom yrket och kan 

därför uppleva stress eller andra mentala påfrestningar som kunde komma på tal under intervjun. 

Innan intervjufasen av studien uppmärksammade vi att om detta framkommer under intervjun 

behövde vi vara förberedda för att bemöta det på ett bra sätt så att intervjun inte skulle innebära 

ytterligare en påfrestning för deltagaren. Ett tillfälle där vi behövde agera utefter detta var inte 

relaterat till tunga ämnen från yrkesutövningen, utan det var en deltagare som uttryckte en stark 

exkludering på arbetsplatsen och upplevdes vara nedstämd på grund av detta. Då användes viss 

försiktighet i val och formulering av frågor för att värna om individskyddet.  

Vetenskapsrådet (2002:5) beskriver att för all forskning som utförs behövs en avvägning mellan 

forskningskravet och individskyddskravet för att avgöra om forskningen utförs på ett etiskt sätt. 
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Denna avvägning innebär att väga samhällets medlemmars rätt till att få tillgång till viktig kunskap 

(forskningskravet) och deras rätt till skydd från negativa konsekvenser (individskyddskravet) 

(Vetenskapsrådet, 2002:5). För att göra denna avvägning delar Vetenskapsrådet upp 

individskyddskravet i fyra huvudkrav. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002:6). Vi kommer diskutera vår 

studies etik utifrån dessa principer. 

Informationskravet 
“Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte.” 

(Vetenskapsrådet, 2002:7) 

Vår studie anses inte vara av den karaktär att syftet med studien kunnat riskeras vid deltagarnas 

kännedom och därför har de fått ta del av studiens, vid intervjutillfället, huvudsakliga syfte. För att 

förstå innebörden av deltagandet har de även fått information om uppgiftshantering och 

möjligheten att ta tillbaka sitt deltagande. All information har getts skriftligen via informationsbrev 

(se bilaga 1) och muntligen vid start av intervjuerna. 

Samtyckeskravet 
“Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan.” (Vetenskapsrådet, 

2002:9) 

Den urvalsgrupp vi har valt innefattar inte deltagare som kan ha svårigheter att ge samtycke eller 

förstå samtyckets innebörd (såsom barn eller personer med kognitiva svårigheter). Studiens 

deltagare har, som ovan nämnt, varit informerade om vad de samtycker till och att de deltar i en 

studie. Samtycket har inhämtats genom en blankett (se bilaga 6). Deltagarna har möjlighet att ta 

tillbaka sitt samtycke och avbryta sitt deltagande när som helst, utan särskild förklaring. Vi har 

bedömt att intervjupersonerna inte står i beroendeställning till oss då vi inte kommer ha en tidigare 

bekantskap med dem eller annan inverkan i deras arbete. I det fall där en av oss känner deltagaren 

har den andra varit ansvarig för just den intervjun. Intervjupersonerna bedöms därmed sannolikt 

inte uppleva att de kan bli utsatta för negativa konsekvenser om de väljer att avbryta intervjun.  

Konfidentialitetskravet 
“Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet 

och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.” 

(Vetenskapsrådet, 2002:12) 

Vi har avidentifierat intervjuerna redan i transkriberingen och arbetat för att det inte ska vara 

möjligt för utomstående att kunna avgöra vem respondenten är. Materialet har förvarats på ett sätt 

som förhindrar att utomstående kan ta del av det. Intervjuerna har utförts via Zoom vilket hade 

kunnat innebära andra risker för konfidentialiteten jämfört med vanliga intervjuer. Enligt 

Archibald, Ambagtsheer, Casey och Lawless (2019:6) anses Zoom däremot vara säkert, även för 

känsliga ämnen. Vi har sett till att sitta utom hörhåll när vi utfört intervjuerna så att ingen annan 

riskerat att höra intervjun från vår sida. Som beskrivet i genomförandet använde vi oss av nya, 

krypterade, mötesrum och funktionen “väntrum” för varje intervju, detta för att hindra 

utomstående att ta del av samtalet utan vårt godkännande och för att öka deltagarnas 

konfidentialitet. Ytterligare något vi använt oss av för ökad konfidentialitet är slumpade koder som 
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vi använt som identifikationsnummer för varje deltagare. Dessa nummer användes i vårt 

gemensamma schema, alla intervjudokument och filnamn. Detta för att aldrig behöva nämna 

deltagarnas namn i något av våra digitala dokument. 

Nyttjandekravet 
“Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål.” 

(Vetenskapsrådet, 2002:14) 

Materialet från intervjuerna samt deltagarnas personuppgifter kommer endast användas i den mån 

det behövs för utförandet av denna studie. Detta innebär att vi endast använder intervjuerna till 

studien, inte som belägg för något annat. Efter avslutad examination kommer intervjuerna raderas.  

5. RESULTAT OCH ANALYS 

I detta kapitel kommer vi redovisa vår teoretiska analys och lyfta fram vissa delar av materialet i 

form av citat. Analysen är huvudsakligen strukturerad efter studiens två frågeställningar, som i sin 

tur är uppdelade i olika centrala delar. Den första frågan fokuserar på hur den pedagogiska doxan 

möter det sociala arbetets doxa samt hur det påverkar skolkuratorns möjlighet att samverka med 

de andra professionerna. Den andra frågan fokuserar mer på typiska faktorer för kuratorsyrket 

samt vad som lyfter kuratorns position i fältet, på vilka sätt kurator prioriteras lågt och hur det 

påverkar kuratorn att vara splittrad på olika sätt. 

Ledningens struktur på deltagarnas skolor varierar beroende på vilken kommun de arbetar inom. 

En del är anställda direkt av skolorna medan andra är anställda av kommunens centrala elevhälsa 

och blir utplacerade på en eller flera skolor. Detta gör att deltagarna har olika många personer i 

ledningsposition att förhålla sig till. Det kan innebära att ha upp till sju personer att förhålla sig till. 

Rektorn kan alltså vara kuratorns chef eller endast agera som uppdragsgivare då kuratorerna som 

är anställda av den centrala elevhälsan har externa chefer. 

5.1 Hur upplever skolkuratorerna samverkan och relationer med 

andra professioner? 
Detta avsnitt inleds med en sammanställning av hur intervjupersonerna beskriver skolan som fält 

och vad som kan utläsas om dess doxa. Därefter följer en analys av skolkuratorns relationer till de 

professioner som är verksamma inom samma skola samt av samverkan med de socionomer de 

kommer i kontakt med. 

Skolans värld 
Som beskrivits i teorikapitlet innebär ett arbete i ett annat fält än sitt vanliga även ett arbete inom 

en annan doxa än den man har skolats in i. Deltagarna i vår studie upplever att skolans doxa skiljer 

sig från doxan för socialt arbete och pratar om skolverksamheten som sin egna lilla värld - “skolans 

värld”. Nedan följer deltagarnas beskrivningar av skolans doxa. 

Flera deltagare beskriver att skolverksamheten kan vara svår att förstå om man inte har erfarenhet 

av att arbeta inom den. Intervjuperson 1 berättar hur reaktionen från socionomer som kommer 

från socialtjänsten och blir skolkuratorer kan låta: “oj, jaha, är det såhär det ser ut i skolans värld?”. 
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Även deltagare som har tidigare erfarenhet inom socialtjänsten beskriver en upplevelse av att inte 

vara förberedd. Intervjuperson 10 tänkte att hen hade ju själv gått i skolan men blev förvånad över 

hur mycket det skiljde sig att arbeta inom en “pedagogisk arena” och intervjuperson 6 kände inte 

alls att socionomutbildningen varit förberedande för att arbeta som skolkurator. Intervjuperson 3 

sa däremot: “Det var ingen främmande värld för mig” men hänvisar till att det kan vara på grund 

av tidigare erfarenhet av arbete med barn och ungdomar i skolan. 

Deltagarna beskriver verksamheten som ett samhälle i samhället (intervjuperson 2) eller som en 

organisation som innehåller flera organisationscirklar som går in i varandra (intervjuperson 1). 

Skolan beskrivs som en “stor koloss” och en levande organism som är i rörelse hela tiden 

(intervjuperson 4). Men också som en stor koloss i likhet med ett skepp som tar tid att vända på 

(intervjuperson 1). Samtidigt som skolan beskrivs som stor, långsam och svårt att genomdriva 

förändringar i så beskrivs den som en verksamhet med snabba vändningar i det vardagliga arbetet, 

vilket gör det svårare att göra rätt bedömningar och tänka efter: 

Det som jag också tänkte på när jag började i skolan är att det går så himla fort. Det är väldigt 
lite tid till eftertanke. Och det är just det som jag tycker en kurator, socionom, behöver ta 
hänsyn till.  

– Intervjuperson 4 

Fältet beskrivs som bestående av både tids- och resursbrist för alla professioner, inte bara för 

kuratorn (intervjuperson 9), och att den höga arbetsbelastningen gör allt “tungrott” (intervjuperson 

5). Skolan beskrivs av många deltagare som en unik verksamhet. I och med skolplikten är det ett 

fält som alla människor besöker vilket gör att även all social problematik blir synlig i skolan och 

något som kuratorerna måste hantera. 

Och alla personer i Sverige går igenom skolvärlden, så då kommer ju också alla olika problem 
genom skolan. Det tycker jag är väldigt unikt så med att jobba just i skolan.  

– Intervjuperson 5 

Kuratorns relationer i skolan 
Rektorer har oftast en utbildningsbakgrund inom pedagogik och kan då räknas som inskolade i den 

pedagogiska doxan, vilken är dominerande i skolans fält. Skolkuratorn är däremot inskolad i det 

sociala arbetets doxa varvid en kamp kan uppstå mellan doxorna när kuratorn kommer in i skolans 

värld och ibland ifrågasätter skolans doxa. Som nämnts i teorikapitlet innefattar 

yrkesutbildningarna en motivering till studenten varför logiken är den rätta och vad det egna yrket 

har för betydelse och värde. Rektorer och kuratorer har alltså inskolats i skilda doxor men som 

båda motiverar varför just den har rätt och är värdefull. De olika professionerna har alltså olika 

uppfattningar av vad som har högst värde. Hur högt rektorn värderar skolans doxa och sitt eget 

arbete över kuratorns kan ha en stor påverkan på deras relation och samverkan. 

 

När en rektor upplevs endast se värdet i den pedagogiska praktiken, som är bekant för denne, och 

inte i kuratorns praktik upplevs rektorn inte ha något intresse i elevhälsoarbetet och ger inte 

legitimitet till det arbetet. Intervjuperson 6 lyfter att hen har en rektor som inte är intresserad av 

elevhälsans arbete och det som inte rör undervisningen direkt. Det leder, enligt intervjupersonen, 

till att rektorn inte vet om vad kuratorn gör och vad hens arbete innebär. Även intervjupersoner 1 
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och 2 har erfarenheter av rektorer som inte förstår sig på elevhälsoarbetet. I intervjuperson 2s fall 

upplevs en rektor ha en bristande förståelse för elevhälsans arbete men har ändå blivit ertappad 

med att hantera vissa elevärenden som egentligen är elevhälsans ansvarsområde då denne inte vet 

vems ansvar det är. Rektorn i fallet kan anses inkräkta på elevhälsans område då hen valt att inte 

vara med i skolans elevhälsoteam (EHT) men hanterar ärendena ändå, utan att informera någon ur 

EHT. Intervjuperson 2 har då själv försökt kommunicera med rektorn, utan resultat. 

Intervjuperson 1 berättar att hen har hamnat i konflikt med rektorer som har haft egna idéer och 

förväntningar om vad kuratorn ska göra samt att rektorer ofta har ett för stort fokus på lärandet. 

Intervjuperson 1 anser även att det är elevhälsans uppgift att agera ifrågasättande och kritiskt 

granskande av skolverksamheten. Krocken med skolans doxa, som den utmanande och kritiska 

kuratorn ifrågasätter, samt att rektorerna inte värderar deras symboliska kapital leder till en kamp 

mellan professionerna, något som kan tas i uttryck som ilska:  

“Och det är det jag säger att man kan ibland komma i konflikt… Vi har en gammal rek- (hen) 
är inte rektor just nu men(...), (hen) har väldigt svårt att lita på mig i min profession. Utan (hen) 
går in och försöker styra – så här ska du göra. Och när jag säger att nej det är inte alls det jag 
ska göra då blir (hen) förbannad och pekar med hela handen och blir skär i ansiktet (...) för det 
är faktiskt en av elevhälsans uppgifter det är att vara ifrågasättande (...) För det måste jag vara 
ärlig och säga att det händer hela tiden saker som inte är okej i skolans värld, då är vårat jobb 
att säga det att nej. Vi ska vara kritiskt granskande men sen ska vi göra det på ett professionellt 
sätt naturligtvis. Men det är en del av vårat uppdrag”.  

– Intervjuperson 1 

Ytterligare ett exempel på en negativ relation till en rektor uppmärksammas av intervjuperson 6. 

Den nya rektorn har bara tagit sig tid att träffa kuratorn en gång under de månader rektorn varit 

på skolan. Rektorn tycker dessutom att kuratorstjänsten ska minskas ännu mer, exkluderar kuratorn 

från möten för att hen anser i förväg att det inte kommer röra kuratorns roll samt exkluderar 

kuratorn från grupparbeten under APT-möten. Intervjuperson 6 upplever att det då är en stor 

utmaning att utföra sitt arbete när hen inte får något stöd från ledningen.  

Och sen så kom den nya rektorn in och då skulle (rektorn) bli min närmsta chef. Och vi har 
pratat med varandra en gång i 20 minuter. Och hen har jobbat här nu i fyra månader… Det 
blir också såhär (trött skratt) …Jaha… 

(...) 

Ibland kan det ju vara att rektorer tycker såhär att ”nä men vi kallar in- vi har kuratorn med 
vid behov, om det behövs, alltså behöver du inte vara med” och då kan det ju också göra att 
man känner sig ännu mer… Eller, jag känner mig ännu mer exkluderad för att ”nähä, då var 
inte det här, då tar de mig vid behov”, och det är inte alltid, det är ganska ofta också som att 
de inte förstår själva vad behovet är, utan det kan finnas en poäng med att det kommer in 
någon med andra ögon och kan ställa andra frågor 

(...) 

Att det är ofta som man blir liksom (suck) lite bortglömd. (...) på vårat APT så, då skulle vi ha 
något grupparbete… och… så la rektorn upp såhär en bild på powerpointen, för vi satt ju på 
Teams, och sa ”a men nu ska vi göra det här grupparbetet då, här är grupperna men ni har ju 
fått en inbjudan till det, så nu går vi ur det här mötet, och så har ni fått en länk till eran grupp” 
och jag ba va? Var då? Och försökte liksom läsa, var är mitt namn nånstans? Vilken grupp ska 
jag vara med i? Och sen så stängdes det här mötet ner och sen ba, nej men jag har inte fått nån 
länk, jag har inte fått- jag hann aldrig se mitt namn nånstans. Och då var det (benämner skolans 
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arbetslag) men det fanns ingen elevhälsa. Så… Jag va inte med i något, utan där har man liksom 
blivit bortglömd igen. Och det är ganska ofta det händer. Eller att man blir liksom inslängd då, 
”a men du, var ska vi sätta (namn) någonstans? A men du kan väl vara med där.” Jaha, okej. 
Och så får man vara med någonstans på en höft sådär liksom.  

– Intervjuperson 6 

Intervjuperson 1 använder begreppet “professionstillit” för att beskriva hur professionerna på skolan 

behöver lita på att de andra gör sitt jobb och att de gör rätt bedömningar. Intervjuperson 7 beskriver 

att samverkan fungerar bättre med de rektorer som har en tillit till kuratorn och att det i sin tur ger 

ett större handlingsutrymme. Detta kan ses i intervjuperson 7s relation till sin rektor, att hen 

upplever en stor frihet i sitt arbete då rektorn litar på att intervjupersonen gör det hen behöver för 

att finnas för eleverna och styr därmed inte yrkesutövningen.  

Dessa rektorer som inte är lika kontrollerande kan då tänkas ha en annan syn på professionernas 

olika doxor - att det finns ett värde i de olika logikerna och perspektiven, inte att kuratorn borde 

anpassa sig fullt ut efter skolans doxa. När rektorn även tillerkänner kuratorns praktik och kapital 

värde skapar det legitimitet hos kuratorn. Skolkuratorn kan då få en högre position i fältet än 

tidigare. Ett exempel på detta är intervjuperson 10 som upplever att det inte finns någon hierarki 

på skolan och att hen känner sig nära rektorerna. Rektorerna på skolan beskrivs även värdera 

intervjuperson 10s åsikter och kapital i form av kunskap om organisatoriska frågor varvid de ger 

tillträde till planering på organisatorisk nivå och därmed en högre position i fältet (något som 

intervjuperson 3 skulle vilja ha för att kunna arbeta mer övergripande). Intervjuperson 2, som har 

en rektor med bristande intresse, arbetar även med en annan rektor som visar ett stort intresse för 

elevhälsan och som upplevs vara involverad i deras arbete och värderar alltså kuratorns och EHT:s 

arbete. Rektorerna beskrivs kunna vara ett stöd för kuratorerna genom att vara en person för 

rådgivning och hjälp i prioritering eller för att stötta i gränsdragning när lärare vill ha kuratorns 

hjälp fast att de anses kunna lösa problemet själva (intervjuperson 10). Kuratorn kan även fungera 

som en resurs för rektorerna när de har frågor (intervjuperson 3). Relationerna är alltså betydande 

för båda professionernas yrkesutövande och blir därför ett betydande socialt kapital. 

När relationen med rektorerna skär sig beskrivs det som ett stort stöd att ha en extern chef. 

Intervjuperson 9 beskriver till exempel att när hen anser att ett uppdrag ligger utanför kuratorns 

ansvarsområde kan hen ta hjälp av den externa chefen istället för att själv diskutera det med rektorn. 

Intervjuperson 1 menar även att med en extern chef är det mer utrymme att kritisera skolans arbete 

när det är fel, eftersom det inte påverkar löneutvecklingen. En extern chef kan alltså vara ett 

betydande socialt kapital. Några deltagare utan möjlighet till stöd från externa chefer beskriver att 

när samverkan med rektorerna inte alls fungerar känner de sig väldigt exkluderade, vilket de då är 

ensamma i att hantera. 

Relationen med lärarna benämner de flesta deltagare som bra men att de som kurator behöver 

arbeta sig in i fältet på olika sätt. Något som genomgående har uttryckts vara viktigt för samverkan 

är det vi valt att benämna förtroendekapital. Detta innefattar bland annat ett förtroende för 

kuratorns förmågor och kunskaper. Ett exempel är intervjuperson 8 som berättar att hen har fått 

göra inslag under lektioner och att efter detta har pedagogerna börjat efterfråga att kuratorn ska 

komma på fler lektioner och undervisa om exempelvis värderingar. När lärarna märkte att 

intervjuperson 8 gjorde ett bra jobb och att eleverna uppskattade det förstod de bättre vem 

kuratorn är och vad kuratorn kan bidra med och därmed ökade samverkan. Intervjuperson 8 såg 
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även till att koppla dessa lektioner till läroplanen. Det kan ses som att strategiskt härma den andra 

professionens habitus eller anpassa sin praktik efter fältets doxa för att öka sitt kapital (i form av 

förtroendekapital och att ses som kunnig) och därmed position i fältet. I sin tur påverkar positionen 

kuratorns möjlighet att utföra sitt arbete, här genom att få ett ökat tillträde till fältet. 

Att samverkan ökar på detta sätt framkommer även från flera deltagare som berättar att de kollegor 

de har närmare kontakt med är de vars elever kuratorn har behövt arbeta mycket kring. 

Intervjuperson 7 anser dock att hur effektiv samverkan blir främst påverkas av om lärarna själva 

vill ha samarbetet. Flera deltagare upplever att personlighetsdrag kan påverka lärarnas mottaglighet 

men även att lärarna är inskolade att arbeta självständigt medan socionomer skolas in i att 

samarbeta. Bland annat intervjuperson 6 och intervjuperson 7 anser att man blir kurator för att 

man vill arbeta tillsammans med andra människor och intervjuperson 10 tillägger att hen 

personligen tycker att “det är kul att jobba i team, det är roligt att samarbeta”. Detta tyder på de 

olika doxor som finns i fälten som format professionernas habitus och hur det kan ses komma från 

utbildningen, men även att agenternas personlighet kan påverka. 

Nånting man också ska vara medveten om så att det inte blir något missförstånd, det är att... 
lärare är så vana att jobba självständigt också tror jag, och att de ska klara saker och så, att då 
be en kurator om hjälp och råd, det kanske inte ligger alla nära till hands då man är van med 
att bara… prestera, jobba, man ska fixa saker, och de kanske inte ens hinner, så. Men (otydligt) 
är väldigt bra på att rådfråga och det går ju snabbare då, att jobba upp ett samarbete. Men det 
gäller ju också att bjuda in och visa att jag är inte farlig och alla vi behöver råd av varandra och 
att vi samarbetar, alltså det gäller ju att man förmedlar det. Sen kan man ju inte tränga sig på 
för mycket heller. Vill de inte ha hjälp, då är det så.  

– Intervjuperson 4 

Även tiden kuratorerna spenderar på skolan kan påverka relationerna och förtroendekapitalet. 

Intervjuperson 7 lyfter att då hen har en heltidsanställning på skolan kan hen vara tillgänglig och 

bli en del av skolan på ett sätt som (hen föreställer sig att) andra kuratorer inte kan. Dessa 

föreställningar kan jämföras med ett exempel från intervjuperson 9 som har sin tjänst uppdelad på 

flera skolor. Intervjuperson 9 berättar att lärarna är trevliga och har ett bra bemötande men 

eftersom de inte vet när hen är på plats upplevs det som att lärarna inte skulle märka ifall kuratorn 

inte längre var där. Den övriga personalen glömmer då bort att bjuda in intervjuperson 9 till sociala 

sammanhang såsom fredagsfikat. Intervjuperson 2 har också en uppdelad tjänst men då hen varit 

på samma skolor i runt fem år så upplever hen att det skapat en kontinuitet som gör att 

intervjupersonen har lyckats bli en del av skolan och att lärarna har koll på kuratorn. Detta lyfter 

även intervjuperson 5 om en liten skola där hen är relativt sällan. Intervjupersonen upplevde att 

när de lärt känna varandra började lärarna ta kontakt oftare, även via telefon när hen inte var på 

plats. Det gör att intervjuperson 5 lättare kan ge råd samt få uppdaterad information om vad som 

händer på skolan vilket underlättar yrkesutövningen. Förtroendekapitalet ökar alltså ju mer tid 

kuratorerna spenderar på en skola. I detta hänseende kan kuratorer missgynnas av att ha en 

uppdelad tjänst men det går att arbeta upp relationen för att ens kapital ska värderas högre och då 

bli inkluderad i fältet. 

Medan vissa kuratorer arbetar för inkludering och att få en nära relation till den övriga personalen 

genom att exempelvis delta i sociala sammanhang, anser även vissa att det är bra att ha ett visst 

avstånd. Intervjupersoner 1 och 4 lyfter det som en del av deras habitus att hålla relationen till 
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lärarna professionell. De anser att det är viktigt för yrkesutövningen och intervjuperson 1 lyfter 

specifikt att det är för att kunna vara barnets företrädare:  

Och det kan ju inte jag göra om jag blir för tjenis med en lärare. Och man kan tycka att det är 
trivialt men om jag ena stunden sitter och pratar med det barnet som tycker att den där läraren 
är det sämsta som finns och bara är taskig med mig och det barnet i nästa stund ser mig stå 
och skratta med den här läraren ute på rasten eller i fikarummet, då blir det naturligtvis en 
konflikt för barnet. 

– Intervjuperson 1 

Dock kan en god relation till lärare användas som ett socialt kapital i kontakt med eleverna. 

Intervjuperson 8 håller ibland i “sociala lektioner” där läraren närvarar som stöd vilket kan ge 

legitimitet till kuratorn i barnens ögon. Intervjuperson 6 berättar att hen, särskilt med yngre barn, 

kan använda det sociala kapitalet för att få mentorn att följa med vid enskilda samtal. Mentorn 

fungerar då som en trygghetsperson och kan med hjälp av sitt kapital ge eleven intrycket att även 

kuratorn är någon man kan lita på. 

Samtliga kuratorer är en del av minst ett EHT och de som har uppdelad tjänst tillhör ibland flera 

EHT. Majoriteten av kuratorerna är nära EHT både fysiskt (var de har sina arbetsrum), 

samverkansmässigt och socialt vilket leder till en stark tillhörighet till EHT och att kuratorerna 

känner sig mindre ensamma. Den inkludering vissa upplever från EHT kan bero på att de andra 

professionerna inom elevhälsan också bryter av från den pedagogiska doxan. Skolsköterskan och 

skolpsykologen är inskolade i doxor som, likt kuratorn, har ett större fokus på mående. 

Specialpedagoger och speciallärare är dock inskolade i den pedagogiska doxan men har en 

påbyggnadsutbildning som då kan tänkas skifta deras fokus. Specialpedagoger och speciallärare 

arbetar för att förbättra elevers studiesituation och behöver då se mer till måendet och ha ett 

helhetsperspektiv för att göra anpassningar kring faktorer som kan påverka elevens 

inlärningsförmåga.  

Det är just kring anpassningar i undervisningen som det ofta krockar mellan lärare och EHT. 

Intervjuperson 5 och intervjuperson 7 upplever att det ofta är äldre lärare som har det största 

motståndet till att reflektera över att det kan vara dennes undervisning som inte fungerar vilket gör 

att de upplevs lägga skulden på eleven istället. Anledningen kan vara att äldre lärares habitus har en 

starkare koppling till skolans pedagogiska doxa och varken förstår eller värderar de andra 

professionernas doxor och kapital. Intervjupersoner 9 och 10 upplever att det finns en viss prestige 

bland lärarna som skapar ett motstånd till att någon ska “peta” i deras undervisning. 

Intervjupersonerna anser att socionomer inte har denna typ av prestige-tänkande utan är mer 

öppna för reflektion och att ta hjälp av varandra för att utvecklas. Detta tyder igen på att 

professionernas habitus skiljer sig åt och bland annat intervjuperson 9 anser att hen som kurator 

behöver vara försiktig i arbetet med lärarna för att inte “trampa någon på tårna” och skapa konflikt. 

Här beskrivs specialpedagogerna vara behjälpliga. Då de är inskolade i den pedagogiska doxan 

förstår de hur lärarna tänker och kan hjälpa kuratorn att se saker från lärarens perspektiv. Med 

andra ord kan specialpedagogerna begripliggöra doxan för kuratorn.  

EHT kan skapa en känsla av inkludering, men ibland räcker det inte. Intervjuperson 6 är en som 

känner sig väldigt isolerad på skolan och upplever att detta beror på att hen inte är del av ett 

arbetslag. Hen är en del av skolans EHT men de andra professionerna i teamet är även med i 
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arbetslag och har på så vis “dubbla funktioner”. De andra upplevs ha en starkare tillhörighet till 

arbetslagen än EHT varvid kuratorn inte har samma stöd och tillhörighet till andra i fältet med 

liknande logik. 

I intervjuperson 9s fall är det nästan motsatt. Hen har en uppdelad tjänst vilket även de andra 

professionerna inom EHT har på de skolorna. Eftersom skolsköterskan och specialpedagogerna 

inte heller är på skolan varje dag upplever intervjuperson 9 att hen blir närmare dessa kollegor då 

de alla upplever en typ av utanförskap gentemot lärarkåren. De har alltså brist på socialt kapital 

vilket leder till problem att positionera sig i fältet men skapar en känsla av inkludering genom en 

typ av allians. 

Flera deltagare upplever en nära relation till skolsköterskan. Skolsköterskan lyfts ofta som en viktig 

person i kuratorns arbete då de kan bolla saker tillsammans och utbyta information om olika elever. 

Skolsköterskan är även den enda på skolan som kuratorn kan prata med om sekretessbelagda 

uppgifter, vilket kan vara ett stort stöd. Då de ofta sitter nära varandra blir samverkan lättare 

eftersom de bara behöver gå några meter för att diskutera med varandra. Relationen till 

skolsköterskan kan beskrivas som det största sociala kapitalet för kuratorn inom EHT. Relationen 

och placeringen av rummen gör även att elever lättare hittar till kuratorns rum eftersom “alla vet 

var skolsyster är för alla barn träffar skolsyster i något sammanhang” (intervjuperson 1). Det 

behöver inte heller bli lika stigmatiserat att vänta utanför kuratorsrummet då man inte vet om det 

är skolkuratorn eller skolsköterskan eleven ska till. 

Skolkuratorns relation till socionomer och socialt arbete 
Som beskrivits hittills har skolkuratorerna ett habitus som skiljer sig från skolans doxa och att detta 

kan leda till utanförskap och missförstånd, särskilt då de ofta är ensamma i sin roll. Ett forum där 

kuratorerna kan interagera med likasinnade är genom olika typer av kuratorsnätverk. Genom 

kuratorsträffar, handledning, chatter och via den centrala elevhälsan håller de kontakt med andra 

kuratorer som de kan diskutera yrket med. De andra kuratorerna har oftast en socionomutbildning 

vilket innebär att kuratorn då har möjlighet att prata med personer som inskolats i samma doxa 

och då har liknande habitus. Flera beskriver att det kan vara svårt att diskutera vissa saker med 

pedagoger, att man “pratar förbi varandra” (intervjuperson 10) men att när kuratorn pratar med en 

annan socionom flyter det på och att de förstår varandras språk och sätt att tänka. 

Kuratorsnätverken kan även vara en värdefull källa för kunskapskapital då de får ta del av 

föreläsningar och utbildningar via nätverksträffarna samt kan lära sig av varandras erfarenheter. 

Intervjuperson 8 berättar även att hen känner sig mer motiverad efter kuratorsträffar då hen inte 

längre känner sig lika ensam i yrkesrollen.  

Som nyanställd kurator kan kontakten med andra skolkuratorer även fungera som ett stöd att 

komma in i skolans fält och ge en tydlighet i vad rollen innebär. Intervjuperson 10 beskriver att de 

har ett mentorskap för nya kuratorer så att det ska finnas en kollega att kontakta vid frågor. 

Deltagarna som arbetar utifrån en central elevhälsa beskriver att den kontakten kan fungera som 

ett stöd för nya skolkuratorer. Intervjuperson 1 säger exempelvis att centrala elevhälsan kan ge 

“någon som lägger armen runt och säga ja men – så här gör vi, testa det här”. Den centrala 

elevhälsan kan alltså ge stöd men deltagarna beskriver det även som en tillgång till ett 

kunskapskapital. Genom “kompetensinventering” har deltagarna vetskap om vem som har expertis 

inom vad och vem de ska kontakta för stöd i särskilda frågor. Genom den centrala elevhälsan finns 
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även tillgång till mallar och arbete för samsyn på yrkesutövningen, vilket sparar tid och ger tydlighet 

i vad rollen innebär. Bland alla fördelar beskrivs den största tillgången genom centrala elevhälsan 

vara känslan av gemenskap. 

Vi frågade deltagarna om tankar kring att vara fler kuratorer på en skola och åsikterna var till viss 

del delade. Exempelvis intervjuperson 7 har en kollega på skolan med socionomexamen och 

uppskattar att kunna “bolla” saker tillsammans med den kollegan då de förstår varandra bättre på 

grund av liknande habitus. Intervjuperson 1 känner sig däremot nöjd med att vara den enda och 

upplever att det kan bli problem om de är fler kuratorer då hen riskerar att tappa 

helhetsperspektivet och att kuratorerna kan ha olika åsikter i frågor, trots samma 

utbildningsbakgrund och därmed doxa. Om de har olika åsikter kan det även förvirra lärare och 

elever om kuratorerna ger olika svar på samma fråga. Andra deltagare önskar högt att de hade en 

kollega eftersom de då skulle hinna med mer, vara mer tillgänglig, kunna strukturera upp arbetet 

ytterligare samt att de tycker om att samarbeta med andra och att det utförda arbetet då blir bättre. 

Skolkuratorn kan ses som en agent i två fält. De är inskolade i det sociala arbetets doxa och flera 

av deltagarna har tidigare jobbat inom socialtjänsten vilket formar deras habitus ytterligare. Titeln 

“socionom” och den tillhörande kunskapen kan tänkas vara ett symboliskt kapital som ger status 

inom det sociala arbetets fält men när socionomen hamnar i skolans fält, bland pedagoger, är det 

inte alltid detta kapital erkänns av kollegorna på skolan. Ovan har vi beskrivit hur kuratorn inte 

alltid är välkommen i skolans fält, men är de välkomna i det sociala arbetets fält? Andra socionomer 

kan sluta erkänna kuratorns kapital när de arbetar inom skolans fält, vilket särskilt intervjuperson 1 

upplever i kontakt med socialtjänsten. Hen upplever att även mellan socialtjänsten och skolan krävs 

en “professionstillit”, att båda parter litar på den andras yrkesutövning. Detta beskriver 

intervjuperson 1 kan saknas från båda håll i kontakten med socialtjänsten eftersom skolan kan bli 

frustrerad på socialtjänsten samt att socialtjänsten upplevs se ner på skolan och “dumförklara” 

dem. Detta är ett exempel på hur fälten, med deras skilda doxor, inte värderar det andra fältets 

kapital samt upplever att den andra parten agerar felaktigt. Intervjuperson 10, som tidigare arbetat 

på socialtjänsten, beskriver att det finns en frustration kring att inte själv kunna kalla till SIP-möten3 

i sin roll som skolkurator och att detta skapar ett hinder i arbetet kring vissa elever när socialtjänsten 

inte vill anordna ett SIP-möte.  

Ännu ett hinder deltagarna upplever är bristen på kommunikation mellan instanserna. Deltagarna 

förstår att kommunikationen regleras av sekretess men det skapar ändå en frustration. Personalen 

på skolan bidrar ofta med information kring elever till socialtjänsten så att socialtjänsten ska kunna 

utföra sitt arbete men får ingen information tillbaka. Flera deltagare upplever att skolans och 

kuratorns arbete hindras av att de inte får information om vad som händer kring eleven och dennes 

situation. På grund av det kan de exempelvis inte förbereda hur de ska bemöta barnet och arbeta 

förebyggande på så vis. De har heller inte kunskap om ifall eleven har blivit placerad i ett annat 

hem och vem som är vårdnadshavare. Något som underlättat samverkan med socialtjänsten är i de 

fall då det funnits en socialsekreterare bunden till skolan. Vissa deltagare som inte hade det 

upplevde att det skulle underlätta. 

 
3 Ett möte för att fastställa en Samordnad Individuell Plan för en individ där representanter från olika instanser deltar, 

exempelvis skola, vård och socialtjänst. 
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Skolkuratorerna tappar alltså symboliskt kapital, position i fältet och mandat till att utföra socialt 

arbete när de börjar arbeta i skolans värld. De blir inte längre insläppta i det sociala arbetets fält 

och behöver arbeta för att komma in i skolans fält. Kuratorn kan gynnas av att vara i flera fält men 

i detta fall kan det skapa en stark känsla av isolering, eftersom de inte blir insläppta i något av dem. 

5.2 Vad anser skolkuratorer är kännetecknande för deras 

yrkesroll? 
I detta avsnitt kommer vi analysera vad som beskrivs vara typiska egenskaper och tankesätt för 

skolkuratorer, vad som kan benämnas tillhöra deras habitus och vilka kapital som blir betydande 

för dem och deras arbete. 

Kuratorn som expert 
Kuratorn är ofta ensam i sin roll på skolan vilket också innebär att kuratorn är ensam om sin 

särskilda kunskap och kan då ses som en expert utifrån sitt psykosociala och sociala perspektiv. 

Kuratorns sätt att tänka utgår från ett helhetsperspektiv - att se hur alla faktorer kring eleven 

påverkar dennes sätt att agera och elevens mående.  

Vi jobbar ju utifrån ett helhetsperspektiv, det är det som är våran profession. Nu tappade jag 
det fina ordet för det (…). Men liksom att ha helikopterperspektiv, det är ju det som vi ska ha. 
Kunna göra samhällsanalys och säga, som jag sa förut, att Kalle mår dåligt för att klassrummet 
faktiskt inte funkar för honom. Det är ju det perspektivet vi ska ha. Eller Kalle mår dåligt för 
mamma och pappa är i en skilsmässa just nu och då kan han inte tänka på matten, det går inte. 
Då måste vi ju i våran roll gå in och säga – men nu drar vi ner kraven på prestation i 
klassrummet, nu ska du hitta ett annat sätt som gör att Kalle vill komma till skolan och få vila 
från det som händer hemma; “ja men det är nationella prov nu och det är snart sommarlov 
här liksom och” – ja, det finns annat som är viktigare just nu. Ja men systemteori, det var det 
ordet jag sökte efter, allt är satt i ett system och det måste vi titta på. För det är det som glöms 
bort när det krisar i skolans värld.  

– Intervjuperson 1 

Flera deltagare lyfter systemteori som en betydelsefull kunskap från socionomutbildningen och att 

det är användbart i skolkuratorsyrket för att få det omtalade helhetsperspektivet. Kuratorerna 

skolas alltså in i det sättet att tänka, den doxan, vilket blir deras habitus. Kuratorns habitus skiljer 

sig från skolans doxa som utgår från det pedagogiska perspektivet med fokus på betyg och 

prestation. Detta gör att exempelvis kuratorerna och lärarna löser problem på olika sätt. 

Intervjuperson 3 ger som exempel att när en elev har problem i skolan så vill lärarna lägga på ännu 

mer läxor och uppgifter, medan kuratorn istället fokuserar på måendet. Intervjupersonen anser att 

det kanske finns andra problem att arbeta med först, för att eleven ska må bra och därmed ha bättre 

möjlighet att ta till sig kunskap. Trots olika sätt att lösa problem blir kuratorn den person som de 

andra yrkesgrupperna kommer till för att be om råd kring psykosociala frågor, eftersom kuratorn 

är ensam om denna kunskap. 

Intervjuperson 9 upplever att expertpositionen i skolans fält skiljer mot positionen på arbetsplatser 

för socialt arbete, eftersom där finns möjligheten att diskutera frågan med andra kunniga samt att 

det finns tid att kolla upp vad som faktiskt gäller i situationen. I skolan gäller det istället att tillföra 

svar och kunskap på en gång utifrån kuratorn som person. Intervjupersonen upplever då att hen 

förväntas ge sin åsikt fast att hen egentligen inte har något att säga. 
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Att det inte finns tid för eftertanke återkommer som en beskrivning av skillnader i habitus och 

doxan. Som tidigare nämnt upplevs skolans fält (och dess tillhörande doxa) som långsam gällande 

strukturella förändringar men att i det vardagliga arbetet går det istället fort. Deltagarna beskriver 

ofta en vilja att kunna reflektera över händelser och diskutera olika alternativ innan beslut tas medan 

pedagogerna vill ta beslut och se resultat på en gång. Detta gör att kuratorerna också kännetecknas 

av att vara den som lugnar ner situationer “när det krisar i skolans värld” (intervjuperson 1). 

Ytterligare ett exempel är att intervjuperson 1 säger att pedagogerna vill se skillnad på ett barn 

redan dagen efter en orosanmälan. Eftersom kuratorn och pedagogerna har olika habitus kan de 

komplettera varandra, men det kan också leda till en kamp om vems perspektiv som ska ha 

företräde. Några deltagare beskriver en upplevelse av att det är svårt att göra sig hörd inom fältet 

och att det krävs ett förtroendekapital för att få gehör för sitt perspektiv. Intervjuperson 8 beskriver 

en upplevelse av att behöva prata om det vid upprepade tillfällen tills att hen och kollegorna lyssnar 

på varandra. 

Kuratorn besitter även ett kunskapskapital som deltagarna beskriver som eget för yrkesrollen, 

nämligen den juridiska kunskapen. Intervjuperson 5 säger sig ofta hamna “i juridiska delen av 

socionomprogrammet“ i diskussioner med pedagogerna, exempelvis gällande 

anmälningsskyldigheten vid oro kring ett barn. Flertalet av våra deltagare uttrycker även att just den 

juridiska kunskapen är det som gör socionomer lämpade för rollen som skolkurator, jämfört med 

andra utbildningsbakgrunder som inte innehåller juridiska kurser. 

En annan kunskap som kuratorerna beskriver att de besitter är kunskapen om hur socialt arbete 

fungerar och vilka samhällsinstanser som kan göra vad. 

Och det här är väl också vad man kommer med, på tal om en tidigare fråga vad man tillför till 
skolan som kurator, alltså den här förståelsen kring vad socialtjänsten får och inte får göra – 
nej, vi får inte så mycket återkoppling och information, oftast på grund av sekretess och alltså 
den biten. Så den förståelsen. Alltså jag förstår att de inte hör av sig och säger vad som händer 
i vissa ärenden.  

– Intervjuperson 5 

Detta gör att kuratorn kan vara en “spindel i nätet”, genom att vara den som förmedlar kontakt 

(som när vårdnadshavare rådfrågar kring sina barn) eller genom att vara den som tar kontakt med 

andra instanser (exempelvis vid orosanmälningar). Bland annat intervjuperson 7 anser att kontakten 

med socialtjänsten ingår i kuratorns roll och är inte något som exempelvis lärare gör. Intervjuperson 

3 lyfter att det är en del av skolkuratorns jobb att ha kunskap om olika stödinstanser som finns i 

samhället för att kunna hänvisa vidare vid behov. Det skulle kunna förklaras som att skolkuratorn 

blir en länk mellan skolans och det sociala arbetets fält, alternativt att kuratorn har tillgång till de 

båda fälten. Den kunskapen ger kuratorn ett förtroendekapital inom skolans fält, vilket i sin tur 

skapar ett värde för yrkesrollen. 

En annan roll som kuratorerna beskriver sig ha är att de är den som har möjlighet att upptäcka 

missförhållanden i barnens liv. Intervjuperson 5 upplever till exempel att lärarna inte har 

tidskapitalet “eller möjlighet att sätta sig ner med alla sina 28 elever” och att de inte kan “sitta och 

snacka i en halvtimme och faktiskt prata ut om grejer”. Intervjupersonen tillägger även att det är i 

just de kurativa samtalen som det finns möjlighet att misstänka och upptäcka elevernas problem - 
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“Alltså, allt från missförhållanden hemma till, ja men svårigheter i skolan till sociala problem, alltså 

så här med kompisrelationer”. 

Kuratorn som slasktratt 
Till skillnad mot att beskriva kuratorn som en expert använder våra deltagare även dessa ord kring 

kuratorsrollen: otydlig, mångfacetterad, alltiallo och slasktratt. Dessa beskrivningar lutar mer åt att 

yrkesrollen inte vore unik eller innebära en hög status. Detta skulle delvis kunna bero på att 

lagstiftning, styrdokument och riktlinjer från ledningen är vaga, men det skulle också kunna vara 

en del av doxan och pedagogers okunskap om värdet i att ha en skolkurator. Alltså att lärarna 

(kanske omedvetet) anser sig ha en högre status och viktigare arbetsuppgifter vilket gör att 

kuratorerna får ta de uppgifter som lärarna inte anser sig ha tid med. Intervjuperson 6 anser att det 

också kan vara ett personlighetsdrag hos kuratorer, att man som kurator är en “ja-sägare” och att 

det då kan var svårt att avgränsa sina arbetsuppgifter. 

Deltagarna beskriver även att de får ansvara för händelser som egentligen bara kräver att “vilken 

vuxen som helst som pratar med barnen”, som intervjuperson 8 uttrycker sig. Alltså att lärarna 

skulle kunna göra mer innan de tillkallar kuratorn. En deltagare beskrev hur ett samtal med lärarna 

kan se ut: 

”Det är ett barn som gråter här, kan du komma och trösta?” Men varför är den ledsen? (med 
komik i tonen) ”nä, jag vet inte!” Men har du inte ens frågat? ”Nä, men det är ju du som är 
kurator!” Ja, ja. (båda skrattar). 

 – Intervjuperson 6 

Intervjuperson 8 och 10 upplever att en del av kuratorns roll är att undanröja hinder så att lärarna 

kan undervisa och eleverna nå kunskapsmålen. Enligt flera deltagare tror lärarna att kuratorn har 

ett trollspö eller att det räcker med ett kurativt samtal för att eleven ska må bra. Kuratorernas 

placering i fältet kan alltså tolkas som högt kunskaps- och kompetensmässigt men samtidigt lågt 

gällande arbetsuppgifter då de endast ska undanröja hindren för det pedagogiska och ge lärarna 

möjligheten att undervisa. 

I hanteringen av det empiriska materialet fann vi beskrivningar av faktorer som kan anses placera 

kuratorerna lågt i fältet. Ett exempel var att bland annat intervjuperson 1 och 3 beskrev att de inte 

hade tillträde att planera på en högre, organisatorisk nivå - vilket är den nivå där de själva anser att 

yrkesrollen kan göra störst nytta och verkligen arbeta förebyggande. Detta skiljer sig från 

intervjuperson 10s upplevelse då hen anser sig ha det här tillträdet, vilket vi diskuterat under 

rubriken “kuratorns relationer i skolan”. 

En annan faktor där kuratorerna beskrivs placeras lågt i fältet är gällande skolans ekonomiska 

kapital. Som yrkesroll har kuratorerna inget eget ekonomiskt kapital, utan de är beroende av att ta 

del av skolverksamhetens ekonomiska kapital. Intervjuperson 2 uppger till exempel att det inte 

prioriteras i budgeten att ge skolkuratorn en heltidstjänst. Intervjuperson 1 upplever att 

förebyggande arbete är lönsamt i längden men att rektorerna inte vill bekosta det då det är kostsamt 

i stunden. Detta kan återigen bero på skolans doxa - det ska gå fort och ge synliga resultat. 

Intervjuperson 4 säger är det inte garanterat att få ett kvitto på att det förebyggande arbetet faktiskt 

gör skillnad och enligt intervjuperson 1 kanske resultatet syns först om några månader eller år. Den 

ekonomiska begränsningen hindrar alltså kuratorn att utföra sina förebyggande arbetsuppgifter. 
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Ytterligare ett exempel på att kuratorerna inte får tillgång till det ekonomiska kapitalet är från 

intervjuperson 3 som beskriver att kuratorsrummet skulle behöva ljudisoleras. Under enskilda 

samtal hörs det nämligen hur elever rör sig utanför, vilket stör samtalet, men det finns även en risk 

att elever utanför kan höra det enskilda samtalet, vilket kan riskera kuratorns förtroendekapital. 

När vi frågade om deltagaren gjort något åt detta svarade hen att det har påpekats för ledningen 

men att hen inte får något gehör. Hen beskriver att pengarna istället läggs på att laga och rusta 

andra delar av byggnaden då det är en gammal skola. 

Kuratorsrummen lyfts återkommande som ett problem. Intervjuperson 9 beskriver det som något 

de flesta kuratorer har problem med, medan intervjuperson 1 menar att det ändå har blivit bättre 

med åren. Intervjuperson 1 ger som exempel att hen i början av sin karriär utförde de enskilda 

samtalen i sin bil då det var ett bättre alternativ än ett stort klassrum. Hen menar att man som 

kurator vill kunna bygga upp en trygg och mysig stämning för samtalen (vilket kan ses som en del 

av deras habitus) men att pedagogerna inte har förståelse för detta. Intervjuperson 9 beskriver också 

hinder med sitt rum. Rummet ligger nämligen i källaren där det inte finns någon mobiltäckning och 

knappt något internet. Det ligger även avlägset så det är få spontana besök av andra för att hälsa, 

vilket påverkar kuratorns tillgänglighet och relationsbyggande. Flera deltagare beskriver att de 

ibland får dela rum med andra professioner och särskilt bland de som endast är några dagar på 

vissa skolor så finns inga rum att tillgå alls. Intervjuperson 4 beskriver ett tillfälle då det var svårt 

att få tag på tillgängliga rum, att de fått flytta flera gånger under samtalet då de blev avbrutna, så i 

slutändan utfördes samtalet i ett förråd sittandes på hinkar: 

Ibland finns det inte ens ett rum att sitta. Så det är katastrof på en del ställen. Man får sitta i 
något rum som råkar vara ledigt. Och man ska ju ha arkivskåp, alltså man har sekretessaker, 
och man ska ha det i en väska och gå runt till olika rum, det är helt fruktansvärt. Och så 
kommer någon in där och ska hämta någonting i det där rummet när man sitter i ett djupt 
samtal. En gång var jag till slut tvungen att flytta två gånger, på en annan skola, och hamnade 
i något förråd till slut, där vi fick sitta på hinkar… och prata, på golvet. Äej. Så vill jag aldrig 
mer jobba. 

– Intervjuperson 4 

Intervjuperson 1 beskriver att förutsättningarna för rum skiljer sig beroende på vilken typ av skola 

man är på. Hen menar att särskilt på små “byskolor” är det begränsat med rum men att när man 

bygger nya skolor idag så räknar man med ett kuratorsrum, vilket oftast byggs bredvid 

skolsköterskans rum. Att kuratorerna har dåliga förutsättningar att utföra ett professionellt arbete 

utifrån sina rum kan ses som ett sätt att reproducera deras låga placering. Dock är det möjligt att 

ha bra rum om skolan prioriterar kuratorn, vilket är fallet för intervjuperson 7. Hen beskriver 

många fördelar med rummet och har även lagt till spel och leksaker vilket lockar elever och gör att 

intervjupersonen kan bygga en relation till dem.  

Kännetecknande för den delade kuratorn 
Som nämnt i analysen kring skolkuratorns samverkan så påverkas kuratorernas relationer och 

möjlighet att utföra sitt arbete av att vara uppdelad. Förutom deltagandet i sociala sammanhang 

beskriver deltagarna några andra drag som typiska då kuratorn är uppdelad på flera skolor. Tid som 

resurs och kapital är en av de saker som påverkas. Det kostar mycket tid att förflytta sig mellan 

skolor, men det kostar också mycket tid att planera sin närvaro. Genom att vara på fler skolor 
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upplever deltagarna att det även blir mindre tid för förebyggande arbete och möjlighet att finnas 

tillgänglig. 

Några av deltagarna som arbetar på flera skolor beskriver en upplevelse av att de inte kan vara “där 

det händer” och arbeta åtgärdande i aktuella händelser, eftersom de inte är på plats. Intervjuperson 

8 menar att när hen kommer två dagar senare kan det ha blivit inaktuellt och är inte värt att lägga 

tid på, medan intervjuperson 1 menar att när hen kommer till skolan veckan därefter så kan 

situationen ha eskalerat och blivit svårare att hantera. Som sagt innebär skolans doxa att det går 

fort i det vardagliga arbetet, vilket kan vara en anledning till den upplevelsen. En annan aspekt som 

visar på att det går fort i skolan och att kuratorns arbete ibland är “akutstyrt” är deltagarnas 

beskrivningar av att den planering som görs sällan kan följas. Intervjuperson 7 blev exempelvis sen 

till vår intervju på grund av en akut händelse. Intervjuperson 10 beskriver att det kan finnas en 

planerad agenda men att det plötsligt kan hända något där hen måste “rycka in” och intervjuperson 

1 menar att allt kan “ställas på ända just för att det händer en akut sak”. 

Ett lågt tidskapital för arbetet på varje skola påverkar även den lagstiftade huvuduppgiften - att 

arbeta förebyggande. Deltagarna beskriver att den tid som de väl är på skolorna behöver de 

disponera på elevsamtal, åtgärdande insatser och obligatoriska möten. Deltagarna uttrycker en stark 

önskan att kunna lägga mer tid på det förebyggande arbetet då det upplevs som viktigt, kan ge 

vinning i längden samt minska kuratorns arbetsbörda på sikt. Det förebyggande arbetet kan alltså 

ses som en del av skolkuratorns habitus. Intervjuperson 2 och 8 tror att tidskapitalet skulle kunna 

effektiviseras genom att disponera det på “rätt saker”, de vill exempelvis kunna prata om vardaglig 

ångest i klasser för att minska på antalet enskilda samtal om ämnet. Intervjuperson 8 säger att det 

skulle i sin tur göra att hen kan “nå ut till dem som verkligen behöver det”. Intervjuperson 2 

beskriver även ett försök att växla från det åtgärdande arbetet till det förebyggande, men att det 

inte finns tid för det. 

Intervjuperson 1 menar att kuratorsyrket kräver en heltidstjänst - det kan ses som en förutsättning 

för att yrkesutövningen och habitusen ska kunna nå sin fulla potential samt som ett uttryck för hur 

tjänsten borde värderas. Vid frågan hur en deltidstjänst påverkar arbetet svarar flera deltagare att 

deras upplevelse är att kollegorna som har en deltidstjänst fortfarande behöver utföra 100% arbete 

men på exempelvis 75% tid. Intervjuperson 9 berättade om en kollega med deltidstjänst (på grund 

av sjukskrivning) som ville prioritera elevsamtalen då det var vad hen mådde bra av, men att hen 

ändå blev tvungen att delta på olika möten. Detta är något som fler deltagare beskriver - att enskilda 

samtal kan hamna i skymundan för olika organisatoriska möten med kollegor. 

Kuratorsrollen kan utläsas som “splittrad”. Splittrad i tillgängligheten, splittrad i uppgifterna och 

splittrad i relationerna. Känslan av att vara splittrad tycks vara en del av kuratorernas habitus. Att 

ansvara för flera skolor och ha minskad tid gör att kuratorerna skulle behöva vara på flera ställen 

samtidigt. Även intervjuperson 10 som har heltidstjänst på en skola upplever sig splittrad eftersom 

det är så många arbetsuppgifter och svårt att fokusera på en sak. Trots alla upplevda hinder och 

känslor av att vara otillräcklig beskriver deltagarna även fördelar med att vara på flera skolor. Bland 

annat så innebär det att de inte får “fel” arbetsuppgifter, alltså att de inte behöver ta hand om de 

ärendena som lärarna lika gärna kan ta. Detta kan ge yrkesrollen ett högre värde. Det innebär även 

en omväxling gällande miljö och sociala problem, då problematiken på skolorna är olika svåra att 

hantera. Att vara på flera skolor gör att kuratorerna kan använda sig av erfarenheter och exempel 
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från en skola och applicera på en annan, vilket ökar deras kunskapskapital genom erfarenhet. Vid 

de fall kuratorerna ansvarar för sammanhängande mellan- och högstadieskola har kuratorn fördelen 

att kunna bygga upp en relation med eleverna och flytta med kunskap när de byter skola. 

Deltagarna beskriver att deras arbete inte är så styrt och att de kan planera sin dag relativt 

självständigt, den flexibiliteten är något som flera deltagare beskriver sig trivas med. Intervjuperson 

9 beskriver sig som självständig och trivs med att själv kunna planera sin tid och sina uppgifter, hen 

menar att man som skolkurator måste styra upp och planera ganska mycket och att det blir svårt 

om det inte passar ens personlighet. Detta kan tyda på en viktig egenskap inom kuratorernas habitus 

för att hantera alla ansvarsområden - att strukturera. 

6. DISKUSSION 

6.1 Summering 
Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka skolkuratorers upplevelse av att arbeta inom 

den tvärprofessionella skolverksamheten, samt hur de upplever möjligheten att utföra sitt arbete. 

Detta har gjorts med hjälp av våra frågeställningar: 

o Hur upplever skolkuratorerna samverkan och relationer med andra professioner? 

o Vad anser skolkuratorer är kännetecknande för deras yrkesroll? 

Det empiriska materialet har bestått av semistrukturerade intervjuer med 10 skolkuratorer på 

kommunala grundskolor vilka arbetar under olika förhållanden gällande ledning, antal skolor, antal 

barn och åldrar på barnen. Kuratorerna har även olika lång erfarenhet av att vara i rollen samt olika 

erfarenheter av socialt arbete sen tidigare. Materialet har sedan analyserats i en tematisk analys 

genom Bourdieus teoretiska begrepp för sociala fält, kapital och habitus. 

Av analysen framgår att deltagarna beskriver upplevelsen av samverkan som varierande och att 

vissa relationer ger mer fördelar än andra. Några av deltagarna beskriver tillhörigheten till kollegiet 

på skolan som bristfällig och att de inte alltid får delta i de sociala sammanhangen (både formella 

och informella). Men för några få är det ett strategiskt val att distansera sig från lärarna. För att bli 

delaktiga i den utbildande verksamheten har deltagarna under en tid behövt bygga upp sina 

relationer. Ledningen har i vissa fall haft en betydande roll i kuratorernas upplevelse av tillhörighet. 

En god relation till ledningen ger ett betydande kapital och positionerar kuratorerna högre i fältet. 

Om de inte har det kan de känna sig extra isolerade och exkluderade från pedagogerna på skolan, 

särskilt i ett fall där rektorn beskrivs aktivt utesluta kuratorn från verksamheten. Relationen till 

skolsköterskorna beskrivs också som ett betydande kapital med nära samarbete. Kuratorerna har 

gärna kontakt med andra socionomer, varvid de önskar att få en kuratorskollega på skolan. Med en 

kollega föreställer sig kuratorerna att de inte skulle känna sig lika ensamma och att det skulle ge 

andra förutsättningar att utföra sina arbetsuppgifter. Men i ett fall trivs kuratorn bra med att vara 

ensam och tycker att kontakten via kuratorsnätverk är tillräcklig. 

Av analysen framgår även att skolkuratorns yrkesroll anses bland annat kännetecknas av att vara 

“spindeln i nätet” genom att förmedla kontakt och information mellan olika instanser; även som 

‘lugnet i stormen’ genom att sänka tempot i den stressiga doxan och förespråka reflektion och 
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eftertanke. I den reflektionen bidrar skolkuratorn med ett systemteoretiskt helhetsperspektiv. 

Kuratorn i en uppdelad tjänst kännetecknas även av en känsla av otillräcklighet. I och med att 

denne ansvarar för flera skolor och fler elever finns det mindre tid till att vara tillgänglig för 

åtgärdande arbete, men det finns heller inte tid över till att utföra det förebyggande arbetet. En 

annan faktor som påverkar kuratorns möjlighet att utföra sitt arbete är när denne får ansvara för 

ärenden som egentligen hade krävt vilken vuxen som helst. Det kan relateras till att deras roll kan 

ses som vag och otydligt. Ett hinder i yrkesutövningen generellt är utformningen av skolkuratorns 

arbetsrum, vilket beskrivs som bristfälligt eller saknas helt. Det är en del av hur kuratorn ofta 

bortprioriteras, en annan del är att de sällan får ta del av skolans ekonomiska kapital. Trots att de 

inte är högt prioriterade på skolan ses de ändå som värdefulla eftersom de är skolans expert utifrån 

det psykosociala perspektivet och bidrar med kunskap om och inblick i det sociala arbetet, juridiken 

och barnens mentala hälsa utifrån deras omgivning. 

Slutsats 
Sammanfattningsvis har kuratorerna en positiv upplevelse av samverkan och relationer till andra 

professioner - när det finns en ömsesidig respekt, förtroende och förståelse. De har en negativ 

upplevelse när de olika professionernas perspektiv och värderingar krockar samt när de agerar 

exkluderande. Kuratorerna upplever ofta att relationer och samverkan med professionerna i EHT 

och andra kuratorer är de mest uppskattade. 

Kännetecknande för skolkuratorns yrkesroll är att den är mångfacetterad, ensam, splittrad, otydlig 

och värdefull. Den kännetecknas av att ha ett helhetsperspektiv och fokus på elevernas välmående 

men måste kämpa för att föra fram sitt tankesätt och bli delaktiga. De blir inte prioriterade men 

lärarna vill ändå ta del av kuratorns expertis.  

För att besvara studiens syfte så beror upplevelsen av att arbeta inom den tvärprofessionella 

skolverksamheten och upplevelsen av möjligheten att utföra sitt arbete på olika faktorer inom 

skolan och hos skolkuratorn själv.  

En upplevelse av arbete inom tvärprofessionella verksamheten är att skolkuratorerna beskriver att 

de inte tillhör den, som en främling och att de känner sig utanför gemenskapen. Även de kuratorer 

som har nära relation till de andra professionerna upplever detta. En annan upplevelse är att de 

måste kämpa för sin sak och att deras kompetens inte alltid värderas högt.  

Kuratorerna har skilda upplevelser av möjligheten att utföra sitt arbete, men de upplever alla olika 

typer av organisatoriska hinder. Ett vanligt förekommande hinder är tidsbrist eftersom det hindrar 

möjligheten att samverka, vara tillgänglig, arbeta förebyggande och aspekter av det mer vardagliga 

arbetet. Upplevelsen av tidsbrist beror på faktorer såsom budget, antal skolor och elever, vad 

kuratorerna själva vill hinna göra samt vad ledningen prioriterar. Även själva relationen till 

ledningen är betydelsefull för yrkesutövandet. Några faktorer som underlättar skolkuratorernas 

arbete är när de får rätt förutsättningar i form av resurser, mottaglighet från pedagogernas sida samt 

att deras perspektiv erkänns som ett komplement för verksamheten. 

6.2 Studien i ljuset av tidigare forskning 
Till skillnad från tidigare forskning så har vi i den här studien fokuserat på kuratorernas upplevelse 

av att arbeta i skolverksamhet, eller snarare socionomers uppfattning av att arbeta i en pedagogisk 

yrkeskår. 
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Som Trygged et al. (2020) beskriver så behövs en kunskap om varandras roller för att den 

interprofessionella samverkan ska fungera och något som framkommit i vår studie är att 

kuratorerna haft en upplevelse av att de andra professionerna inte förstår deras roll. Det beskrivs 

att både lärare, rektorer och socialsekreterare saknar förståelse av vad kuratorerna kan bidra med 

och vad de behöver för att få de bästa förutsättningarna att utföra sitt arbete vilket visar på behovet 

av kunskapen om varandras profession. 

Att det kan uppstå spänningar mellan exempelvis lärare och kuratorer är något som Isaksson (2014) 

lyfter i sin studie, en spänning som beskrivs vara på grund av att lärarna hanterar händelser som 

ligger utanför deras kompetens. I vår studie framkommer istället att det finns en önskan från 

kuratorerna att lärarna ska hantera fler situationer eftersom det oftast bara behövs en vuxen som 

kan lyssna på barnen, det är inte ärenden som behöver skickas till kuratorn i första hand. 

Resultat av vår studie kan både utveckla och motsäga vissa aspekter av den tidigare forskningen. 

Exempelvis visar bland annat Beddoes (2019) och Isakssons (2014) studier på att bristande resurser 

och organisatoriska förändringar påverkar kuratorns möjlighet till samverkan och förebyggande 

arbete negativt. Men efter vår studie kan vi tillägga att det även är aspekter av det dagliga arbetet 

som påverkas av vilka resurser som finns och hur organisationen ser ut. Våra deltagare uttrycker 

till exempel svårigheter att utföra enskilda samtal eller bara att kunna ringa telefonsamtal på grund 

av deras förutsättningar de har. Tidigare forskning visar också på att kuratorer främst prioriterar de 

enskilda samtalen före övergripande arbete vid tidsbrist (Isaksson & Sjöström, 2017). Detta 

överensstämmer delvis med vår studie men våra deltagare uttryckte dessutom att även de enskilda 

samtalen ibland prioriteras bort för att kuratorn ska kunna delta på kollegiala möten istället. 

Ytterligare något vår studie kan utveckla förståelsen av är kuratorns roll som barnens företrädare, 

vilket Isaksson och Sjöström (2017) nämner. Under våra intervjuer uttrycker åtminstone två 

deltagare att rollen som barnens företrädare även innebär att hålla en distans till sina kollegor som 

kuratorn träffar varje dag och inte knyta för starka band till dem. De anser att viss kontakt bör 

hållas för att underlätta förebyggande arbete, men att det inte ska bli på ett alltför personligt eller 

privat plan. Den inställningen skulle kunna tänkas bidra till kuratorernas upplevelse av att vara 

ensamma samt känslan av delaktighet och gemenskap som en arbetsplats kan ge. 

Något som inte var vanligt förekommande i tidigare forskning, men som vi finner betydande i vår 

studie, är rektorernas påverkan på kuratorernas yrkesutförande och delaktighet. Rektorerna är ändå 

de som har störst makt att bestämma hur verksamheten på varje skola ska struktureras och är även 

de personer som har möjlighet att släppa in eller exkludera kuratorerna från verksamheten i stort. 

Rektorerna är med och skapar kuratorernas position genom hur de värderar kuratorernas 

psykosociala kunskap och utomstående perspektiv på både det dagliga arbetet men också specifika 

situationer kring eleverna. Enligt Isaksson (2014) påverkas kuratorns handlingsutrymme av deras 

legitimitet på skolan och relation till rektorn. Detta instämmer på vissa deltagare, men exempelvis 

intervjuperson 6 beskriver att rektorn inte har någon aning om vad hen gör på skolan. Det ger 

kuratorn mer handlingsutrymme, men inte baserat på en god relation till rektorn, tvärtom möjliggör 

den svala relationen ett större handlingsutrymme då rektorn inte kan begränsa det hen inte vet 

pågår. 
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6.3 Teoridiskussion - i relation till analysen 
Vi upplever att vårt teorival gett oss möjligheten att inkludera och analysera en stor mängd material, 

speciellt med hjälp av koder för habitus och fältspecifika kapital. Det som istället oftast hindrat oss 

från att redovisa det har varit att det fallit utanför frågeställningarna. Sådana saker kan vara hur 

relationer med eleverna fungerat, eftersom det inte faller under samverkan med professioner. Vi 

har dock valt att inte ändra frågeställningarna då vi vill fokusera på professionerna i denna studie 

så den inte blir för bred. 

En sak som vi upplever att teorin gett oss möjlighet att lyfta är professionernas olika perspektiv 

och hur detta ibland gör att det blir en kamp för kuratorn att komma in i verksamheten och bistå 

med sina kunskaper. Ett tag upplevde vi problem med att redovisa kuratorernas möjlighet att utföra 

socialt arbete innan vi kom på att det svaret finns i summan av alla andra faktorer. Att en analys av 

de olika kapitalen och motsättningarna i doxorna tillsammans ger en bild av kuratorns upplevda 

möjlighet att utföra sitt arbete - utifrån sin position i fältet. 

Något vi däremot fann det svårt att analysera och redovisa var hela upplevelsen av fenomenet att vara 

en skolkurator i kommunala grundskolor. Exempelvis vad deltagarna upplever är det bästa med att 

vara skolkurator. Eller hur kontrasten mellan att i ena stunden prata med ett barn om Harry Potter 

och i andra stunden lyssna på ett barn som far illa hemma eller delta på ett formellt möte med andra 

vuxna, är det som gör det motiverat att fortsätta trots motgångar. En blandning av det “tramsiga” 

och det allvarsamma. 

6.4 Metoddiskussion 
Vi upplevde under vår insamling och bearbetning av empirin att intervjuerna dels blev relativt långa, 

vilket kan tyda på att deltagarna hade mycket att berätta, dels att de innehöll många ytliga 

beskrivningar av kuratorsyrket generellt samt olika organisatoriska strukturer. Det gjorde det 

svårare att ta del av deltagarnas upplevelse av att arbeta som skolkurator, den upplevelse som vi 

syftade att undersöka genom den fenomenologiska forskningsansatsen. Detta hade eventuellt 

kunnat avhjälpas genom att förklara vår förförståelse av yrket men också genom att utföra 

empiriinsamlingen i två etapper. Genom att utföra åtminstone två intervjuer med varje deltagare 

hade den första kunnat vara mer ytlig och den andra mer djupgående med följdfrågor gällande 

deras subjektiva upplevelse att arbeta under de förutsättningar som beskrivits i första intervjun. 

I studien eftersträvade vi även maximal variation i urvalsgruppen (skolkuratorer inom kommunala 

grundskolor), vilket vi delvis anser har uppnåtts. Vi hade kunnat söka kuratorer från fler kommuner 

då organiseringen beskrivs variera mellan olika kommuner. För att maximera variationen ytterligare 

och undersöka skolkuratorsyrket i stort hade vi kunnat söka deltagare inom olika typer av 

skolverksamheter. Våra deltagare uttryckte nämligen en upplevelse av skillnader mellan kuratorer 

som arbetar inom kommunala och fristående skolor samt mellan grundskolor och gymnasieskolor. 

Dessa utökningar hade kunnat bidra till att verkligen fånga den fenomenologiska essensen. 

Eftersom rektorerna upplevs var en betydande del i hur kuratorerna positioneras hade det kunnat 

vara intressant att genomföra en studie med fokus på rektorer som intervjupersoner. Det skulle 

möjliggöra att undersöka hur rektorerna ser på kuratorsyrket ur deras perspektiv, istället för att 

analysera detta genom kuratorernas upplevelse. En sådan studie hade kunnat undersöka hur 
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rektorerna beskriver kuratorns betydelse och hur mycket kunskap de har om vad socionomyrket 

innebär. Den hade även kunnat beröra på vilka sätt rektorerna resonerar kring elevhälsoarbetet i 

relation till elevernas prestation. 

6.5 Implikationer för socialt arbete som forskning och praktik 
Genomgående i studien framkommer det att skolkuratorerna tycker om sitt jobb men att det finns 

utmaningar som ofta är kopplat till organisatoriska faktorer såsom tidsbrist, hög arbetsbelastning, 

bristande stöd från ledningen, bristande resurser till skolan samt fördelningen av dessa resurser 

inom skolan. Därför anser vi att resultatet av vår studie är viktigt för rektorer och politiker, som 

kan påverka detta, att ta del av för att de ska få en inblick i skolkuratorernas upplevelse. Bättre 

förutsättningar leder till kuratorer som mår bättre och som kan utföra sitt arbete i den mån de 

önskar, och enligt de målsättningar som innefattas i lagstiftning kring elevhälsa. De kuratorer som 

hade bättre förutsättningar upplevde att de hann med mer medan några som upplevde stora 

utmaningar inte längre vill arbeta som skolkurator. Vi anser att kuratorerna behöver prioriteras mer 

inom skolan då de beskrivs komplettera skolans yrkeskår och enligt deltagarna är det en betydande 

roll.  

Något som kommit fram under studiens gång är att det skiljer mellan olika fält hur man arbetar 

med socialt arbete och att det kräver olika kunskaper. Många utav deltagarna beskriver att 

socionomutbildningen är väldigt inriktad på myndighetsutövning och arbete inom socialtjänsten, 

men att det finns så många fler yrken att utöva som socionom. Utbildningen upplevs ändå vara bra 

och bred samt ger det grundläggande “socionom-tänket”, men att det inte alls är förberedande för 

att arbeta inom exempelvis skolan. De förutsättningar och utmaningar som kuratorerna möter 

nämns inte under utbildningen. Som ny i kuratorsrollen har de behövt lära sig genom att göra, det 

finns sällan någon som kan göra en överlämning och rektorn har inte kunskapen att introducera en 

socionom i yrkesrollen som skolkurator. Med denna vetskap skulle det kunna vara behov av att 

arbeta fram bättre introduktioner på skolorna samt att få ta del av fler perspektiv under 

socionomutbildningen genom besök av yrkesverksamma socionomer utanför 

myndighetsutövningen. 

Ett frustrationsmoment som kuratorerna upplever i skolverksamheten är att kommunikationen 

mellan skolan och socialtjänsten hindras av sekretess. Det kan därför vara relevant att se över en 

utveckling av samarbetet mellan socialtjänsten och skolan samt möjligheter för 

sekretessöverskridande arbete, trots starka motiveringar till stark sekretess inom myndigheterna. 

Några deltagare lyfte fördelar med att ha en socialsekreterare bunden till skolan då skolkuratorerna 

ofta är på kanten av skolans fält och ofta saknar kollegor med socionomutbildning. Det 

möjliggjorde ett närmare samarbete, någon de kunde bolla med och lyftes som en fördel att 

socialsekreteraren då börjar lära känna skolan vilket gjorde det lättare att diskutera elever som har 

problem under en längre tid. Skolkuratorerna vill bidra mer men blir inte insläppta. Vi anser att ett 

nära samarbete mellan skolkurator och socialsekreterare kan gynna båda parter samt eleverna. Om 

samverkan underlättades skulle professionerna kunna bli mer enade - som socionomer.  
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Uppsala Universitet, 
Sociologiska institutionen/Centrum för socialt arbete (CESAR) 
Socionomprogrammet 
 
Till Xxxx xxxxxx 
 
En förfrågan om deltagande i studie 
 
Vi är två socionomstudenter som nu skall påbörja vårt examensarbete på 15 högskolepoäng 
vid Centrum för Socialt Arbete, Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet. I 
examensarbetet undersöker vi socionomers upplevelse att arbeta inom skolverksamhet 
samt deras upplevda möjlighet att utföra socialt arbete. Detta gör vi genom att intervjua 
skolkuratorer med socionomutbildning (eller motsvarande utbildning i socialt arbete) som 
arbetar inom kommunala grundskolor. Intervjuerna sker digitalt och vi räknar med att de tar 
ca 45-60 minuter.  
 
Du tillfrågas därför som skolkurator inom en kommunal grundskola om Du vill delta i denna 
studie med en intervju. 
 
Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas, 
samtycke kommer att inhämtas från samtliga inblandade personer. Det insamlade materialet 
kommer att förvaras så att endast vi och handledare kommer åt det under arbetets gång. De 
inspelade intervjuerna kommer att transkriberas och presenteras på ett sådant sätt att de 
inte går att härleda till  intervjupersonerna.  
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Socionomstudent      
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Intervjuguide    Intervju-ID:__________ Datum:_________ 

 

Puffandets konst: 

● Fördjupa: ”Berätta mer om…” 

● Gå tillbaka: ”Du nämnde tidigare att…” 

● Förtydliga: ”Så du befann dig i situation X när Y inträffade?” 

● Styra/dirigera: ”Om vi kan återvända till det du berättade om…” (används främst 

om IP styr bort för länge från ämnet) 

● Kontrastera: ”Hur skulle du jämföra den erfarenheten du beskriver nu med…” 

 

Tack för att du tar dig tid att delta i denna studie. Som informationsbrevet anger är syftet med 

studien att undersöka skolkuratorers upplevelse att arbeta inom skolverksamheten samt 

möjligheten att arbeta förebyggande. Deltagandet är frivilligt med möjlighet att avbryta när 

som helst. Deltagandet är konfidentiellt och svaren anonymiseras under transkriberingen. Är 

det okej att jag spelar in? Är det några frågor innan vi börjar? 

 

Bakgrundsinformation 

 

Kön:_____________  Ålder:___________  Utbildning:_________________ 

 

Ansvar för antal skolor:________ Arbete på typ av skola/or:_____________________ 

 

Anställningsform:_______________   Antal elever:_______________ 

 

Antal år som skolkurator:____________ Tidigare arbeten:________________________ 

 

 

Frågor 

1. Hur upplever du din roll på skolan? 

2. Beskriv ditt dagliga arbete? 

a. Är det något som utförs med andra yrkesgrupper? 

3. Hur ser du på förebyggande arbete? 

a. Är det något du vill göra mer? Finns det hinder? 

4. Upplever du att du har tillräckligt med tid? 

5. Hur ser din fysiska arbetssituation ut? Eget rum? Var i skolan? Lätt att hitta?  

6. Hur upplever du lagstiftningen och styrande dokument kring kuratorsrollen? 

7. Finns något kuratorsnätverk? Hur fungerar det? 
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8. Hur upplever du relationen till dina kollegor på skolan? 

a. Med lärarna? Inom elevhälsan? 

b. Hur mycket träffar du dina kollegor och under vilka förutsättningar (möten, 

korridoren, raster osv)? 

c. Umgås ni något under lunch- och fikaraster? 

d. Är det några kollegor du är närmare? Hur kommer det sig?  

9. Hur upplever du relationen till ledningen (som rektorer)? 

a. Är det lätt att få kontakt med dem? 

b. Under vilka förutsättningar har du kontakt med dem? 

c. Upplever du att de styr ditt arbete? Styr de ditt arbete mycket? Om ja, i vilken 

grad styr de ditt arbete?  

10. Finns det något som du som skolkurator tillför skolan som de andra professionerna 

(som lärarna) inte gör? 

11. Om IP har arbetat på en annan arbetsplats inom socialt arbete: Hur skiljer sig skolan 

från din(a) tidigare arbetsplats(er)? Vad är likt? 

a. Finns det språkliga skillnader? Upplever du språkbarriärer mellan dig och 

kollegorna på skolan, i så fall hur påverkar det arbetet? 

12. (Om IP inte arbetat på annan plats: Hur upplever du språket och eventuella 

språkbarriärer mellan dig och kollegor? Hur påverkar det arbetet?) 

13. Hur upplever du kontakt med eventuell socialtjänst? 

14. Beskriv en situation där samverkan fungerade bra. 

a. Lärare/kollegor på skolan 

b. Socialtjänst 

15. Beskriv en situation där samverkan fungerade mindre bra. 

a. Lärare/kollegor på skolan 

b. Socialtjänst 

16. Vad är dina tankar om socionomutbildningen kopplat till kuratorsyrket? 

a. Vad har du mest användning för av din utbildning? Vad hade du önskat du fått 

mer utav? 

17. Har du genomgått några kompetensutvecklande kurser/utbildningar? (Exempelvis om 

olika metoder)  

a. Om ja, varför valde du att göra det? Fanns det ett intresse hos ledningen?  

b. Om nej, upplever du att du skulle vilja/behöva vidareutbilda dig? 

18. Hur tänker du kring att som skolkurator ha andra utbildningsbakgrunder än 

socionomutbildning? 
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19. Hur tänker du kring att som skolkurator jobba heltid eller deltid samt att arbeta på en 

skola eller ha uppdelad tjänst på flera skolor? Hur tänker du att det påverkar arbetet?  

a. Hur tänker du kring att som skolkurator vara ensam i positionen jämfört med 

att vara flera kuratorer? 

20. Vilka utmaningar möter du kopplat till organisationen? 

21. Var det något du trodde att vi skulle fråga om som vi inte frågat om? 

22. Är det något mer du vill tillägga? Eller ändra? 

 

Tack för din medverkan. Är det okej att vi återkommer om vi har några följdfrågor? Önskar du 

ta del av studien när den är klar? 

 

 

Övriga anteckningar: 
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Tema Kod Förklaring 

Fält Skolans värld Hur beskriver IP skolan som verksamhet, är något 
säreget osv? 

 Gränsdragning Hur beskrivs gränser och fördelningar av 
uppgifter, vems ansvar beskrivs det vara? 

 Placering i fält Beskrivs det uttryckligen hur kuratorer, eller annan 
personal upplevs vara positionerad i fältet? 

 Delaktighet Hur kuratorn beskriver sig som en del av 
verksamheten eller inte. Isolering/integrering.  

 Sociala arbetets fält Hur kuratorer skiljer skolan mot andra sociala 
arbeten och beskriver dessa 

Habitus Logik SA Beskrivningar av socialt arbete 

 Typiskt kurator Vad beskriver IP som typiskt sätt för kurator att 
agera eller vara 

 Logik pedagogik Hur beskrivs den pedagogiska personalen tycka, 
tänka och agera 

 Personlighet Beskriver IP några typiska personlighetsdrag för 
kuratorer 

 Språk/kommunikation Beskriver kuratorn språkskillnader eller skillnad i 
kommunikationssätt mellan professionerna? Hur 
beskrivs kommunikationen annars? 

 Spindeln i nätet Hur kuratorn beskriver sin roll som knutpunkten 
mellan olika personer eller instanser 

 Attityd Vilken attityd uttrycker kuratorerna kring de hinder 
och personer de möter eller hur förhåller de sig till 
skillnader mellan skolor osv? 

Kapital, socialt Relation ledning Hur kuratorn beskriver sin relation till ledningen 

 Relation elever Hur kuratorn beskriver sin relation till eleverna 

 Relation pedagoger Hur kuratorn beskriver sin relation till pedagoger 

 Relation elevhälsa Hur kuratorns beskriver sin relation till personalen 
i elevhälsan 

 Relation socialtjänst Hur kuratorn beskriver sin relation till 
socialtjänsten 

 Relation kuratorer Hur kuratorn beskriver relationen till andra 
kuratorskollegor 
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Kapital, 
ekonomiskt 

Ekonomi Inte direkt kuratorns ekonomiska kapital och hur 
det påverkar positionen, utan mer hur 
verksamhetens ekonomi påverkar kuratorns 
arbete 

Kapital, 
symboliskt 

Kunskap 
 

Hur kuratorerna beskriver betydelse och ursprung 
av sin kunskap. Utifrån utbildning och 
erfarenhet/Learn by doing 

 Förtroendekapital Dels hur kuratorerna beskriver förtroendet mellan 
dem och eleverna, men också hur de beskriver 
förtroendet av ledning och pedagoger. Har de 
autonomi att styra över sitt handlingsutrymme? 
Har de ens handlingsutrymme? 

 Övrig status Beskriver kuratorerna något annat som ger dem 
eller yrket någon slags status? 

 Pedagogers kunskap Hur framstår pedagogers (lärares och rektorers) 
kunskap eller okunskap kring det psykosociala- 
och elevhälsoarbetet? 

 Tid Hur pratar kuratorerna om tid? 

Yrkesutförande 
(Övrig praktisk 
information som 
kan vara 
relevant) 

Förebyggande Hur beskriver kuratorerna det förebyggande 
arbetet och vad upplever de är förebyggande 

 Tillgänglighet Hur beskriver och upplever kuratorerna sin 
tillgänglighet? 

 Struktur Olika planeringsverktyg för att ordna struktur och 
stöd för kuratorn i arbetet 
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Fråga 1 : Hur upplever skolkuratorerna samverkan och relationer med andra 

professioner? 

ID Sammanhang och kondenserad mening Citat 

216JX 

Gällande beskrivning av rollen som skolkurator 
 
Att det finns ett nätverk utanför skolan, är väl lite mer för 
beskrivning av strukturen än upplevelsen 

Jag, jag vet inte om, om jag behöver börja med att förklara liksom 
själva strukturen för kuratorer, för vi är centralt ehm organiserade. 
Tillsammans med, alltså vi är ju inte anställda av skolorna [nej]. Utan vi 
är centralvården tillsammans med specialpedagoger, psykologer, 
skolsköterskor och skolläkare[A1] . [Mmh] Så att, jag ingår ju liksom, det 
är ju det som är min ehm, jag är ju anställd av egen chef sen är ju vi, 
sen tar i uppdragen från biträdande rektorer och rektorer på skolorna. 

 

 [A1]Skolans värld + struktur 

216JX Från en beskrivning av hur hens personliga roll som 
kurator på skolan 
 
Kanske mer beskrivande av några kontakter som finns 
än om upplevelsen 

samtal med elever, samtal med pedagoger, samtal med 
vårdnadshavare eftersom jag jobbar med så små barn så är ju mycket 
mot vårdnadshavare som jag jobbar och har kontakt med[A1] . Så det är 
mycket samverkan så, även samverkan med andra instanser genom 
sippar, [A2] ehm, jag ingår ju i skolornas elevhälsoteam 

 

 [A1]Gränsdragning? 

 [A2]Spindeln i nätet 
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216JX Vid beskrivning av dagliga arbetet 
 
Också mest beskrivande av olika mötesformer med olika 
personer 

Det som ingår i dagliga arbetet är ju, som jag sa, kontakt med elever, 
skolpersonal, all skolpersonal, inte bara pedagoger utan även ja men 
resurspersoner att arbeta ehm tillsammans med dem på olika sätt. 
Även med skolledare, (ohörbart) skolledare. (...) mycket kontakt med 
vårdnadshavare, (...) Ehm… deltar i EHT, deltar i EHM, leder SIP eller 
deltar som kurator på SIP… ehm… Sen har ju centrala elevhälsan sina 
mötesformer, vi har kuratorsträffar, vi har handledning, vi har, alltså 
för oss som kuratorer, och vi har APT för elevhälsan, vi har något som 
kallas utvecklings-EHT [A1] [MS2]  

Ja, så mycket möten [ja]. Många möten, många samtal, olika forum där 
det diskuteras samverkan[A2] . 

 

 [A2]Spindeln i nätet

 

 [A1]Gränsdragning 

 

 

 

 



BILAGA 5 – UTDRAG AV SORTERAT MATERIAL 

54 (58) 

Fråga 2: Vad anser skolkuratorer är kännetecknande för deras yrkesroll? 

 

ID Sammanhang och kondenserad mening Citat 

Q69U7 

Kuratorns roll är mångfacetterad och har sällan en fast 
arbetsbeskrivning. Mycket beror på chef.  

Jag upplever min roll som mångfacetterad skulle jag säga alltså jag 
gör ju lite allt möjligt, som skolkurator har man oftast inte en såhär 
fast arbetsbeskrivning utan du gör ju lite olika på olika skolor man har 
också[MS1] [A2] , eh, alltså man mycket beroende på vad man har för 
chef, tror jag, det verkar va så på en del skolor, att rektorn har liksom 
en bild av så här ska du jobba liksom och då så gör man det så klart 
det är uppdraget man får men jag har liksom inte så här styrkantigt 
uppdrag, det här är det som du ska göra, jag ska vara ett stöd till 
elever, ja men samtidigt är jag ju också liksom (...) man tar ju hand om 
elever på jättemånga olika sätt[MS3] [A4] . Allt från elever i affekt till 
elever som är ledsna, samtidigt så jag hoppar in och tar lektioner när 
det behövs, det har ju blivit ännu mer under Corona man liksom 
hjälps åt [MS5] [A6]  

 

 [MS1]Position i fältet + typiskt kurator 

 [A2]Struktur + skolans värld 

 [MS3]Relation till ledningen + typiskt kurator 

 [A4]Förtroendekapital 

 [MS5]Position i fältet + relation till elever + pedagoger + 
delaktighet 
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 [A6]+ gränsdragning (utanför sin typiska gräns) 

Q69U7 Upplevelse av roll 
 
Arbetsuppgifter beror delvis på personlighet. IP vill 
hjälpa till och är alltiallo. Det dagliga arbetet varierar 
mycket vilket IP gillar. 

men det beror inte på hur man är som person också tror jag, en del är 
lite mer så här kanske att man bara vill… när man har vissa tider på sin 
dörr kanske när man är tillgänglig och det är då elever kan komma[A1]  
asså lite så medans jag är lite mer alltiallo kanske, alltså man hoppar 
in i o- är det en elev som behöver hjälp med det där men då kanske 
jag kan hjälpa till eller en elev behöver stöd på den där lektionen, du 
kanske kan vara med det alltså ja man hjälper till med lite allt möjligt 
så, och jag tycker det är väldigt kul jag tycker det är roligt att det är så 
olika, att man inte riktigt liksom man kan inte säga att varje dag är lik 
utan om varje dag är verkligen olika [A2] liksom i morse när jag kom var 
det en elev som var i affekt och kris och då behövde jag ta det och jag 
tycker det är liksom lite kul för att jag tycker, jag tyckte det var det 
roliga på soc också. lite när- inte jämt men att det är lite… brinner 
lite [A3] om du förstår vad jag menar liksom det händer lite man måste 
fatta lite snabba beslut och man måste liksom hantera det tycker jag 
är… ja så jag tycker, jag tycker det är det bästa med min roll att det 
är så mångsidigt[A4] . Att inte vara i- ha samtal på ett rum för det 
skulle jag inte orka det är ju typ det man gör på BUP. Det skulle jag 
inte orka. Sitta.[MS5]  

 

 [A1]Tillgänglighet 

 [A2]Skolans värld 

 [A3]Skolans värld + sociala arbetets fält 
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 [A4]Typiskt kurator 

 [MS5] personlighet + position i fältet? (övergripande för hela) 

Q69U7 I frågar om IP har några begränsningar. IP har inget som 
hen inte får göra. Vanligare att hen tar på sig för mycket 
istället och inte sätter gränser. Tror att det är vanligt för 
kuratorer.  

Nej, nej sen tar man ju kanske på sig mycket som kanske inte är ens 
jobb, som kanske är mentorers jobb[MS1] . (...) Och det är väl mer när 
man gör… det man egentligen inte ska men det är ju liksom det är 
inte som att det finns jobb jag inte får göra rent krasst, det är mer 
att man tar på sig för mycket. Det är nog… ganska vanligt tror 
jag[MS4] [MS5] . 

 

 [MS1]Gränsdragning 

 [MS4]Gränsdragning 

 [MS5]Typiskt kurator 
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