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Sammanfattning	  	  
	  
Skolkuratorsfunktionen är idag en lagstadgad del av elevhälsan i den svenska skolan och ska 
tillsammans med de övriga professionerna arbeta med förebyggande och hälsofrämjande 
åtgärder. Syftet med denna studie var att analysera och beskriva skolkuratorns uppdrag i 
skolan utifrån skolkuratorns erfarna perspektiv. Frågeställningarna som utformades för att 
uppfylla syftet var hur skolkuratorn ser på sin funktion i skolan, hur skolkuratorn ser på sin 
yrkesroll samt hur skolkuratorn ser på sin arbetsbeskrivning.  
 
Studien är kvalitativ och är baserad på nio semistrukturerade intervjuer med yrkesutövande 
skolkuratorer. Intervjuerna har tolkats och analyserats utifrån en hermeneutisk ansats. 
Skolkuratorns profession och yrkesroll har sedan analyserats med hjälp av rollteori och 
professionsteori. Genom dessa val har denna studie kunnat fånga skolkuratorns erfarna 
uppfattning kring sin profession och sitt uppdrag. Denna uppfattning har sedan mynnat ut i 
studiens resultat, i att skolkuratorerna uppfattar sitt uppdrag som tolkningsbart och utan tydlig 
definition på vad uppdraget är. Yrkesrollen upplevs som otydlig av dem själva och av övriga 
professioner på skolan. Arbetsbeskrivningen har skolkuratorerna själva utformat vilket gör att 
yrket är personbundet och fritt. De slutsatser som dragits är att en tydligare ledning efterfrågas 
med bättre kunskap om skolkuratorns arbetsuppgifter och kompetens. Detta för att också 
möjliggöra mer insyn i arbetet och säkerställa rättigheten till samma skolkurativa hjälp för 
eleverna. Lång erfarenhet är en nyckelfaktor för att kunna hantera professionen som 
skolkurator. Studiens kunskapsbidrag utgörs av att den lyfter de funktioner kring 
skolkuratorns profession som behöver förändras och i många fall tydliggöras.  
 
Nyckelord: Skolkurator, profession, uppdrag, rollteori, professionsteori, elevhälsa, skola.	   	  



Förord	  
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1.	  Inledning	  	  
Den här studien handlar om skolkuratorns profession. Studien behandlar skolkuratorns 
uppdrag utifrån skolkuratorns erfarna perspektiv och beskriver samt analyserar dennes 
funktion, yrkesroll och arbetsuppgifter i skolan. Det undersöks även hur skolkuratorn ser på 
sin arbetsbeskrivning.  
 
Det råder en växande psykosocial ohälsa bland barn och ungdomar i Sverige (SOU 2000:19; 
SOU 2010:95). Under 1990-talet och fram till idag har den psykiska ohälsan ökat. 
Depressioner, ångestsjukdomar och missbruk är framförallt det som ökat. Även oro och 
ängslan är något som allt fler ungdomar upplever (Socialstyrelsen 2013). Den vanligaste 
arbetsuppgiften för skolkuratorerna rör numera psykisk ohälsa. Sju av tio skolkuratorer anser 
att eleverna mår sämre idag än för bara ett år sedan (Karlsson 2013). Sjukdomssymtomen har 
förändrats från fysisk mot psykisk ohälsa under de senaste decennierna. För att möta de nya 
hälsobehoven har inriktningen för elevhälsovården förskjutits från att vara 
sjukdomsförebyggande till att numera vara hälsostödjande (Markkula & Hellström Muhli 
2013). Mot denna bakgrund anser författarna till denna studie att skolkuratorns yrke idag är 
viktigare än någonsin, då skolkuratorn är en betydelsefull del i det hälsostödjande arbetet 
inom elevhälsan. 
 
Skolkuratorns funktion har varit en del av den svenska skolan sedan 1940-talet men blev inte 
en lagstadgad del av elevhälsan förrän 2010. Under 1940-talet och en tid framöver 
diskuterades vilken tänkbar utbildning och vilka arbetsuppgifter skolkuratorn skulle ha. Det 
ansågs problematiskt med skolkuratorns autonomi och gränsen mellan skolsköterskan och 
skolkuratorns arbetsuppgifter ansågs otydlig. Än idag har skolkuratorn som profession ingen 
tydlig reglering eller uppdelning i förhållande till närliggande yrkesgrupper. Det beskrivs att 
skolkuratorerna har problem med sin professionella autonomi även idag. Detta har dock 
förbättras i och med lagändringen 2010 och att Sveriges Skolkuratorers Förening samt 
Akademikerförbundet SSR har tydliggjort arbetsuppgifterna för skolkuratorer (Isaksson & 
Larsson 2012).  
 
Trots att skolkuratorsfunktionen numera är en lagstadgad del av elevhälsan är 
arbetsuppgifterna otydligt definierade i lagen. I lagtext går att utläsa att skolkuratorn ska stå 
för den psykosociala kompetensen och hjälpa eleverna att nå kunskapsmålen. Dennes arbete 
ska syfta till att vara förebyggande och stödjande utifrån ett helhetsperspektiv. Skolkuratorn 
ska arbeta på individ-, grupp- och organisationsnivå (SOU 2000:19). Utifrån skollagen (SFS 
2010:800) kan skolkuratorns uppdrag uppfattas som brett då arbetsuppgifterna inte är 
specificerade, skolkuratorn beskrivs i grupp tillsammans med övriga professioner inom 
elevhälsan. Skollagen (SFS 2010:800) beskriver inte vad elevhälsoarbetet ska innefatta. Även 
utvecklingschefen i socialt arbete på Akademikerförbundet SSR anser att lagen är otydlig 
(Karlsson 2013).  
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Skolkuratorns profession och yrkets historia är ett ämne som det finns lite information kring 
(Isaksson & Larsson 2012). Även forskning inom skolkuratorsområdet är begränsad, 
framförallt i Sverige (Backlund 2007). Isaksson och Larsson (2012) skriver att 
samtidsinriktade studier kring skolkuratorns profession är få och poängterar också att 
skolkuratorn i internationell forskning inte heller har studerats flitigt (Isaksson & Larsson 
2012).  
 
Skolkuratorns profession och dess uppdrag samt funktion i skolan är ett outforskat område 
inom Sverige. Denna studie kan tänkas tillföra ytterligare kunskap om en profession som inte 
belysts i särskilt stor utsträckning tidigare. Det är också få kvalitativa studier gjorda inom 
området, vilket är ett skäl till varför det är intressant att ur ett kvalitativt perspektiv undersöka 
skolkuratorns profession. Att den psykiska ohälsan ökar bland barn och ungdomar är ett 
faktum. Skolkuratorns uppdrag med den psykosociala utgångspunkten för det hälsostödjande 
arbetet inom elevhälsan är aktuellt och motiverar att en undersökning behövs kring 
skolkuratorns profession och dess uppdrag. Med den inledande bakgrunden går det att utläsa 
att det finns en problematik med skolkuratorns otydliga arbetsuppgifter och denna studie vill 
därmed undersöka skolkuratorns profession, yrkesroll och hur skolkuratorn själv uppfattar sitt 
yrkesuppdrag. Det är här som denna studie tar sin avstamp. För att få en bild av hur 
skolkuratorerna uppfattar sin profession har nio intervjuer med skolkuratorer genomförts.  

1.1	  Bakgrund	  
Detta avsnitt inleds med en begreppsdefinition för hur vi i denna studie definierar vissa 
begrepp som kommer att användas frekvent, för att sedan kunna gå djupare in på ämnet. 
Därefter följer vilka juridiska ramverk som ligger till grund för skolkuratorns arbete, sedan 
beskrivs hur skolkuratorsyrket vuxit fram samt hur det ser ut idag. Det avslutas med ett avsnitt 
som beskriver hur det är att arbeta som socionom inom skolans värld. Slutligen redovisas 
studiens syfte och frågeställningar.   

1.1.2	  Begreppsdefinition	  
Skolkurator: Är socionom (eller har likvärdig utbildning) och arbetar inom elevhälsan med 
psykosociala frågor.  
 
Socionom: Har examen i socialt arbete efter 3,5 års universitetsstudier. I utbildningen erhålls 
kunskap om socialt arbete, psykologi, socialpsykologi, samhällsvetenskap, socialpolitik, 
lagstiftning och socialrätt. Socionomen ser individen utifrån ett helhetsperspektiv, där 
samhälle och sociala faktorer spelar in (SOU 2000:19). 
 
Uppdrag: Med uppdrag avses skolkuratorns yrkesuppdrag inom elevhälsan, det vill säga, att 
för skolans räkning utföra vad som ingår i yrket som skolkurator.  
 
Elevhälsa: Hälsofrämjande och förebyggande insatser för elever i förskoleklassen, 
grundskolan, gymnasieskolan, särskolan, specialskolan och sameskolan (SOU 2000:19, 2 kap. 
25 § skollagen (SFS 2010:800)).  
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Rektor: En rektor är ledare för grundskola, gymnasium eller motsvarande fristående skola och 
är administrativ chef närmast under lokal skolstyrelse (Nationalencyklopedin 2007). I denna 
studie används begreppet rektor sammanfattande för rektor/programrektor/chef för 
skolkuratorerna.  

1.1.3	  Skolkuratorfunktionens	  juridiska	  ramverk	  	  
Elevhälsa är det som tidigare benämnts som skolhälsovård eller elevvård inom skolan. I 
elevhälsan ingår högskoleutbildad personal med kunskaper i socialt arbete, psykologi, 
medicin, omvårdnad, specialpedagogik och studie- och yrkesvägledning (SOU 2000:19). 
Elevhälsan är stadgad i skollagen (SFS 2010:800) 2 kap. 25 §. För medicinska, psykologiska 
och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och 
kurator. Elevhälsa ska finnas tillgänglig för elever, föräldrar, lärare, arbetslag och skolledning. 
Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas (SOU 2000:19, 2 kap. 25 § skollagen 
(SFS 2010:800)). 
 
Syftet med elevhälsan är att den tillsammans med övrig skolpersonal ska få eleverna att nå 
målen för läro- och kursplanerna. Elevhälsan ska stötta övrig skolpersonal i deras arbete 
genom exempelvis handledning i det dagliga arbetet. Elevhälsan ska också kunna utreda 
elever i behov av särskilt stöd och delta i arbetet med insatser och åtgärder för dessa elever 
samt följa upp och utvärdera sina insatser. Arbetet inom elevhälsan innefattar både arbete på 
organisatorisk nivå med exempelvis drog- och mobbningsförebyggande insatser samt arbete 
på individnivå med enskilda elever (SOU 2000:19). 

1.1.4	  Skolkuratorsyrkets	  framväxt	  i	  Sverige	  
Skolkuratorsyrket växte fram under 1940-talet på grund av påtryckningar från föräldrar-, 
elevföreningar och skola. Dessa betonade vikten av en social kuratorsverksamhet som kunde 
hjälpa till vid problematik rörande ungdomar (Backlund 2007, s. 76). Under denna tid hade 
flertalet utredningar gällande behovet av skolkuratorn genomförts och det diskuterades kring 
vilka arbetsuppgifter skolkuratorn borde ha, samt vilken utbildning som kunde tänkas lämplig 
för att utföra uppdraget som skolkurator. Under 1950-talet var skolkuratorns arbetsuppgifter 
av upplysande och rådgivande karaktär, och handlade om studie- och yrkesval, ekonomiska 
och praktiska frågor. Så tidigt som år 1947 ansågs gränsen mellan skolkuratorn och 
skolsköterskan otydlig, då tankar fanns om att skolsköterskan skulle ha sociala, rådgivande 
och stödjande arbetsuppgifter. Skolkuratorns arbetsuppgifter påtalades kunna utföras av 
skolsköterskan, något som till slut blev så problematiskt att Skolöverstyrelsen gick ut med 
anvisningar för uppdelning av yrkeskategoriernas arbetsuppgifter (Isaksson & Larsson 2012).  
 
Yrket som skolkurator började under 1950-talet breda ut sig i Sverige, och till slut kom 
förslaget att skolkuratorn som funktion i skolhälsovården skulle bli en bestående del av 
skolan. I detta förslag skrivs också att skolkuratorn ska ha socionomexamen eller jämförbar 
utbildning och att behovet av en kurator är som störst i gymnasiet och högstadiet. Detta ledde 
till att riksdagen under 1960-talet tog beslut om att det skulle finnas skolkuratorer vid 
gymnasium, som arbetade med elevvård av social karaktär men också med studie- och 
yrkesvägledning (Backlund 2007, s. 82). Sedan 1960-talets skolreformer blev skolan mer 
homogen och skolkuratorsfunktionen fick i och med detta en mer enhetlig form. Vid denna tid 
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började skolkuratorns arbetsuppgifter formuleras mer och mer. Det diskuterades huruvida 
skolkuratorer skulle ansvara för studie- och yrkesvägledning, men i början 1970-talet 
fastställdes att en egen yrkesgrupp skulle ha hand om det; SYO-konsulenterna (Isaksson & 
Larsson 2012). 
 
Under 1980-talet definieras skolkuratorns arbetsuppgifter som en förlängning av 
socialtjänstens förebyggande arbete, då skolkuratorsfunktionen blir en profession som får stå 
för kontakten mellan skola och socialtjänst. Detta sätt att se på skolkuratorn fanns redan i 
slutet på 1960-talet: att denne skulle stå för kontakten med de sociala myndigheterna, men 
också vara en person som föräldrar och elever skulle kunna vända sig till. Kuratorsyrkets 
framväxt i Sverige har haft två riktningar: den ena mot kontakter med sociala myndigheter för 
folkskola och hjälpklasser, den andra mot mer studievägledande uppgifter för gymnasieelever 
(Backlund 2007, s. 29, 82, 90).  

1.1.5	  Skolkuratorn	  idag	  
År 2009 arbetade runt 1700 skolkuratorer i Sverige, omräknat till heltidstjänster (Isaksson & 
Larsson 2012). Sveriges Skolkuratorers Förening har sammanställt en yrkesbeskrivning som 
syftar till att vägleda skolkuratorn i sitt arbete. I denna står att skolkuratorn ska främja elevers 
lärande och utveckling genom att arbeta på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå 
utifrån en helhetssyn. Skolkuratorn ansvarar för den sociala och psykosociala kompetensen 
inom elevhälsan. Denne ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande, och ska hjälpa alla 
elever att nå kunskapsmålen, samt utvecklas socialt och emotionellt. I yrkesbeskrivningen tar 
Sveriges Skolkuratorers Förening upp att skolkuratorns arbetsuppgifter är allt från olika typer 
av enskilda samtal (stöd, motivation, kris, konflikt, rådgivande och bearbetande) med elever 
och ibland deras familjer, till samverkan med exempelvis socialtjänst och polis. Dessutom ska 
skolkuratorn arbeta med skolans organisation och påtala förändringsbehov för att kunna ge 
elever en så trygg miljö som möjligt (Sveriges Skolkuratorers Förening yrkesbeskrivning 
2013). Även Akademikerförbundet SSR har sammanställt skolkuratorns arbetsuppgifter i en 
kvalitetspolicy för att kunna säkerställa att elevhälsoarbetet ger elever rätt till stöd i lärande 
och social samt emotionell utveckling (Policy för skolkuratorer 2011). 
 
Rektorn är ytterst ansvarig för elevhälsoarbetet (SOU 2000:19). I Akademikerförbundet 
SSR:s policy (2011) för skolkuratorer framgår att skolkuratorn är anställd med rektorn som 
närmaste chef och rektorn ansvarar för att tillsammans med skolkuratorn utarbeta uppdraget 
för denne. Tillsammans med rektorn ska skolkuratorn prioritera och utvärdera sitt arbete. 
Detta görs genom att inför varje läsår ta fram en arbetsplan som sedan ska utvärderas i en 
läsårsrapport där avvikelser från uppsatta mål tas upp och analyseras. För att kunna förbättra 
och även säkerställa att det skolsociala arbetet är kvalitetsmässigt högt, är det viktigt att 
utvärdering och uppföljning av skolkuratorns arbete sker, även detta är rektorn ytterst 
ansvarig för. Det ska även finnas rutiner kring utvärderingen av resultatet av skolkuratorns 
elevarbete samt övergripande förebyggande arbete (Policy för skolkuratorer 2011). Även D-
Wester (2005) skriver om att uppdraget för skolkuratorn ska utformas tillsammans med 
rektorn. Hon skriver att detta oftast sker när skolkurator och rektor tillsammans arbetar fram 
en årlig arbetsplan (D-Wester 2005, s. 11).  
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1.1.6	  Socionom	  i	  skolan	  
Skolkuratorn är ensam i sin profession som socionom i skolan och skolkuratorsarbetet 
beskrivs ofta som ett självständigt arbete på pedagogernas arena. Som socionom skiljer sig 
synsätt, förhållningssätt och arbetssätt från pedagogernas sätt att arbeta. För skolkuratorn sätts 
eleven, klassen och skolan in i hela sitt sammanhang till skillnad från pedagogernas, som har 
ett annat synsätt på vad som är rätt att göra för den enskilde eleven och ibland också vad 
skolkuratorn borde göra i vissa elevärenden (D-Wester 2005, s. 11-13).  
 
Skolkuratorn möter många olika förväntningar och hur arbetet formas är beroende av flera 
faktorer. Hur arbetet läggs upp beror bland annat på hur många timmar skolkuratorn arbetar i 
skolan, hur elevhälsoteamet är uppbyggt och vilken typ av skola kuratorn arbetar på. 
Förväntningar från elever, föräldrar och personal är andra faktorer som påverkar arbetet för 
skolkuratorn. Hur uppdraget sedan formas tillsammans med rektorn påverkar också arbetet för 
kuratorn (D-Wester 2005, s. 11).  

1.2	  Syfte	  och	  frågeställningar	  
Syftet med denna studie är att analysera och beskriva skolkuratorns uppdrag i skolan utifrån 
skolkuratorns erfarna perspektiv.  
 
Frågeställningarna för denna studie är följande: 

• Hur ser skolkuratorn på sin funktion i skolan?  
• Hur ser skolkuratorn på sin yrkesroll? 
• Hur ser skolkuratorn på sin arbetsbeskrivning?  

1.3	  Uppsatsens	  disposition	  
Denna studie inleds med en redogörelse för tidigare forskning inom området. Tidigare 
forskning har delats in i tre teman; yrkesroll, arbetsuppgifter och historisk framväxt, avsnittet 
avslutas med en sammanfattning av tidigare forskning. Avsnittet som följer redogör för 
studiens valda teorier: professionsteorin och rollteorin. Efter detta redovisas metodologisk 
ansats för studien, genomförande, analysmetod och etiska överväganden. Därefter redogörs 
för studiens resultat, vilka har delats in i sju teman utifrån hur skolkuratorerna uppfattar sitt 
uppdrag. Avsnittet avslutas med en sammanfattning av resultatet. Vidare följer 
diskussionsavsnittet med analys av resultaten i förhållande till de valda teorierna och tidigare 
forskning. Avsnittet innehåller även substantiella och metodologiska överväganden. Det 
avslutas sedan med slutsats, implikationer för socialt arbete och förslag på vidare studier.	    
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2.	  Tidigare	  forskning 
I följande avsnitt kommer relevant forskning inom ämnet att redovisas. Som tidigare nämnts 
är skolkuratorsyrket ett outforskat ämne och forskning inom området är begränsat, speciellt i 
Sverige. Redovisningen inleds med forskning rörande yrkesrollen som skolkurator. Vidare 
följer forskning gällande skolkuratorns arbetsuppgifter. Även sjukhuskuratorns historiska 
utveckling är inkluderad då forskning inom skolkuratorsområdet är begränsat. Avslutningsvis 
sammanfattas forskningen.  
 
Vid användandet av utländsk forskning har school social worker, school psychologist och 
school counselor fritt översatts till skolkurator, skolpsykolog och studie- och yrkesvägledare. 
Vi är medvetna om att yrkeskategorierna inte är exakt jämförbara med dem i Sverige, men har 
valt att översätta på detta sätt, då det är närliggande yrken som behandlar ungefärligen 
liknande arbetsuppgifter som skolkurator, skolpsykolog och studie- och yrkesvägledare gör.   

2.1	  Yrkesroll 
Backlund (2007) har undersökt hur elevhälsovården ser ut i grundskolan i Sverige genom en 
kvantitativ och en kvalitativ studie. Syftet med studien var att redogöra för och analysera 
elevhälsoarbetet i grundskolor gällande resurser, organisering och praktik, samt hur dessa 
förhåller sig till varandra (Backlund 2007, s. 20). Backlund tar upp elevvårdsproblem samt 
elevvårdsinsatser och redogör för professionerna i elevhälsan. Hon går igenom samverkan 
mellan olika aktörer, elevvårdspersonalens organisering samt omfattningen och fördelningen 
av elevvårdsresurserna. Det slås fast att det inte har forskats mycket eller funnits stort intresse 
inom detta område som Backlund undersökt i sin studie, och som påpekats tidigare är 
skolkuratorns roll i skolan i princip outforskad (Backlund 2007, s. 51-52). Resultatet av första 
delstudien, den kvantitativa, visade att skolornas resurser gällande elevvården skiljde sig 
mycket åt. Sett till yrkena inom elevvården kommer Backlund fram till att skolsköterskan har 
en institutionaliserad roll, medan skolkuratorn och psykologen, inte hade samma tydlighet i 
arbetets innehåll och att de inte var en lika given resurs i elevhälsovården. Detta visade sig 
tydligt i resultatet då varje skola hade tillgång till skolsköterska, medan var tionde skola 
saknade kurator och de flesta av skolorna helt saknade psykolog (Backlund 2007, s. 281). Den 
andra delstudien, som baseras på fallstudier vid två skolor, visar att det finns en tydligare bild 
av vad som förväntas av en skolsköterska och en skolpsykolog än vad som förväntas av 
skolkuratorn. Skolkuratorn har ingen specifik rollbeskrivning som särskiljer professionen mot 
de andra, vilka också arbetar med de sociala frågorna på skolan, det vill säga att skolkuratorns 
professionella autonomi är problematisk. En slutsats Backlund dragit av sina resultat är att 
andra professioner i stor utsträckning får definiera skolkuratorns yrkesroll. Det finns heller 
inte en tydlighet kring vad som är skolkuratorns arbetsuppgifter (Backlund 2007 s. 283).  
 
Altshuler och Reid Webb (2009) har undersökt vilka utbildningsmässiga och professionella 
kriterier som ställs på skolkuratorer i USA:s femtio delstater, jämfört med skolpsykologer och 
studie- och yrkesvägledare inom skolan. Författarna menar att skolkuratorn har en otydlig roll 
jämfört med övriga professionella inom skolan. Syftet med artikeln var att försöka förklara 
varför skolkuratorns roll är otydlig. De menar att skolkuratorer ofta behöver stå inför 
utmaningen att förklara sin yrkesroll i skolan och klargöra sin profession. Detta blir som mest 
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synbart om skolkuratorn jämförs med skolpsykologen eller studie- och yrkesvägledaren, då 
deras yrkesroller och arbetsuppgifter är tydligt definierade. Resultatet av deras undersökning 
är att det inte råder någon kontinuitet gällande vilka krav som ställs på skolkuratorer. Det är 
tydligare och mer enhetliga krav på skolpsykologer och studie- och yrkesvägledare, något 
som framkom i samtliga delstater. Jämfört med skolpsykologer och studie-och yrkesvägledare 
visar det sig att utbildningsmässiga och professionella kriterier för skolkuratorn är diffusa och 
motsägelsefulla. Detta resultat kan vara en bidragande faktor till att skolkuratorns roll blir 
otydlig i arbetet i skolan. Författarna anser att resultatet är en reflektion av hur 
skolkuratorsyrket ser ut i praktiken: skolkuratorer ligger efter skolpsykologer och studie- och 
yrkesvägledare vad gäller att hitta sin nisch med konsekventa förväntningar och 
ansvarsområden. Att tydliggöra kompetenserna för skolkuratorer är ett sätt att höja 
skolkuratorn som profession menar Altshuler och Reid Webb. Vidare anser de att det bör 
definieras vilka utbildningsmässiga krav och yrkesmässiga förberedelser som borde bli 
fastställda för skolkuratorn (Altshuler & Reid Webb 2009). 
 
Agresta (2004) har gjort en undersökning om hur skolkuratorn, skolpsykologen och studie- 
och yrkesvägledaren, som alla arbetar med de sociala frågorna inom skolan, har en tendens att 
flyta ihop. Det är otydligt vilka arbetsuppgifter som gäller för vilken yrkesroll. De tre 
professionerna har överlappande arbetsuppgifter som liknar varandras och detta kan leda till 
oklarheter kring yrkesrollerna. Agresta har i sin studie undersökt hur skolkurator, 
skolpsykolog och studie- och yrkesvägledare på skolan lägger upp sin tid gällande olika 
ansvarsområden för sina professionella roller. Syftet med studien var att se om det råder 
konkurrens mellan yrkesrollerna och professionerna. Tidigare forskning, som Agresta lyfter i 
sin studie, har framfört att det kan finnas konkurrens bland de tre professionerna som arbetar 
med de sociala frågorna på skolan. Tidigare forskning har även påvisat att det finns oklarheter 
kring vilken roll de olika professionerna har. Agresta framhåller att det inte finns någon 
aktuell studie som beskrivit detta och vill därför undersöka hur varje yrkesgrupp ser på sin 
professionella roll, vad de lägger sin tid på samt vad de skulle vilja lägga mer tid på och om 
någon av dem känner konkurrens gentemot de närliggande professionerna. Detta var ett 
ytterligare syfte med studien. Resultatet av Agrestas enkätstudie är att alla tre professioner 
skulle vilja lägga mer tid på individuell- och grupprådgivning samt samtal. Det visade sig att 
detta var något som skolkuratorerna och studie- och yrkesvägledarna redan lade mest av sin 
tid på, medan skolpsykologernas tid utgjordes av psykologiska tester samt att rapportera 
resultaten av dessa. Resultaten visade också att psykologerna inte ville lägga lika mycket tid 
som kuratorerna och studie- och yrkesvägledarna önskade på samtal. Agresta har därmed 
dragit slutsatsen att skolkuratorerna och skolpsykologerna inte tävlar om rollen som den 
rådgivande på skolan. Ingen av de tre professionerna som arbetar med liknande 
arbetsuppgifter inom skolan rapporterade i Agrestas studie att de kände konkurrens gentemot 
någon av de andra (Agresta 2004). 

2.2	  Skolkuratorns	  arbetsuppgifter	  
Allen-Mears (1994) har genom en kvantitativ enkätundersökning undersökt skolkuratorers 
arbetsuppgifter: vilka arbetsuppgifter skolan kräver av kuratorn, vilka arbetsuppgifter som 
utförs av kuratorn samt vilka arbetsuppgifter skolkuratorn tycker mest om. Studien hade fyra 
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syften. Det första var att få fram information om de olika demografiska och organisatoriska 
kontexter skolkuratorer arbetar inom och andra influenser som påverkar deras arbete. Det 
andra syftet var att identifiera de viktigaste dimensionerna inom arbetet som skolkuratorer 
måste lära sig att handskas med i arbetet.  Det tredje syftet var att se om dessa dimensioner är 
negativt eller positivt korrelerade med varandra. Det sista syftet var att identifiera vilka 
arbetsuppgifter som skolkuratorer föredrar att utföra samt vilka de har fått i uppdrag av 
skolan. I resultatet framkom de fem arbetsområden som skolkuratorn lägger mest tid på: 
ledarskap och policymaking, utbildningsrådgivning med barn, hemskolesamverkan, 
administrativa och professionella uppgifter samt hjälpa familjer i kontakt med myndigheter. 
Dessa områden var också de som skolledningen begärt att kuratorn ska arbeta med. Det som 
skolkuratorerna föredrog att arbeta med var arbete med barn, familjer och skolan. Exempelvis 
att hjälpa till med förebyggande arbete, träffa föräldragrupper samt hjälpa lärare att upptäcka 
barnens resurser och svårigheter. Allen-Mears anser att det är en besvikelse att 
skolkuratorerna lägger minst tid på arbete med ledarskap och policymaking. Hon menar att 
det är genom det som skolkurator kan uppnå sina mål och kunna utveckla sin profession 
(Allen-Meares 1994).  
 
Kelly (2008) har undersökt skolkuratorernas arbete och hur de implementerar evidensbaserad 
praktik i det skolkurativa arbetet i delstaten Illinois i USA. I enkätundersökningen har det 
framkommit att skolkuratorer lägger den största delen av sin tid på individuella samtal och 
gruppsamtal samt stödjer en specifik grupp, till exempel elever med särskilda behov. 
Skolkuratorerna lägger minst tid på förebyggande arbete. Kelly tar upp att skolkuratorer blir 
övervakade och utvärderade av en rektor som inte är socionom, något som skiljer 
skolkuratorsyrket från övriga socionomyrken. På grund av detta behöver de själva definiera 
vad de gör och behöver också vara uppmärksamma på skolpersonalens förväntningar på 
skolkuratorn. Förväntningarna kommer bland annat från lärare, vilka har ett annat synsätt och 
därmed kan förväntningarna skilja sig från vad skolkuratorn tänker om sitt arbete. Detta utgör 
en svårighet i det skolkurativa arbetet. Kelly refererar till tidigare forskning där de också 
framkommit att skolkuratorer har kämpat i flera år med att definiera sin roll som skolkurator 
och att hitta sin professionsidentitet (Kelly 2008).  

2.3	  Sjukhuskuratorns	  historiska	  utveckling	  
Olsson (1999) har i sin studie beskrivit sjukhuskuratorns framväxt och historia i Sverige från 
år 1914 till 1990, med huvudfokus på hur kuratorsarbetet sett ut under 1980-talet (Olsson 
1999, s. 2). Hon har genomfört en studie ur ett historiskt och ett interprofessionellt perspektiv 
(Olsson 1999, s. 5). Syftet med studien var att ge en bild över framväxten av kuratorsarbetet 
inom hälso- och sjukvården i Sverige och medverka till att ge ökad kunskap om 
sjukhuskuratorns roll inom hälso- och sjukvården (Olsson 1999, s. 2). Detta har gjorts genom 
en granskning av historiskt material och dokumentation, för ytterligare data till studien 
genomfördes också samtal tillsammans med kuratorer som under lång tid arbetat inom hälso- 
och sjukvården. Även en enkätstudie användes i undersökningen (Olsson 1999, s. 26-28). 
Resultaten i denna studie beskriver hur kuratorsyrket vuxit fram genom åren. Olsson har 
beskrivit hur framväxten sett ut mellan 1900-1949 och den fortsatta utvecklingen mellan 
1950-1979. Efter det beskrivs kuratorsarbetet under 1980-talet. Resultaten visar bland annat 



 9	   

att de professionella uppgifterna inom hälso- och sjukvården har förändrats över åren. 
Sjukhuskuratorn har gått från att ha fokus på hjälp och stöd till den moderna sjukhuskuratorn 
som är mer som en social utredare med terapeutisk inriktning. Sjukhuskuratorns bild av sig 
själv och sitt yrkesuppdrag har också förändrats över åren. Olsson skriver att det från början 
var viktigt för sjukhuskuratorn att kunna arbeta tillsammans med sjuksköterskan och därmed 
arbeta över yrkesgränserna, men att kuratorn med tiden mer och mer har gått över till 
terapeutiska uppgifter – speciellt under 1980-talet. Dessutom är ett resultat också att 
sjukhuskuratorns sociala position är försvagad, och Olsson anser att det beror mycket på 
avsaknaden av den professionella licensen (Olsson 1999). Olsson använder sig av 
professionsforskning i sin studie då hon menar att den har betydelse för kuratorsyrkets 
utveckling. Det kurativa arbetet kan ses som en professionaliseringsprocess där kuratorerna 
kämpat med att bli en egen profession inom sjukvården (Olsson 1999, s. 5-6).  

2.4	  Sammanfattning	  
Denna studie ämnar undersöka hur den erfarne skolkuratorn ser på sin profession och sitt 
uppdrag. Efter granskning av forskningen är det tydligt att det finns en oklarhet kring 
skolkuratorns profession och yrkesroll, i den benämningen att det inte finns någon tydlighet 
kring vad som är skolkuratorns arbetsuppgifter samt att denne har en otydlig roll jämfört med 
övriga professioner inom skolan. Ovan anförd forskning har vi funnit relevant för denna 
studie då den tar upp skolkuratorns arbetsuppgifter, dennes yrkesroll och profession. Den 
forskning som tagits upp påtalar främst otydligheten med yrkesrollen och skolkuratorns 
arbetsuppgifter. Delar av forskningen undersöker vilka arbetsområden som skolkuratorn 
lägger mest tid på och skolkuratorn ställs ofta i relation till de övriga professionerna som 
arbetar inom elevhälsan. Dock har inte den tidigare forskningen fokuserat på skolkuratorns 
uppdrag utifrån skolkuratorns erfarna perspektiv. Ingen har undersökt enbart skolkuratorns 
yrkesområde med en kvalitativ studie, utan det som har tagits upp i tidigare forskning har 
relaterat till de näraliggande yrkesgrupperna och har gjort detta med en kvantitativ ansats. Här 
finns ett behov av mer kunskaper vilket denna studie belyser då den enbart studerar 
skolkuratorns uppdrag utifrån skolkuratorns erfarna och subjektiva uppfattning om vad 
skolkuratorns funktion i skolan är. Detta görs genom en kvalitativ studie. Något som tidigare 
forskning heller inte undersökt är att skolkuratorn samarbetar med andra professioner i 
skolans värld, exempelvis med lärare. Detta är något som denna studie berör.  
 
Det har framkommit att forskning inom skolkuratorsområdet är begränsad i Sverige. På grund 
av detta har vi valt att inkludera Olssons studie i redovisningen av tidigare forskning, trots att 
den undersöker hur kuratorsyrket vuxit fram inom hälso- och sjukvården. Ytterligare en 
anledning till varför vi valt att inkludera Olssons forskning är för att vi kan se likheter med 
skolkuratorns profession, att vara ensam kurator bland andra mer definierade professioner. 
Den ser på sjukhuskuratorns framväxt ur ett professionsteoretiskt perspektiv, vilket gör den 
relevant för denna studie som också undersöker ett kuratorsyrke utifrån professionsteorin.  
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3.	  Teoretisk	  och	  begreppslig	  referensram 
Detta kapitel ämnar presentera det teoretiska ramverket för denna studie. De två aktuella 
teorierna för studien presenteras, professionsteorin och rollteorin.	  

3.1	  Professionsteori	  	  
Utifrån professionsteorin ämnar denna studie att finna en ingång till förståelsen för 
skolkuratorns profession och uppdrag. Professionsteorin är ett viktigt begrepp för att kunna 
beskriva ett yrke. Vid tillhörande av en profession bildas en naturlig enhet på grund av 
gemensamma nämnare, så som utbildning och att de i princip bedriver samma verksamhet 
(Brante 1989, s. 41). I skolkuratorns fall blir detta aktuellt då de har socionomutbildningen 
som grund och att de i stort har samma yrkesuppdrag.  
 
Selander (1989) beskriver hur ordet profession härstammar från latinets ”professio” och 
betyder erkännande, uppgift eller yrke. ”Professionell” står för yrkesmässig och i dagligt tal är 
ordet positivt värdeladdat och innefattar att de professionella har en yrkesstolthet och utför sitt 
arbete effektivt samt följer de yrkesregler som råder (Brante 2009, s. 15; Selander, 1989 s. 
12). Även Molander och Terum (2008) tar upp att professionell i vardagligt språk betyder att 
en person behärskar sitt yrkesområde. Den professionelle ses som en erfaren person och det 
knyts samman med att arbetsuppgifterna utförs med god kvalitet. Vidare definierar Molander 
och Terum (2008) professionella som beslutstagare med stora konsekvenser för människors 
välbefinnande. Personer med en specifik utbildning ges rätten att utföra vissa arbetsuppgifter, 
vilka görs mer eller mindre utifrån att de är autonoma. Det finns ett förtroende för de 
professionella att de ska utföra dessa arbetsuppgifter utifrån de yrkesregler som gäller och 
utefter de förväntningar som finns på yrkesrollen. Att tillhöra en profession är en typ av 
yrkesmässig organisering av arbete (Molander & Terum 2008, s. 13, 18, 20). Professioner 
som ligger nära varandra konkurrerar om och försöker monopolisera områden, något som än 
idag kan förklara närliggande professioners konkurrens och rivalitet (Brante 2009, s. 21-22). 
Fauske (2008) skriver om jurisdiktion för yrkesutövande. Jurisdiktion definieras som att ett 
yrke innehar en speciell kompetens för att få utföra bestämda uppgifter. Kontroll över ett 
verksamhetsområde och en exklusiv rätt till att utföra vissa arbetsuppgifter är ett mått på 
jurisdiktion (Eriksen & Molander 2008, s. 161, Fauske 2008, s. 48). I denna studie är 
jurisdiktion och autonomi för skolkuratorn centrala begrepp, då denne som professionell 
behärskar sitt yrkesområde genom detta.  
 
Enligt Brante (1987) handlar traditionell professionsforskning om kategorisering, beskrivning 
och analys av professionella yrkesgrupper (Brante 1987, s. 124). Brante (2009) menar att det 
har funnits problem kring att hitta en precis definition av professioner genom 
professionsforskningens historia. Svårigheterna har varit att specificera gemensamma drag 
och definiera vad som skiljer dem åt (Brante 2009, s. 16). Professionsforskningen har på 
senare tid återgått till att försöka identifiera och definiera de viktigaste utmärkande dragen för 
en profession. Nu ligger betoningen på att se professioner utifrån den samhälleliga kontext 
som de verkar inom. Dock lyfter Brante (2009) att professioner kan innefatta vissa uppgifter 
och kännetecken vid en viss tidpunkt i samhället, medan de vid en annan kontext och i en 
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annan tid kan innefatta andra. Vilka yrken och vilka attribut som krävs för att få räknas som 
professioner är föränderligt (Brante 2009, s. 22-25).  
	  
Brante (2009) har definierat ett alternativ till de tidigare teorierna, för att försöka hitta en 
förklaring som inte är lika tidsbunden som de tidigare. Han tar hänsyn till åtta aspekter för att 
förklara vad en profession är (Brante 2009, s. 25). I denna studie har endast några av dessa 
aspekter valts ut, de som är relevanta för skolkuratorns profession och uppdrag. Dessa 
presenteras nedan och tas sedan upp och diskuteras i relation till skolkuratorns profession i det 
avslutande diskussionskapitlet:  
 
Profession och universitet. De flesta definitioner av professioner påtalar att 
universitetsutbildningen är grunden för en profession. Detta är något som med tiden 
förändrats, i och med professioner som inte kräver formell universitetsutbildning samt att 
yrkesutbildningar blivit ett inslag i universitetsutbildning. Brante menar att denna aspekt inte 
ska betonas alltför starkt (Brante 2009, s. 25-26).  
 
Profession och autonomi. De professionella kan genom sitt yrkesutövande fatta självständiga 
beslut i flera situationer. Autonomin kan gälla förutsättningarna för verksamheten, exempelvis 
ekonomiska och politiska beslut. Organiseringen av arbetet och dess styrningsformer påverkar 
också autonomin. Även innehållet i det praktiska arbetet gör att graden av autonomi kan 
variera (Brante 2009, s. 27).  
 
Profession och förtroende. De professionella får ett starkt förtroende genom en allmän 
uppfattning om yrkesutövandets svårigheter och betydelse. Detta är något som stärks genom 
professionernas hävdande av yrkesintegriteten, kollegialiteten samt etiska riktlinjer (Brante 
2009, s. 27-28). 
 
Profession och organisation. Professioner är alltid organiserade på något sätt, 
organiseringsformerna har dock skiftat mycket genom historien. Hur professioner är 
organiserade kan inte användas som ett kriterium då organisationsformerna varierat i olika 
tider. Professioner kan formas från starkare håll utifrån, exempelvis av stat eller kommun, 
men även av enskilda initiativ eller partnerskap. En profession behöver inte utgöra en 
organisation i sig (Brante 2009, s. 28). 
 
Profession och utbytbarhet. Vilken utövare som helst inom yrkesområdet ska kunna utföra 
uppgiften. Det ska inte skilja mellan enskilda utövare. Delning och specialisering är något 
som motverkas genom utbytbarheten och detta leder till en starkare sammanhållning mellan 
kollegor (Brante 2009, s. 28). 
 
Brante har sedan formulerat en definition av professionsbegreppet: 
 

Professionella yrken är i något avseende organiserade, relativt 
autonoma bärare och förmedlare av samhälleligt sanktionerade, 
abstrakta kunskapssystem som ger dem förmågan att utföra 
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handlingar som uppfattas om svåra, skickliga och värdefulla av 
allmänheten/klienten (Brante 2009, s. 28).       

 
Denna definition påtalar inget om de professionellas intressen, strategier eller motiv. Brante 
poängterar också att det inte går att ge en exakt definition av en profession (Brante 2009, s. 
28-29). Vidare tar Brante (2009) upp tre olika professioner: de klassiska, semiprofessioner 
och preprofessioner. De klassiska är de traditionella professionerna, till dessa hör exempelvis 
läkare och arkitekt. Semiprofessioner är yrken som vuxit fram under efterkrigstiden genom 
utvecklingen av trygghets- och välfärdssystemen. Semiprofessioner återfinns i större 
organisationer och ofta inom den offentliga sektorn, de är också i stor utsträckning 
tvärvetenskapliga. Det är yrken där professionerna har vissa av de klassiska professionernas 
kännetecken, men inte alla. Socionomyrken är ett exempel på en semiprofession som vuxit 
fram (Brante 2009, s. 16, 30-31). Olsson (1999) tar också upp semiprofessioner och att 
socialarbetarens yrke på 60-talet ansågs höra till dessa, då autonomin var begränsad och 
utbildningen kortare (Olsson 1999, s. 6-7). Preprofessioner är yrken som under senare tid 
blivit egna professioner genom nya högskolor och universitet som definieras som 
professionslärosäten. Exempel på yrken är fastighetsmäklare och dataprogrammerare (Brante 
2009, s. 16, 31-32).  
 
För denna studie där skolkuratorn som profession undersöks är detta en naturlig teori att 
använda i analysarbetet då den ger en begreppslig ram genom att den ger en förklaring till vad 
som definierar en profession och vilka aspekter som ska tas hänsyn till. För att möjliggöra 
undersökningen om skolkuratorns uppdrag och deras erfarna syn på sin profession, som 
utifrån professionsteorin ses som en semiprofession, är professionsteorin det verktyg som 
krävs. Dessutom ger professionsteorin en förklaring till hur professioner kunnat växa fram 
och hur de olika typerna av professioner utvecklats, något som är mycket aktuellt i denna 
studie då skolkuratorsyrket är en semiprofession som vuxit fram genom en 
professionaliseringsprocess de senaste sjuttio åren. Precis som Olsson (1999) skriver att 
sjukhuskuratorn genomgått en professionaliseringsprocess kan skolkuratorns framväxt och 
utveckling ses på samma sätt. Professionsteori kommer även kunna ge en djupare förståelse 
för två av frågeställningarna för studien: hur ser skolkuratorn på sin funktion i skolan samt 
hur ser skolkuratorn på sin arbetsbeskrivning.  

3.2	  Rollteori	  
För denna studie är även rollteorin aktuell då studien ämnar undersöka skolkuratorns 
yrkesroll. Genom att skapa sig en förståelse för rollteorin kan en djupare analys av 
skolkuratorsrollen uppnås. De flesta sociologer använder sig av begreppet förväntning när de 
talar om rollteori. Aubert (1974) definierar roll på detta sätt: ”en roll är summan av de 
normer, som hänför sig till en viss uppgift eller position” (Aubert 1974, s. 99). Rollen 
påverkas av de förväntningar och normer som finns på en individ, förväntningar kan ha 
tillkommit av exempelvis lagar eller någon typ av föreskrift, så som en arbetsplan. De normer 
som är kopplade till en uppgift eller befattning är det som tillsammans utgör en social roll och 
nyckeln till rollen ligger enligt Aubert (1974) i arbetsuppgiften eller yrkespositionen. Genom 
att vara medveten om en individs yrke kan en rad slutsatser dras om de förväntningar som 
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riktas mot individen och hur individen i fråga troligtvis uppträder som svar på dessa 
förväntningar (Aubert 1974, s. 99). I skolkuratorns fall blir detta extra tydligt då dennes 
yrkesroll har förväntningar utifrån flera olika håll: rektorer, lärare, elever och deras familjer. 
Med dessa förväntningar följer skolkuratorns beteende som svar på förväntningarna.   
 
Position, förväntningar, beteende och roll är fyra termer som är av betydelse för att förstå 
rollteori (Aubert 1974, s 100; Trost & Levin 2004, s. 150). Med position menas det 
medlemskap en individ har i en grupp. Positionen förutsätter att det finns andra positioner 
som står i förhållande till den första. Förväntningar är som sagt de förväntningar som finns på 
individen, det vill säga de normer och regler som förväntas av positionen. Med beteende 
förstås det individen gör och inte gör. Dessa tre begrepp utgör sedan rollen (Trost & Levin 
2004, s. 150-151). Lennéer Axelsson och Thylefors (2005) poängterar att rollförväntningar 
kan vara av olika slag. Dels de förväntningar som individen har på sig själv och dels de 
förväntningar som andra personer eller organisationer har på individen. Det handlar också om 
den uppfattning individen har om andras förväntningar och slutligen de förväntningar som 
individen har på andra människor (Lennéer Axelsson & Thylefors 2005, s. 83). Som 
beskrivits innan poängterar även de att förväntningar på en specifik yrkesroll kan vara 
uttryckt i lagar eller i yrkesetiska föreskrifter. Dessa förväntningar är sedan knutna till 
position eller status på arbetsplatsen. Det rör sig då om vilka arbetsuppgifter som ska utföras 
och hur arbetet ska ske. Dessa kallas för formella roller då de är skrivna i lagtext och i andra 
föreskrifter. Det finns även informella roller som vuxit fram utifrån traditioner, normer och 
behov (Lennéer Axelsson & Thylefors 2005, s. 84). Skolkuratorn har förväntningar från flera 
olika håll, dessa kommer från ledning, lärarkåren, övriga professioner inom elevhälsan samt 
föräldrar och elever. Då skolkuratorns yrkesuppdrag är vagt uttryckt i lagtext kan 
förväntningarna upplevas problematiska då de ibland inte stämmer överens med vad 
skolkuratorn har för förväntningar på sig själv.  
 
Förväntningar på en yrkesroll handlar till största del om vem som gör vad på jobbet. En 
vanlig problematik på arbetsplatser är att olika förväntningar från olika håll riktas på en och 
samma yrkesroll. Ytterligare ett vanligt problem i arbetslivet är rollöverlastning. Det innebär 
att det riktas för många förväntningar från olika håll på en individ och det finns inte tid att 
infria alla dessa förväntningar. Det kan vara så att det inte finns någon annan att rikta dessa 
förväntningar mot, vilket medför att arbetsbelastningen blir för hög för en viss yrkesroll 
(Lennéer Axelsson & Thylefors 2005, s. 87-88). Inom tvärprofessionella team kan frågan om 
gränsöverskridande arbete bli aktuell. Det handlar om i vilken utsträckning andra 
yrkesgrupper ska få utföra arbetsuppgifter som tidigare varit knutna till en viss profession. 
Dessa typer av rollupplösningar leder ofta till konflikter och problem. Hur en individ 
handskas med sina olika roller och dess förväntningar beror på personlighet och självkänsla. 
En individ med självkänsla och jagstyrka har lättare att stå emot när förväntningar blir för 
många eller för olika. En sådan individ står emot och säger ifrån om det blir för många krav 
och förväntningar (Lennéer Axelsson & Thylefors 2005, s. 89, 92). I denna studie är 
rollöverlastning något som skolkuratorerna kan uppleva då de arbetar inom tvärprofessionella 
team med andra professioner som kan ha orimliga förväntningar på dess yrkesroll. Även 
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styrkan i att kunna sätta gränser mot andra professioner inom skolan är viktigt för 
skolkuratorn då denne har förväntningar på sig från flera håll.  
 
En yrkesroll är en social roll som har en viss position i en organisation, den är alltså styrd 
utifrån arbetsbeskrivningar och lagtext. Andra aspekter i utformningen av en yrkesroll är hur 
den enskilde individen tolkar sin roll i relation till sina egna förväntningar, hur den samspelar 
med andra i en viss arbetsgrupp samt vilka förväntningar som finns på yrkesutövandet från 
samhället. Yrkesrollen formas också utefter individens personlighet och livserfarenheter 
(Svensson, Johnsson & Laanemets 2008, s. 95-96). 
 
Rollteori blir aktuell i denna studie då skolkuratorns yrkesroll enligt tidigare forskning ofta 
ses som otydlig. Hur de själva uppfattar sin yrkesroll samt uppdrag är också intressant ur ett 
rollteoretiskt perspektiv och hur förväntningar på skolkuratorn präglar yrkesrollen. Med 
utgångspunkt i rollteorin kan skolkuratorns yrkesroll analyseras utifrån bland annat de 
förväntningar som finns riktade mot skolkuratorn. Även skolkuratorns position och beteende 
är något som kan analyseras med hjälp av rollteorin. Studien undersöker skolkuratorn men tar 
även upp närliggande yrkesgrupper så som lärare och rektor, samarbetet och arbetet mellan 
dessa kan förstås utifrån det rollteoretiska perspektivet. Rollteori kommer även kunna 
fördjupa förståelsen av frågeställningen hur skolkuratorn ser på sin yrkesroll. 	    
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4.	  Metod	  	  
Det inledande avsnittet presenterar studiens val av metodologisk ansats, den kvalitativa 
metoden. Därefter beskrivs genomförande av metod: semistrukturerade intervjuer, urval, 
informanter och tillvägagångssätt. Därefter följer analysmetod, vilken är hermeneutisk analys, 
sedan redogörs förförståelse och analysprocess. Avsnittet avslutas med etiska överväganden.  

4.1	  Metodologisk	  ansats 
Denna studie utgår från en kvalitativ ansats då syftet med studien är att analysera och beskriva 
skolkuratorns uppdrag i skolan utifrån skolkuratorns erfarna perspektiv. Bryman (2011) 
menar att det i kvalitativ forskning är informanternas uppfattningar och synsätt om vad som är 
viktigt och betydelsefullt som är utgångsläget för forskaren. Tyngdpunkten ligger på en 
förståelse av den sociala verkligheten med grunden i hur deltagarna i en viss miljö tolkar 
denna verklighet. Kvalitativ metod är mer fokuserad på ord än på siffror och är ofta induktiv, 
tolkande och beskrivande av sociala konstruktioner (Bryman 2011, s. 340-341, 371). Om 
forskaren är intresserad av att försöka förstå människors sätt att handla, tänka eller reagera bör 
valet falla på en kvalitativ studie (Trost 1997, s. 16).  Då vi ämnar tolka informanternas 
uppfattningar är kvalitativ metod lämplig för denna studie. Data samlades in via intervjuer då 
informanternas subjektiva syn på sitt yrkesuppdrag som skolkurator är utgångspunkten.  
 
För denna studies syfte har den kvalitativa ansatsen valts och därmed har den kvantitativa 
ansatsen valts bort. Trost (1997) beskriver kvantitativa studier som att dessa ger svar på frågor 
som exempelvis hur ofta eller hur många, vilket inte är aktuellt för denna studies syfte. 
Kvantitativa studier är inriktade på att räkna hur många av något som finns, medan de 
kvalitativa försöker förstå situationer eller variationer i svaren (Trost 1997, s. 16). I denna 
studie har den kvantitativa ansatsen, med exempelvis enkäter som svar på frågor, valts bort då 
dessa inte kan ge samma variation i svaren eller ge en så stor förståelse för skolkuratorns 
profession som studien vill uppnå. Jacobsen (2007) beskriver kvalitativa studier som öppna 
och beskriver att exempelvis personen som intervjuas ska få använda sig av sina egna ord och 
på sitt sätt. Forskaren försöker samla in data på ett så öppet sätt som möjligt och vill uppnå att 
intervjupersonen får ge sin personliga förståelse över sin situation (Jacobsen 2007, s. 48-50). 
Även detta vill denna studie åstadkomma, att skolkuratorerna ska få ge sin subjektiva 
uppfattning om sin profession, vilket gör att vald ansats är väl förankrad. Då vi kommer att 
studera skolkuratorernas erfarna och subjektiva syn på sitt uppdrag är en kvalitativ ansats 
vald.  

4.2	  Genomförande	  

4.2.1	  Semistrukturerade	  intervjuer	   
Vi har genomfört nio semistrukturerade intervjuer med yrkesverksamma skolkuratorer. 
Aspers (2011) beskriver att vid semistrukturerade intervjuer har forskaren ett antal tydligt 
angivna frågor som denne ämnar få svar på. Forskaren kan även följa upp de svar som 
informanten ger och på grund av detta kan en fråga-svardialog uppstå. Denna typ av intervju 
är strukturerad då forskaren förberett vilka områden som ska behandlas under intervjun, det är 
alltså forskaren som styr vilka teman som är viktiga (Aspers 2011, s. 143). Vid 
semistrukturerade intervjuer har intervjupersonen möjlighet att utforma svaren som den själv 
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vill. Semistrukturerade intervjuer är flexibla och tyngdpunkten ligger på vad intervjupersonen 
anser viktigt vid en förklaring och förståelse av händelser, mönster och beteenden (Bryman 
2011, s. 415). I denna studie har en intervjuguide använts (se bilaga 3). Intervjuguiden har 
använts för att säkerställa att vi under intervjuerna har behandlat de teman som vi ämnat få 
svar på men samtidigt haft en öppenhet för att följa upp de svar som ansågs relevanta för 
denna studie. Jacobsen (2007) skriver om just detta, att intervjuguide används för att försäkra 
att intervjuaren kommer in på de teman som i förväg valts ut som viktiga (Jacobsen 2007, s. 
96).  
 
Intervjuguiden i denna studie består av tre teman. Dessa teman är uppdrag, arbetsbeskrivning 
samt yrkesroll. Utifrån dessa teman har vi några underfrågor. När vi valt att följa upp 
informanternas svar har vi kunnat vara flexibla och ställt frågor som inte funnits med i 
intervjuguiden. För att informanterna ska ha haft möjlighet att kunna prata så fritt som möjligt 
har vi använt oss av öppna frågor i den semistrukturerade intervjuguiden. Denna öppenhet i 
frågorna har också gjort att informanterna kan tolka frågorna på sitt sätt och därmed ge sin 
subjektiva bild av ett visst tema.   

4.2.2	  Urval	  	  
Grundläggande för all empirisk forskning är urvalet. Hur forskaren går till väga när det görs 
ett urval är bestämt utifrån forskningens intresse och syfte (Rosengren & Arvidson 2002, s. 
123). Enligt Jacobsen (2007) bör urvalet vara styrt av undersökningens syfte samt på grundval 
av vilken information forskaren vill få fram. Det kan göras ett så kallat informationsurval, där 
forskaren väljer människor som har mycket och värdefull information (Jacobsen 2007, s. 123-
125). Då denna studie ämnar undersöka skolkuratorers subjektiva uppfattning om sitt yrke är 
det naturligt att vi valt att intervjua skolkuratorer. Bryman (2011)  tar upp att de flesta urval i 
kvalitativa undersökningar görs utifrån ett målstyrt eller målinriktat urval. Detta innebär att 
forskaren inte väljer deltagare på ett slumpmässigt sätt utan personerna som väljs ut är 
lämpliga utifrån forskningens syfte och fråga (Bryman 2011, s. 392, 394). Denna studie har 
utgått från ett målinriktat urval för att få en så fyllig och variationsrik information som möjligt 
kring ämnet.  
 
Data har samlats in i en medelstor kommun i Sverige. Inklusionskriterierna för denna studie 
var: (i) skolkuratorer som arbetar på gymnasieskolor i kommunala skolor samt att (ii) de 
skulle ha socionomutbildning i grunden. Genom dessa inklusionskriterier ansåg vi att det var 
en så homogen grupp som möjligt, dels i arbetet som skolkurator och dels med deras 
utbildningsbakgrund, en följd av detta är att det blir som mest jämförbart. Att enbart 
kommunala skolor valdes var på grund av att de styrs av samma ledning och ska utgå från 
liknande styrdokument. Socionomutbildning var ett kriterium då informanterna skulle stå på 
samma grund utbildningsmässigt. Avgränsningen till att enbart inkludera skolkuratorer på 
gymnasieskolor gjordes på grund av att informanterna skulle arbeta med en så enhetlig 
målgrupp som möjligt, i detta fall ungdomar i åldrarna 16-19 år.  

4.2.3	  Informanter 
Informanternas ålder är från 26 – 67 år och samtliga är socionomer. Deras yrkeserfarenhet 
som skolkurator sträcker sig från mindre än ett år till över tjugo år. Informanterna benämns 
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vidare i resultatavsnittet samt diskussionen som informant 1 till informant 9. För att 
säkerställa konfidentialiteten i studien har informanternas ordning, i vilken de intervjuades, 
kastats om.  

4.2.4	  Tillvägagångssätt	   
Inhämtande av kontaktuppgifter till skolkuratorer gjordes från kommunens hemsida där 
kommunala gymnasieskolor listas. Därefter besöktes gymnasieskolornas hemsidor för att se 
om det fanns kontaktuppgifter till skolkuratorn på respektive skola. Skolkuratorerna 
kontaktades sedan via e-post där aktuellt missivbrev bifogades (se bilaga 1). Därefter 
kontaktades skolkuratorerna för att inhämta svar och i vissa fall tog de själva kontakt med 
besked om de kunde deltaga eller inte. Nio intervjuer bokades in och genomfördes under tre 
veckor. Vid varje intervjutillfälle skrev informanterna under en samtyckesblankett (se bilaga 
2).  
 
Intervjuernas längd varierade från 30 till 45 minuter. Intervjutillfällena inleddes med 
“småprat” där vi presenterade oss själva, upprepade undersökningens syfte och gick igenom 
hur informationen som kommer fram under intervjun kommer att användas. Detta är något 
som Jacobsen (2007) betonar vikten av, det är att föredra att inleda intervjuer med generella 
frågor och inte börja med en komplicerad fråga som kräver mycket av intervjupersonen 
(Jacobsen 2007, s. 102-103). Intervjuerna inleddes med att låta informanten berätta om sig 
själv och lite bakgrundsinformation om skolan som de arbetar på. Detta för att skapa en 
lättsam stämning och få informanten att känna sig trygg. Trost (1997) poängterar att de första 
frågorna i intervjun kan bli avgörande för hur resten av intervjun kommer se ut och det är 
viktigt att få den intervjuade att känna sig trygg. Trost (1997) tar även upp att det är 
intervjupersonen som ska få bestämma var intervjun ska hållas (Trost 1997, s. 42, 60). I denna 
studie valde informanterna att intervjuerna skulle genomföras på deras respektive arbetsplats. 
 
Vid intervjusituationer råder en maktobalans och som forskare bör man tänka på detta och 
därmed försöka skapa en så underlättande situation som möjligt vid intervjutillfället. Det finns 
en maktasymmetri i forskningsintervjuer då det är forskaren som definierar situationen och 
styr vad intervjun ska handla om (Aspers 2011, s. 141; Kvale 1997, s. 118-119). Vid 
genomförande av intervjuerna till denna studie har författarna inlett varje intervjutillfälle med 
att småprata och försöka skapa en så god och avslappnad stämning som möjligt. Vi var 
medvetna om obalansen vid intervjutillfällena då det är vi som forskare som styr samtalet med 
de teman och frågor vi anser relevanta. Obalansen är något som är omöjligt att helt undvika 
då det är vi som forskare som sätter ramarna utifrån studiens syfte och forskningsfrågor. Vad 
vi tänkt på i intervjusituationerna, då vi är två personer, är att en av oss varit den som “lett” 
intervjun, medan den andra varit till hjälp om det behövts men intagit en mindre framträdande 
roll. Detta för att minska känslan för den intervjuade att bli utfrågad av två personer. Att vi 
valde detta tillvägagångssätt gjorde att maktobalansen minimerades.  
 
Intervjuerna har spelats in på band (mobiltelefon) och har därefter skrivits ner på papper, det 
vill säga transkriberats. Bryman (2011) menar att transkribering är av stor vikt för forskaren 
då denna är intresserad av vad intervjupersonerna säger och även hur de säger det. Genom 
transkribering kan forskaren gå igenom intervjuerna flera gånger och det underlättar en 
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ordentlig analys av det som sagts under intervjutillfället (Bryman 2011, s. 428). Det är viktigt 
för denna studie att ha transkriberat intervjuerna då det var ett hjälpmedel i analysarbetet och 
det skedde så fort som möjligt efter varje intervjutillfälle. Transkriberingarna har gjorts så 
ordagrant som möjligt, men pauser och överlappningar har inte tagits med då det inte är 
relevant för denna studie. Fokus för denna studie är intervjupersonernas berättelser och 
tolkningar av sitt uppdrag som skolkurator. Transkriberingarna analyserades sedan genom en 
hermeneutisk ansats och har kodats i Word. 

4.3	  Analysmetod	  

4.3.1	  Hermeneutisk	  analys	  	  
I analysen av datamaterialet har en hermeneutisk ansats tillämpats, detta för att kunna hitta 
innebörden och förståelsen för det skolkuratorerna sagt under intervjuerna. Hermeneutiken 
beskrivs som tolkningslära och att den går ut på att förstå hur människor reagerar på eller 
upplever olika situationer. Hermeneutiken bygger på inkännande samt empati och är bra när 
forskare vill förstå människor och deras handlingar samt resultaten av dessa. Den beskrivs 
också som en förståelseansats och analysmetoden innebär texttolkning, forskaren kan förstå 
det fenomen som undersöks genom hermeneutiken. (Thurén 2007, s. 94, 103; Aspers 2011, s. 
40-41). Syftet inom hermeneutiken är att hitta en giltig och ömsesidig förståelse för en texts 
mening. Hermeneutik är dubbelt relevant vid intervjuer på grund av att det kan ses som två 
processer i arbetet med intervjuerna. Först är det dialogen som skapar intervjutexten som ska 
tolkas. Därefter klargörs den process där intervjutexten tolkas. Detta kan upplevas som 
ytterligare en dialog med texten (Kvale 1997, s. 49). Att hitta ingången till hur skolkuratorn 
upplever sitt uppdrag och även förstå skolkuratorns handlingar i sitt yrkesutövande är något 
som kan uppnås med den hermeneutiska ansatsen. Detta har i denna studie gjorts genom 
tolkning av det insamlade datamaterialet.  
 
Wallén (1996) beskriver att hermeneutik är tolkningslära, tolkning av betydelsen av 
exempelvis texter utifrån en förförståelse, och detta görs hela tiden genom ett växlande mellan 
den aktuella delen och ett helhetsperspektiv. Detta görs också i förhållande till kontexten 
(Wallén 1996, s. 33-34). Den hermeneutiska analysen kan sägas gå efter en spiralform, som 
ofta kallas den hermeneutiska cirkeln. Denna innebär att det görs en analys av de enskilda 
delarna, som sedan tolkas mot helheten. Efter detta måste helheten tolkas mot delarna, för att 
kunna få en ny förståelse för den. De enskilda delarnas mening kan alltså förändra 
helhetsmeningen och sedan kan helheten återigen förändra meningen hos de enskilda delarna. 
Den hermeneutiska cirkeln går alltså från del till helhet och från helhet till del (Jacobsen 
2007, s. 135; Kvale 1997, s. 50; Ödman 2007, s. 99).  
 
Det är detta förhållningssätt som använts i arbetet med tolkningen av intervjumaterialet. 
Hermeneutiken påtalar också att vi som personer aldrig kan ställa oss i en position utanför oss 
själva när vi studerar verkligheten. Vi kan läsa och ta del av andras arbete, samla material och 
data samt ta del av erfarenheter, men vår tolkning och förståelse följer alltid att vi redan har 
en förförståelse genom det man varit med om i sitt liv och sina erfarenheter (Ödman 2007, s. 
14-15). Om förförståelse skriver även Kvale (1997) då han menar att förkunskapen hos 
personen som tolkar en text får stor betydelse. Thurén (2007) påpekar också att forskaren kan 
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vara färgad av värderingar, förförståelse och kontexten när tolkningarna sker (Kvale 1997, s. 
42, Thurén 2007, s. 103). För att vi ska kunna förstå skolkuratorns sätt att se på sin yrkesroll 
och profession har vi naturligtvis satt oss in i området som studien rör och sedan analyserat de 
intervjuades svar utifrån denna förförståelse.  Hermeneutik lägger sitt fokus på förklaring eller 
förståelse av mänskligt beteende och Ödman (2007) skriver också att hermeneutiken försöker 
förklara och förstå det som undersöks (Bryman 2011, s. 32; Ödman, 2007 s. 25). Detta är 
syftet med studien: att försöka förstå och förklara hur skolkuratorn ser på sin profession och 
sitt yrkesuppdrag. Det gör att en hermeneutisk analysmetod passar väl.  

4.3.2	  Förförståelse	  	  
I avsnittet ovan går att utläsa att forskarens förförståelse är av stor vikt vid hermeneutisk 
analys. Ödman (2007) påtalar att vi alltid har en förförståelse av det vi tolkar, att en 
förutsättningslös tolkning aldrig kan ske. Förförståelsen är den erfarenhet och bakgrund som 
en individ har. Vidare skriver Ödman (2007) att förförståelsen är något som ger riktning i 
sökandet, det är den som avgör var vikten för en studie exempelvis läggs. Även Wallén 
(1996) skriver att vid hermeneutisk tolkning har den som tolkar alltid en förförståelse, vilken 
behöver uttalas och medvetandegöras. En redovisning för förförståelsen är av vikt och 
sakfrågan kan vara den ledande ingången till hur förförståelsen presenteras (Wallén 1996, s. 
33; Ödman 2007, s. 26, 102, 128, 236). Vi kommer därför nedan att redogöra för vår 
förförståelse av skolkuratorns profession, som den såg ut i början av arbetet med studien:  
 

• Ingen av författarna till denna studie har någon egen erfarenhet av möten eller samtal 
med skolkuratorn från skoltiden, vilket gör att det inte fanns en förförståelse utifrån 
personlig erfarenhet. 

• Den tanke som fanns hos författarna kring skolkuratorns yrke var att det bestod av 
enskilda samtal med ungdomar. 

• Författarna vet att den psykiska ohälsan hos unga vuxna ökar, vilket gör att en 
förförståelse fanns kring att skolkuratorn borde ha en viktig roll i skolan.  

4.3.3	  Analysprocess	  
Kodning används vid analys av kvalitativ data och kodning hjälper forskaren att strukturera 
datamaterialet (Bryman 2011, s. 523; Aspers 2011, s. 168). Analysprocessen i denna studie 
har följt den hermeneutiska. Det transkriberade intervjumaterialet har genomlästs ett flertal 
gånger för att kunna upptäcka förståelsen för hur de olika intervjuade skolkuratorerna ser på 
sin profession och sitt uppdrag som skolkurator. Intervjuerna har följt intervjuguiden i stort, 
vilket har gjort att kodningen också har kunnat följa de teman som tagits upp under 
intervjuerna. Författarna har genomfört kodningen tillsammans för att få en så gemensam bild 
och övergripande förståelse för materialet som möjligt.  
 
Analysprocessen för denna studie har följt dessa steg:  
 

1. Det transkriberade materialet färgmarkerades på de delar av texten som handlade om 
studiens syfte och forskningsfrågor.  

2. De färgmarkerade texterna analyserades utifrån meningsbärande innehåll.  
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3. De meningsbärande meningarna kodades, vilka sedan 
4. ordnades i subteman, 
5. dessa i sin tur ordnades i teman.  
6. I denna process ställdes frågor till texten om ”vad är det här?”, ”vad betyder detta?”. 

På så sätt åstadkoms en första tolkning av materialet, för att sedan fördjupa tolkningen 
i diskussion i syfte att erhålla huvudtolkningen.   

 
Detta följer vad Kvale (1997) kallar meningskategorisering och meningstolkning vilka är 
metoder för analys av intervjuer. Att intervjun kodas i kategorier är det som görs i 
meningskategorisering, detta gör att en text kan struktureras i tabeller (Kvale 1997, s. 174-
175). Under kodningsarbetet med datamaterialet för denna studie har varje intervjupersons 
uttalanden kategoriserats i ett kodschema (se bilaga 4). Detta för att göra analysarbetet vid 
denna studie mer transparent samt att läsaren också ska kunna följa med i vilka 
intervjupersoner som sagt vad. Vidare beskriver Kvale (1997) meningstolkning, vilket innebär 
att betydelsen av det som sagts under intervjun kan tolkas djupare. Forskaren som tolkar 
texten ser till viss del det outsagda, det som inte direkt framträder i en text. Detta kräver en 
metod vid analysen, exempelvis den hermeneutiska ansatsen som använts i denna studie 
(Kvale 1997, s. 182).  
 
Vissa delar av analysen är baserad på hermeneutisk analys men i huvudsak har kvalitativ 
induktiv innehållsanalys tillämpats. 

4.4	  Etiska	  överväganden	  	  
Att hela tiden ha de etiska kraven närvarande är bland det viktigaste i forskningsprocessen. En 
studie kan inte genomföras utan hänsyn till de regler som forskarsamhället ställt och i ett 
forskningsprojekt ska de ständigt vara närvarande (Aspers 2011, s. 83). Vetenskapsrådet 
(2002) tar upp de etiska överväganden som studien har utgått ifrån och hela tiden haft med i 
processen vid kontakt med informanter, under intervjuer och i skrivandeprocessen. 
Individskyddskravet är till för att forskare inte ska kunna skada, kränka eller kunna få för 
mycket insyn i livsförhållanden kring personer som är med i forskningsprocessen 
(Vetenskapsrådet 2002, s. 5). Detta krav är något som preciseras i fyra huvudkrav krav på 
forskningen. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002, s. 6). Nedan redovisas för vad varje krav betyder och 
innebär, och sedan hur vi under denna studie ställt oss till varje krav och hur vi gått tillväga 
för att följa de forskningsetiska principerna. 
 
Informationskravet innebär att forskaren ska informera om forskningens syfte och att 
deltagande i forskningen är frivilligt men också vad det innebär vid deltagande 
(Vetenskapsrådet 2002, s. 7). Detta krav har vi följt genom att vi i e-post bifogat missivbrev 
med studiens syfte med intervjun och hur den skulle gå tillväga. Vi skrev även att deltagandet 
var helt frivilligt. Vid intervjutillfällena upprepades detta och vi har även muntligt beskrivit 
syftet med studien samt varför deras medverkan är viktig.  
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Samtyckeskravet innebär att deltagaren i studien själv får bestämma över sin medverkan. Den 
som medverkar i en undersökning ska när som helst kunna avbryta sin medverkan, detta ska 
då kunna ske utan påtryckningar eller liknande från forskaren (Vetenskapsrådet 2002, s. 9-
10). Vi har följt detta krav på så vis att vi alltid inhämtade samtycke vid varje intervju, då den 
intervjuade skrev på en samtyckesblankett. De intervjuade har också muntligt blivit påminda 
om att de när som helst kan avsluta intervjun, och att deras deltagande är helt frivilligt. Detta 
har också stått i missivbrevet som de fått per e-post. Missivbrevet har de om de velat, fått läsa 
igenom en gång till, innan intervjun startat då vi haft med detta i samband med påskrivande 
av samtycke till studien.  
 
Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om individer i en undersökning inte ska kunna gå 
att ta del av från utomstående. Uppgifterna ska också anonymiseras så att inte enskilda 
personer kan identifieras (Vetenskapsrådet 2002, s. 12). Uppgifterna om vilka som varit med i 
denna studie har ingen annan än författarna till studien samt handledaren vid institutionen 
tagit del av. Dessutom har informanternas ordning i vilka de intervjuades förändrats för att 
säkerställa konfidentialiteten för studien.  
 
Nyttjandekravet innebär att information och uppgifter endast får användas i forskningen och 
bara i det ändamål som är sagt, inte för andra syften som inte är vetenskapliga 
(Vetenskapsrådet 2002, s. 14). Detta krav tog vi hänsyn till genom att vi inte kommer använda 
oss av någon information som vi fått fram, annat än i syftet för studien. 	    
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5.	  Resultat	  	  
Resultatavsnittet har ordnats in i teman utifrån studiens syfte, vilket är att undersöka 
skolkuratorns erfarna uppfattning om sitt uppdrag. Dessa är ordnade efter hur uppdraget är 
uppfattat utifrån (i) lagen, (ii) personbundenheten, (iii) arbetsbeskrivningen, (iv) 
rättighetsfråga, (v) organisationsnivån, (vi) samarbete och förväntningar samt (vii) 
yrkesrollen. Resultatet redovisas nedan och avslutas med en sammanfattning.  

5.1	  Uppdraget	  uppfattat	  med	  lagen	  som	  utgångspunkt	  	  
I lagtext finns inte en tydlig definition på vad skolkuratorns uppdrag är. Uppdraget som 
skolkurator definieras därför på olika sätt. Det uppfattas som otydligt och brett med flera olika 
innebörder för skolkuratorerna, de är överens om att det är svårt att sammanfatta det. I 
analysen framkommer att skolkuratorn besitter den psykosociala kompetensen och ska föra in 
en helhetssyn i skolan samt vara ett stöd för eleverna för att de ska nå kunskapsmålen. Detta 
exemplifieras av följande citat:  

 
Ja om man läser lagtexten så är ju det att hjälpa utifrån ett psykosocialt 
perspektiv, hjälpa eleverna att nå sina mål. Jag ska stå för den psykosociala 
kompetensen på skolan. Det är ju jätteflummigt ord och vad betyder det? Så mitt 
uppdrag är ju hur vitt som helst. Och jag får i praktiken styra det oerhört 
mycket själv, vad jag vill göra och inte göra. Jag är ju satt av nya skollagen 
också att jag ska jobba förebyggande och skolsköterskorna är satta att jobba 
hälsofrämjande, det ska vi göra tillsammans, det är inte specificerat vad 
förebyggande är… Så mitt uppdrag är egentligen att stå för den psykosociala 
kompetensen i den formella texten men i praktiken är ju det något helt annat… 
Jättediffust. (Informant 8) 
 

Det som beskrivs i citatet ovan är att uppdraget inte är tydligt definierat och upplevs som 
otydligt. Tolkningen av detta är att skolkuratorn inte vet exakt vad som innebär med den 
psykosociala kompetensen som del i dennes uppdrag, då detta inte är specificerat. I citatet 
utläses vad som är skolkuratorns uppdrag, det vill säga att hjälpa eleverna att nå sina mål 
utifrån ett psykosocialt perspektiv. Hur detta görs beskrivs som att skolkuratorn själv är den 
som styr över uppdraget som upplevs som ”hur brett som helst”. Dessutom påvisas att det är 
svårt att få teori och praktik att överensstämma. Förebyggande, hälsofrämjande och 
psykosocialt perspektiv är stora ord som inte är exakt angivna med vad som menas. 
Skolkuratorerna får själva tolka och hitta sin förståelse för vad uppdraget som skolkurator 
innebär. Vidare beskrivs problematiken kring det förebyggande arbetet som uppdraget ska 
innefatta enligt följande:  
 

Det är ju jättesvårt att säga för att det finns ju... det står i lagen att skolkuratorn 
ska jobba, finnas tillgänglig, och jobba förebyggande… Och det är en utopi! 
Det finns aldrig tillräckligt med tid. (Informant 1) 

 
Detta tolkas som att lagtext och praktik inte stämmer överens. Skolkuratorn upplever dess 
uppdrag, att finnas tillgänglig och arbeta förebyggande, som en önskedröm som inte går att 
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uppfylla i praktiken. Enligt Sveriges Skolkuratorers Förenings yrkesbeskrivning ska 
skolkuratorn hjälpa alla elever att nå kunskapsmålen, det är en del av uppdraget som 
skolkuratorn kan tolkas inte kunna tillgodose. Tidsaspekten är något som påtalas, vikten av 
tillräckligt med tid för att kunna utföra uppdraget som skolkurator är central. Det 
framkommer bland annat att det förebyggande arbetet inte får vara en så stor del av yrket då 
det inte finns tid för detta. Mycket av arbetet tenderar att bli fokuserat på enskilda samtal med 
elever och det förebyggande arbetet får stryka på foten. Vi tolkar att hur uppdraget ser ut i 
praktiken beror på hur skolkuratorerna valt att arbeta utifrån lagen och de dokument med 
riktlinjer som finns. Att skolkuratorerna upplever att det inte finns tillräckligt med tid för att 
utföra deras uppdrag kan också tolkas som ett organisatoriskt problem.  

5.2	  Uppdraget	  uppfattat	  som	  personbundet	  	  
Eftersom att uppdraget som skolkurator är brett och tolkningsbart gör det att yrket blir 
personbundet, i den meningen att det är hur skolkuratorn själv är som person som formar 
arbetet:  
 

Man är sin egen huvudman på något sätt, jag tror att alla skolkuratorer jobbar 
lite olika också just för att man är olika personligheter, just för att det är så fritt. 
(Informant 9)  

 
Var skolkuratorerna väljer att lägga sitt fokus på i arbetet beror till stor del på dennes 
personlighet och en tolkning av detta är att skolkuratorerna ser olika på sitt uppdrag. En 
skolkurator berättar att enskilda samtal är något som denne tycker är viktigt och därför blir 
arbetet främst inriktat på dessa. Detta visar att vad som den egna personen tycker är viktigt 
formar uppdraget för skolkuratorn.  

5.3	  Uppdraget	  uppfattat	  utifrån	  arbetsbeskrivning	  
I analysen framkommer att det saknas tydlig arbetsbeskrivning för skolkuratorn vilket gör att 
de får utforma sitt uppdrag själva. Avsaknaden av arbetsbeskrivning tolkas som att uppdraget 
kan uppfattas som att det aldrig tar slut, skolkuratorn känner att uppdraget blir oändligt i och 
med flexibiliteten som kommer då arbetsbeskrivning inte finns.  
 
Vad som menas med arbetsbeskrivning har skolkuratorerna tolkat på olika sätt. Vissa av dem 
hänvisar till den lokala elevhälsoplan som finns på skolan och många har också lyft Svenska 
Skolkuratorers Förenings arbetsbeskrivning. Det som dock påtalas är att det inte finns en 
specifik beskrivning för just deras professionella arbetsuppgifter på skolan, vilket gör att varje 
skolkuratorn själv har definierat sina arbetsuppgifter. Det finns en efterfrågan av 
arbetsbeskrivning då det skulle kunna underlätta och tydliggöra arbetet. Samtidigt tolkas att 
det kan vara bra att det inte finns en arbetsbeskrivning då skolkuratorerna får formulera 
arbetet själva och inte behöver följa tydliga riktlinjer. Följande citat beskriver bristen av 
arbetsbeskrivning som att skolkuratorerna upplever ett fritt tolkande av uppdraget:  
 

Att vara skolkurator det är väldigt fritt, det finns säkert rektorer som har 
synpunkter på det också men just för mig är det inte så, jag har väldigt fria 
tyglar och just för mig är det inget problem att inte ha någon arbetsbeskrivning. 
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Jag vet att många frågar efter det och det kanske är bra i andra sammanhang 
men för att utföra själva jobbet behöver inte jag det. Men så är det för mig. 
(Informant 9)  

 
Samtidigt som avsaknaden av en arbetsbeskrivning ibland ses som något positivt, vilket visas 
i citatet ovan, gör det att yrket blir fritt att utforma efter den egna skolkuratorn. Vi tolkar 
skolkuratorernas svar på det vis att en arbetsbeskrivning skulle kunna tydliggöra 
arbetsuppgifterna. I analysen framkommer att det skulle vara underlättande att kunna luta sig 
mot en arbetsbeskrivning. Nästkommande citat beskriver tydligt hur skolkuratorn står ensam 
utan arbetsbeskrivning medan andra professioner inom elevhälsan inte behöver stå inför 
denna problematik:  
 

En skolsköterska har en arbetsplan och det har även studie- och 
yrkesvägledarna, så de kan alltid hänvisa till den ”nej men fast det här ingår 
inte i min arbetsplan”. Jag som skolkurator kan aldrig göra det. (Informant 8)   

 
Med hjälp av en tydlig arbetsbeskrivning kan den professionelle avgränsa sitt uppdrag och 
veta var gränserna för arbetsuppgifterna går. På grund av avsaknaden av arbetsbeskrivning är 
det svårt för skolkuratorn att vara säker i sitt yrkesutövande. Tolkningen av detta är att 
skolkuratorn upplever flytande gränser på grund av att de inte har en tydlig arbetsbeskrivning.  

5.4	  Uppdraget	  uppfattat	  som	  en	  rättighetsfråga	  för	  eleverna	  	  
Skolkuratorerna påtalar att gränsdragning är en svår uppgift i yrket. De beskriver det som 
problematiskt att inte veta var uppdraget tar slut. Detta leder till frågan om skolkuratorn gör 
rätt saker:  
 

Gör jag rätt saker? Det är en jättetuff fråga som man får tampas med hela tiden, 
är det mest effektivt att jag sitter i enskilda samtal uppbokad varje timme? 
Skulle jag kunna göra någonting annat, vara ute i en klass, har det mer effekt? 
(Informant 8) 

 
Frågan om skolkuratorn gör rätt saker kan vidare dras till frågan kring rättighetsaspekten i det 
skolkurativa arbetet, alltså att varje elev har rätt att få samma kurativa hjälp oberoende av 
skola. Eftersom yrket är så pass personbundet som tidigare påvisats, väcks frågan kring denna 
rättighet. Varje elev ska kunna få samma stöttning och hjälp oavsett vilken skola de går på. 
Tolkningen av analysen är att avsaknaden av arbetsbeskrivning gör detta svårt och med rollen 
som skolkurator följer att denne själv ska avgöra var den behövs, vilket i praktiken är svårt att 
bemästra. Ett exempel på att arbetsbeskrivning kan behövas ur ett rättighetsperspektiv följer 
av detta citat:  

 
Men jag tror ju att en arbetsbeskrivning i grunden är bra, både för det liksom 
vad förväntas och är det, det här jag ska göra, sköter jag mitt jobb eller inte? 
Och sen också för elevernas rättsäkerhet så att det blir mer så här, ja men du 
ska ha samma rätt vilken skola du än går på. (Informant 4) 
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De två senaste citaten exemplifierar problematiken som skolkuratorer kan uppleva kring 
frågan om de gör rätt saker. Eftersom skolkuratorer inte arbetar med myndighetsutövning är 
rättsäkerheten inte applicerbar inom det skolkurativa arbetet. Tolkningen av citatet ovan är att 
skolkuratorn tänker på rättigheten för eleverna för att säkerställa deras trygghet.  
 
Skolkuratorerna har även tagit upp ensamheten i yrket och att den kurativa verksamheten på 
skolan blir skyddad i och med att skolkuratorerna sitter ensamma med sina arbetsuppgifter. 
Det finns lite insyn i arbetet och få vet vad skolkuratorns arbetsuppgifter innefattar. Detta 
leder också till att en arbetsbeskrivning skulle göra arbetet mer transparent och säkert. Det 
påtalas att skolkuratorns yrkesutövande är en ”skyddad verkstad”, då det inte finns någon 
insyn i arbetet och att skolkuratorerna inte blir granskade. Detta upplevs som en 
säkerhetsfråga. Detta tolkar vi som att det finns ett behov av tydligare ledning med bättre 
kunskap kring skolkuratorns arbetsuppgifter och mer insyn i deras arbete.  

5.5	  Uppdraget	  uppfattat	  utifrån	  organisationsnivån	  	  
Skolkuratorerna tar också upp att uppdraget inte bara är individbaserat utan de arbetar även på 
organisation- och gruppnivå. Det gör att uppdraget är brett och innefattar arbete på flera olika 
nivåer. Detta leder till frågan om behovet av tydligare ledning med bättre kunskap kring 
skolkuratorns arbetsuppgifter och mer insyn i deras arbete. I analysen framkommer att 
flertalet skolkuratorer påtalar bristen av tydligt ledarskap, de poängterar även att rektorn inte 
har deras utbildning och därmed inte har insikt i hur arbetet ser ut i praktiken. Uppdraget som 
skolkurator tolkas som ett uppdrag utan ledning. På grund av detta saknas också feedback 
kring skolkuratorernas arbete, de får varken positiv eller negativ kritik då rektorn på skolan 
för det mesta inte är insatt i deras yrkesutövande. Citatet nedan påtalar just detta: 
 

Ibland har man en egen ledarroll, jag är min egen lilla chef på mitt sätt. Min 
chef, är inte mycket heller till chef skulle jag säga, jag skulle önska mer. Kanske 
feedback, kanske mer att chefen säger att jag ska göra nånting, men det får jag 
inte så mycket ut av. Utan jag gör vad jag vill så ibland kan det bli lite diffust att 
veta vad man ska göra. (Informant 2)  

 
En tolkning av detta är att det inte finns en tydlig ledning och insynen i skolkuratorernas 
arbete är bristfällig. I och med att rektorerna inte har insikt i arbetet och har en helt annan 
utbildning än skolkuratorerna, som har socionomutbildning som grund för sitt arbete, blir 
yrket utsatt och ensamt. Skolkuratorerna kan inte fråga sin chef om det gör rätt saker och på 
rätt sätt samt vad som ska prioriteras i arbetet. Bristen på feedback blir också aktuell eftersom 
att skolkuratorernas chefer i vissa fall inte har insikt i vad arbetsuppgifterna och uppdraget 
innebär. Ensamheten i yrkesutövandet och även problematiken i att inte kunna få återkoppling 
kring arbetet beskrivs nedan:  
 

Så det är ingen som vet vad jag gör och det gör ju också att jag kan aldrig få 
cred för när jag gör bra saker heller, det är ingen som vet att jävlar vad bra det 
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här samtalet blev och den där vändningen, det är ju ingen som har sett eller 
hört. (Informant 8)  

 
Det kan tolkas som att det finns en personbundenhet även hos rektorn och hur denne ser på 
elevhälsan och vad denne förväntar sig av skolkuratorns arbete. Enligt Akademikerförbundet 
SSR:s policy för skolkuratorer bör rektorn tillsammans med skolkuratorn bland annat 
utvärdera arbetet efter ett år, något som analysen visat inte görs. Ingen av skolkuratorerna har 
tillsammans med sin rektor utformat arbetsuppgifterna och yrkesuppdraget. Det leder till 
mycket eget ansvar för skolkuratorn då skolledningen inte är insatta i skolkuratorns uppdrag. 
Detta påtalas i citatet nedan:  
 

Som kurator, dom vet liksom inte riktigt vad det är och så blir det också lite jaja 
men det är ju bra. Ja vad är det som är bra? Eller liksom det, för dom är ju inte 
utbildade på det viset, de är ju oftast lärare och sen vidare liksom utifrån det. Så 
det kan man sakna lite, kan jag tycka i skolan, det finns ju ingen liksom på 
ledningshåll som egentligen vet vad det innebär, kuratorsjobbet eller elevhälsan 
överhuvudtaget. (Informant 4) 

 
I resultatet framkommer att det också kan vara en fördel att rektorn inte har allt för stor insyn i 
arbetet, då skolkuratorn får vara expert på sitt område utan någon som styr exakt vad den ska 
göra. Det leder till en frihet i arbetet men det finns också en svårighet i att skolkuratorernas 
chefer inte är helt insatta i uppdraget. Handledning tolkas bli av stor vikt för skolkuratorernas 
arbete, det är något som de får externt i grupp varannan vecka och den blir central då den 
vägleder och kan hjälpa skolkuratorerna i svåra fall samt ge riktning i det skolkurativa arbetet. 
Det är under handledningen som de får stöd och riktlinjer kring arbetet och det hjälper dem att 
forma sitt yrkesuppdrag på liknande sätt. En tolkning av detta är också att handledningen gör 
att deras arbete blir mer enhetligt.  
 
Skolkuratorerna menar att det inte finns någon chef att fråga och arbetsplanen beskrivs ofta 
som otydlig och arbetsuppgifterna som läggs på skolkuratorn är ofta av sådan karaktär att det 
är upp till skolkuratorn själv att tolka vad som ska göras. Vidare kan det upplevas att 
skolkuratorn ibland får ta vissa skolledaruppgifter, vilket beskrivs nedan:  
 

Saker som rektorn i sig skulle kunna göra eller som rektorn har ansvar för, så 
blir det som att det slussas över på oss, så det kanske kan bli lite som att då blir 
det vårt ansvar plötsligt. (Informant 5) 
 

Det är ibland tydligt att rektorn inte vet exakt vilka skolkuratorns arbetsuppgifter är och därför 
får skolkuratorn uppdrag som egentligen inte hör till yrkesrollen. Det har även beskrivits att 
skolkuratorn ibland får ta arbetsuppgifter där det inte är helt tydligt vem uppgifterna tillhör. 
Skolkuratorerna beskriver detta som att de blir en ”slasktratt”. Detta tolkas som att de övriga 
professionerna på skolan är de som får sätta begränsningarna för skolkuratorn. Enligt 
skolkuratorerna kan de känna att från skolledarperspektiv, upplevs de som påstridiga och som 
det ”dåliga samvetet”. Detta för att uppdraget bland annat innebär att påtala brister eller 
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problem på skolan, då skolkuratorn ska arbeta med skolans organisation och påtala 
förändringsbehov. 

5.6	  Uppdraget	  uppfattat	  utifrån	  samarbete	  och	  förväntningar	  
Samarbetet inom elevhälsan upplevs som väl fungerande medan samarbetet med lärare tycks 
vara svårare. Det är viktigt att komma ihåg att skolkuratorn arbetar på uppdrag för eleverna 
och inte för lärarna. Något som tolkas vara svårt för skolkuratorn är gränsdragning, då det inte 
finns en tydlighet med var arbetsuppgifterna tar vid och tar slut kring samarbetet med lärarna. 
Skolkuratorn ska stötta lärare men detta upplevs problematiskt, vilket beskrivs nedan:  
 

Men vad jag önskat överallt kan jag säga här och nu, det är mycket mer 
samarbete med lärarna. Det är inte lätt. Dom är inte så villiga att ta emot hjälp 
som dom kan få, för dom förstår inte riktigt vad vi gör. (Informant 1) 

 
Det blir en svårighet i relationen med lärare då de kan uppleva att skolkuratorerna ”säger 
ifrån” mot deras profession. I analysen framkommer att skolkuratorn utifrån lärarnas 
synvinkel upplevs tillhöra skolledningen, att lärarna kan uppleva att de blir tillsagda av 
skolkuratorn trots att skolkuratorn bara gör sin uppgift. Det kan bli problematiskt i situationer 
då skolkuratorn behöver påtala brister eller problem, som är en del av skolkuratorernas 
yrkesuppdrag. Det kan även upplevas som att skolkuratorn ibland måste sätta gränser 
gentemot lärarkåren för att särskilja på yrkesuppgifterna mellan skolkuratorn och lärarna. Ett 
exempel på detta berättas nedan:   
 

En del kanske inte vet riktigt och tror att man gör saker som dom ska göra, som 
mentor har man ju ganska mycket elevvårdande uppgifter. Man ska ju ringa 
hem och man ska ringa om frånvaro och allt det där och en del lärare är lite, 
om vi nu generaliserar, så tycker dom att det är lite jobbigt liksom. Och då 
kanske man får nån sån där: kan du ringa hem dit eller? Men då gäller det ju 
liksom att nej, men nu får du göra ditt jobb först. (Informant 7) 

 
I analysen framkommer att skolkuratorerna upplever orimliga förväntningar från lärare och 
skolledningshåll. Lärare ska kunna påtala när det finns behov av skolkuratorn. Ibland kan det 
dock upplevas som att lärare har orimliga förväntningar på vad skolkuratorn gör. Det 
tydliggörs i följande citat:  
 

Sen kan dom ju förvänta sig mirakel av en kurator; jaha men den här skoltrött, 
kan inte du träffa honom? Jo det kan jag ju. Och det är väl rätt tänkt, men 
ibland blir lite övertro på vad en skolkurator kan göra kan jag känna, att ja men 
vi skickar honom eller henne dit och så ska jag fixa det typ, så är det ju inte 
riktigt. (Informant 4) 

 
En tolkning är att skolkuratorerna kan uppleva att lärarna ibland inte förstår att arbetet med 
eleverna är en process och att skolkuratorn har ett annat synsätt på eleven än vad en pedagog 
har. Skolkuratorn arbetar hela tiden på alla olika nivåer; individ-, grupp- och 
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organisationsnivå vilket är ett helhetsperspektiv som inte finns hos lärarna. Skolkuratorerna 
har en helhetssyn i och med arbetet med skolledningen och lärare samt elever i 
klassammanhang och enskilda samtal. En tolkning av detta är att skolkuratorsyrket är 
komplext och gör att det inte alltid är helt enkelt att veta var gränserna för uppdraget går. Det 
påtalas av skolkuratorerna att lärare kan upplevas ta kurativa uppgifter, detta tolkar vi som att 
det beror på att lärarna inte vet exakt vad som är skolkuratorns uppdrag men också att lärare 
som är mentorer har elevvårdande uppgifter och det är svårt att veta var gränsen ska dras för 
dessa. Skolkuratorerna påtalar också att det finns en problematik i att lärare inte alltid är 
medvetna om att skolkuratorn kan vara behjälplig. Vi tolkar detta som att det krävs ett 
tydligare samarbete med lärare för att kunna utnyttja kompetensen hos de olika 
yrkeskategorierna på bästa sätt.   

5.7	  Uppdraget	  uppfattat	  utifrån	  yrkesrollen	  
Skolkuratorns yrkesroll upplevs som otydlig, dels av dem själva och dels av övriga 
professioner på skolan. Yrkesrollen upplevs av skolkuratorerna själva som svår att definiera 
och det är inte lätt när gränsdragningar ska ske inom yrket samt gentemot lärare. 
Skolkuratorerna måste själva veta att de är en tillgång och när de behövs. Att rollen som 
skolkurator upplevs som oklar av övriga professioner på skolan samt att skolkuratorn själv 
måste påtala när dennes kompetens behövs, exemplifieras av detta citat:  

 
För många gånger så vet inte alla vad man är, för det är en ganska diffus roll. 
Vad kan jag bidra med egentligen, att bara ta sin självklara rätt: att här 
behöver det vara en kurator, måste vara med på detta möte. För det kan inte 
alla se, inte ens rektorer har ju inte den kompetensen. Och att våga tänka att det 
är ju inte jag som kommer och säger att jag är bäst, utan det här är faktiskt min 
skyldighet, det är mitt arbete, min profession. (Informant 2) 

 
Utifrån detta citat tolkas att skolkuratorn måste ha klart för sig vad yrkesrollen innebär och på 
så sätt veta när skolkuratorn behövs. Skolkuratorsrollen är något som växer fram genom 
erfarenhet och analysen visade att tidigare arbetserfarenhet är av stor vikt för att kunna 
hantera uppdraget som skolkurator. Skolkuratorerna anser att yrket inte är ett förstagångsjobb 
på grund av de svåra situationerna som de ställs inför i arbetet. Yrkesrollen är något som har 
tagit tid att hitta och beskrivs fortfarande som att den ständigt utvecklas. Tolkningen är att 
skolkuratorsyrket är en svår yrkesroll och kräver mycket av den enskilde personen. Vid frågan 
om yrkesrollen pratar skolkuratorerna om viktiga yrkesegenskaper och hur yrkesrollen vuxit 
fram genom hur de är som personer. Personbundenheten, men även socionomutbildningen, är 
två faktorer som påverkat utformningen av yrkesrollen. Att skolkuratorerna har 
socionomutbildningen som grund påtalas då de beskriver sitt sätt att tänka som skolkurator 
utifrån ett helhetsperspektiv, vilket skiljer sig från de andra professionerna på skolan. 
Socionomutbildningen har gjort att skolkuratorerna har det psykosociala synsättet som krävs 
för att kunna arbeta som skolkurator. Detta beskrivs på följande vis:  
 

Där har vi ju en förkunskap som många lärare glömmer bort liksom, det är 
också vår roll lite att vara trygg i båten alltså när allting annat stormar. Så får 



 29	   

vi vara den som alltså ändå har is i magen, för erfarenheten säger att, ja men 
det tar ett tag dom här sakerna behöver fås på plats innan vi vet att nästa steg i 
processen kan vara möjlig. (Informant 6) 

 
Detta tolkas som att genom erfarenheten som kommer med åren, lär skolkuratorerna sig att 
sålla och sortera, samt även veta sina gränser. När rollen tar slut och när skolkuratorns 
kompetens inte räcker till och det behöver remitteras vidare. Erfarenheten gör också att 
skolkuratorerna fått skinn på näsan vilket leder till att de får det lättare att markera gränser 
gentemot andra professioner på skolan.  

5.8	  Sammanfattning	  av	  resultat	  	  
Utifrån skolkuratorns erfarna perspektiv på sitt uppdrag har det framkommit i resultatavsnittet 
att skolkuratorsuppdraget är svårt att tyda och upplevs som brett av skolkuratorerna. 
Skolkuratorns funktion i skolan är att denne ska arbeta förebyggande och på flera olika 
nivåer: individ-, grupp- och organisationsnivå. Det finns ingen tydlighet i exakt hur detta 
arbete ska ske. Uppdraget upplevs tolkningsbart och blir därmed personbundet utifrån vad 
skolkuratorn anser viktigt i sitt yrkesutövande. Skolkuratorerna påtalar att de har utformat 
uppdraget efter eget huvud. Detta är starkt sammankopplat med bristen på en tydlig 
arbetsbeskrivning, de arbetsbeskrivningar som finns beskriver elevhälsoarbetet i grupp och 
inte specifikt för skolkuratorn och vad dennes arbetsuppgifter är.  
 
Övriga professioner inom elevhälsan så som skolsköterska och studie- och yrkesvägledare har 
en egen arbetsplan som de kan hänvisa till, vilket påtalas att skolkuratorn saknar. Detta leder 
till en oftast upplevd positiv känsla av frihet i arbetet samtidigt som det kan upplevas som en 
svårighet. Tolkningen av detta är att en tydligare arbetsbeskrivning skulle kunna underlätta 
arbetet för skolkuratorn då denne då kan påvisa vad som är dess arbetsuppgifter och inte. Det 
kan också innebära en trygghet för skolkuratorn då denne har en arbetsbeskrivning att luta sig 
mot. Det leder också till frågan om skolkuratorn gör rätt saker på arbetet. Rättighetsaspekten 
blir aktuell i detta avseende då eleverna ska få samma hjälp av skolkuratorn vilken skola de än 
går på.  
 
Även yrkesrollen är oklar och det upplevs som att lärare och rektor tycker att det är otydligt 
vad skolkuratorns arbete innefattar. Detta gör att skolkuratorn ibland utför arbetsuppgifter 
som inte tillhör uppdraget för skolkuratorn. Resultatet visar att skolkuratorerna upplever 
samarbetet inom elevhälsan som fungerande. Däremot kan samarbetet med lärarna upplevas 
som problematiskt, skolkuratorerna påtalar att lärarna ibland kan ha orimliga förväntningar på 
vad skolkuratorn kan bidra med samt att lärarna har ett annat synsätt än vad skolkuratorerna 
har. Det finns tendenser i resultatet som tyder på att skolkuratorerna upplever en svårighet 
med att stötta lärarna i deras arbete och att de efterfrågar mer tydlighet i vad det innebär att 
stötta lärare i deras arbete.  
 
Resultatet visar också tendenser på att mer ledning efterfrågas då skolkuratorerna upplever en 
bristande feedback i arbetet. Positiv och negativ kritik efterfrågas samt tydlighet i vad som 
förväntas av skolkuratorn. Bristen på en tydlig ledning medför att skolkuratorerna känner en 
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ensamhet i sitt yrkesutövande och de upplever en problematik med återkoppling i arbetet. Det 
finns dock de skolkuratorer som anser att de får vara experter på sitt område och det ger en 
frihet som upplevs som positiv.  
 
Skolkuratorerna lyfter att yrket är stimulerande och positiva erfarenheter av yrket är något 
som poängteras. Även om svårigheterna och problematiken i yrket har framkommit under 
intervjuerna så har påtagligt många av skolkuratorerna avslutat med att det är väldigt roligt 
arbete som de trivs med. Det finns dock flera aspekter av yrket som behöver förändras, något 
som resultatkapitlet påvisar.	    
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6.	  Avslutande	  diskussion 
Detta avsnitt börjar med en summering av resultatet, sedan följer diskussion av resultatet i 
förhållande till teorier och tidigare forskning. Vidare diskuteras de substantiella 
övervägandena. Efter detta följer metoddiskussion. Avsnittet avslutas med slutsats, 
implikationer för det sociala arbetet och förslag på vidare studier.  

6.1	  Summering	  av	  resultat	  	  
Syftet med denna studie är att analysera och beskriva skolkuratorernas uppdrag i skolan 
utifrån skolkuratorns erfarna perspektiv.  
 
Frågeställningarna för denna studie är följande:  

• Hur ser skolkuratorn på sin funktion i skolan?  
• Hur ser skolkuratorn på sin yrkesroll? 
• Hur ser skolkuratorn på sin arbetsbeskrivning?  

 
Dessa frågeställningar har besvarats utifrån skolkuratorns erfarna uppfattning kring de 
områden som frågeställningarna tar upp. Resultatet visar att skolkuratorn uppfattar sitt 
uppdrag som otydligt och brett, vilket gör att funktionen för skolkuratorn sträcker sig över 
flera områden. Det har även visat sig att det saknas en tydlig arbetsbeskrivning för 
skolkuratorns arbetsuppgifter, de blir därmed tolkningsbara och personbundna utefter 
skolkuratorn. I analysen framkom tendenser till att skolkuratorns yrkesroll upplevs som 
otydlig, dels av dem själva och av övriga professioner på skolan. Resultatet visar att 
skolkuratorn upplever att dennes chef inte vet fullt ut vad skolkuratorn gör och får varken 
negativ eller positiv feedback i sitt arbete. 
 
Huvudsakliga resultat är att skolkuratorns funktion i skolan är otydlig, dess yrkesroll oklar 
och arbetsbeskrivning saknas. Skolkuratorns yrkesuppdrag vilar på lång erfarenhet vilket är 
en nyckelfaktor för professionen som skolkurator. Lång erfarenhet gör att skolkuratorn kan 
hantera komplexiteten som skolkuratorsuppdraget innebär.  

6.2	  Diskussion	  i	  förhållande	  till	  teorier	  och	  tidigare	  forskning	  	  
Att yrkesrollen som skolkurator upplevs otydligt definierad är något som framkommit i 
studiens resultat. Rollen upplevs som oklar, inte bara av skolkuratorerna själva, utan även av 
andra professioner på skolan. Detta bekräftas i Altshuler och Reid Webbs (2009) studie. I 
resultatet av denna har det framkommit att skolkuratorn upplever sin roll otydlig, speciellt i 
jämförelse med skolsköterskan eller studie- och yrkesvägledaren. Även i denna studies 
resultat har det framkommit att skolkuratorerna upplever sin roll odefinierad i jämförelse med 
exempelvis skolsköterskans. Backlund (2007) tar också upp det, då det framkommit i hennes 
studie att skolsköterskan har en mer institutionaliserad roll än vad skolkuratorn har. Att 
resultatet av hennes studie visar att skolkuratorn inte har en lika institutionaliserad roll som 
skolsköterskan kan tänkas bero på att studien genomfördes innan lagändringen 2010, då 
skolkuratorn blev en lagstadgad del av elevhälsan. Resultatet i föreliggande studie visar dock 
på samma resultat som Backlunds (2007) studie gör, att skolkuratorns roll fortfarande upplevs 
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otydlig i jämförelse med skolsköterskan, trots lagändringen. Detta påvisar att det fortfarande 
finns ett behov av att tydliggöra skolkuratorns yrkesroll.  
 
I föreliggande studie har det också framkommit att skolkuratorn upplever en svårighet i att 
inte ha en lika tydlig arbetsplan eller arbetsbeskrivning som exempelvis skolsköterskan eller 
så som studie- och yrkesvägledaren har. På grund av denna otydlighet i vad som är 
skolkuratorns uppgift har det framkommit att skolkuratorn kan uppleva att arbetsuppgifter där 
det inte riktigt framgår vilken profession uppgifterna tillhör, hamnar på skolkuratorns bord. 
Skolkuratorerna har liknat detta vid att vara en ”slasktratt”, då de upplever att de får ta 
arbetsuppgifter som blir över. Detta stämmer överens med vad Lennéer Axelsson och 
Thylefors (2005) beskriver som rollöverlastning, vilket sker när många olika förväntningar 
från olika håll riktas mot en och samma yrkesroll. Skolkuratorerna har påtalat vikten av att 
behöva ha styrkan att sätta gränser mot andra professioner, skolkuratorerna definierar det som 
att behöva ”sätta ner foten” och ”ha skinn på näsan”. Lennéer Axelsson och Thylefors (2005) 
förklarar detta som jagstyrka, något som krävs när det riktas för många olika förväntningar på 
en individ och denne då behöver säga ifrån vid rollöverlastningen. Att ha jagstyrka är alltså 
något som krävs för att klara av yrket som skolkurator. Skolkuratorerna har lyft att tidigare 
yrkeserfarenhet som socionom krävs, för att klara av yrkesrollen som skolkurator med dess 
förväntningar och svårigheter. En tolkning av detta är att med erfarenheten kommer den så 
kallade jagstyrkan och erfarenheten är en nyckelfaktor för rollen som skolkurator.  
 
På grund av att skolkuratorns roll är odefinierad får denne flera förväntningar på sig från olika 
håll. Skolkuratorn själv har en förväntning på yrkesrollen, rektorn och lärarna kan ha en annan 
samt att eleverna och deras föräldrar också kan ha förväntningar på skolkuratorn. Resultatet i 
denna studie visar att skolkuratorsrollen upplevs som otydlig i praktiken och en orsak till detta 
kan bero på dessa förväntningar från olika håll på skolkuratorn. Detta kan förstås utifrån 
Auberts (1974) rollteori, att förväntningar är det som formar rollen. Enligt rollteorin kan 
förväntningar på en yrkesroll vara sammankopplade med en arbetsplan (Aubert 1974) och i 
denna studie blir elevhälsoplanen aktuell. Resultatet visar att skolkuratorns roll uppfattas som 
vagt definierad i elevhälsoplanen och det kan leda till att skolkuratorn får oklara förväntningar 
på sig. Arbetsuppgifterna för skolkuratorn är inte specificerade i elevhälsoplanen.  
 
Skolkuratorn saknar arbetsbeskrivning för sitt uppdrag på skolan och det har framkommit att 
de själva fått definiera sitt uppdrag och i vissa fall skrivit arbetsbeskrivning efter eget huvud. 
Detta visar att skolkuratorsyrket är tolkningsbart och personbundet. Enligt Aubert (1974) 
ligger nyckeln till rollen i arbetsuppgiften eller yrkespositionen. Detta gör att rollen som 
skolkurator upplevs svår att greppa. Något vi tolkar av studiens resultat är att om 
skolkuratorernas arbetsuppgifter skulle vara specificerade kunde det leda till en mer klargjord 
yrkesposition inom skolan, alltså att skolkuratorns yrkesroll skulle bli tydligare. Skolkuratorn 
uppfattar det som om att lärarna har orimliga förväntningar på vad skolkuratorn 
arbetsuppgifter är, en tolkning utifrån rollteorin är att detta kan bero på att lärarna utgår från 
elevhälsoplanen, där skolkuratorns yrkesroll är vagt definierad.  
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I denna studie har resultatet visat att skolkuratorerna själva får utforma sin yrkesroll och dess 
arbetsbeskrivning, vilket gör att uppdraget blir personbundet. Svensson, Johnson och 
Laanemets (2008) påtalar att en individs personlighet och livserfarenheter formar yrkesrollen. 
När skolkuratorerna talar om sitt arbete tar de upp viktiga yrkesegenskaper som är förenade 
med yrkesrollen som skolkurator. Detta kopplas ofta till hur de är som personer, då dessa 
egenskaper påverkar hur yrkesrollen formas. För att återkoppla till personbundenheten i 
skolkuratorsyrket knyter vi an till ett av det kriterium som Brante (2009) tar upp i 
professionsteorin, nämligen det om profession och utbytbarhet. I resultatet har det 
framkommit att skolkuratorerna skiljer sig åt, i hur de arbetar, på olika skolor. De skulle 
kunna utföra yrkesuppdraget som skolkurator på en annan skola. Dock skulle det skilja sig åt i 
hur de väljer att arbeta, i och med att yrkesutövandet är personbundet. Professionen som 
skolkurator är då utbytbar i den meningen att de skulle kunna utföra arbetet som skolkurator 
på en annan skola, därmed kan detta kriterium sägas vara uppfyllt. Men eftersom 
personbundenheten i yrkesutövandet är stor kan utbytbarheten bli problematisk.  
 
Kring samarbetet inom elevhälsan visar resultatet att det är ett väl fungerande samarbete 
mellan de olika yrkeskategorierna, något som stämmer överens med Agrestas (2004) studie. 
Hennes undersökning visar att skolkuratorn, skolpsykologen och studie- och yrkesvägledaren 
inte upplever någon konkurrens yrkena emellan. Däremot har ingen tidigare forskning tagit 
upp samarbetet mellan skolkuratorn och lärarkåren, något som föreliggande studie visar 
tendenser på att skolkuratorerna upplever som problematiskt. Enligt SOU 2000:19 ska 
elevhälsan stötta lärare i deras arbete. Skolkuratorerna beskriver att lärare kan uppleva att 
skolkuratorerna tillhör ledningen, när de egentligen försöker stötta lärarna i arbetet med 
eleverna. Denna studies resultat tyder också på att skolkuratorn kan uppleva en 
konkurrenssituation gentemot lärarna och vice versa. Detta kan kopplas till att professioner 
som ligger nära varandra kan uppleva konkurrens och rivalitet (Brante 2009). Lärarna kan, ur 
skolkuratorns perspektiv, ta kurativa uppgifter då de inte riktigt är medvetna om var gränsen 
för lärarnas uppdrag går. Det gränsöverskridande arbetet blir aktuellt då det är svårt för lärare 
att veta när skolkuratorn kan hjälpa till och inte, på grund av att de i vissa fall inte är helt 
säkra på vad skolkuratorns uppdrag är. Detta styrker att det kan finnas en konkurrens mellan 
dessa professioner och även brister i samarbetet mellan lärare och skolkurator.  
 
Något som resultatet visar är att skolkuratorerna har en gemensam utbildning då de är 
utbildade socionomer. Skolkuratorerna påtalar att socionomutbildningen är något som bidragit 
till ett sammanhållet synsätt, det helhetsperspektiv som de arbetar utifrån. Detta ger dem 
rätten att utföra ett visst arbete enligt professionsteorin, alltså den jurisdiktion skolkuratorn 
har. Detta är också något som betonas i professionsteorin, att universitetsutbildning är 
grunden för en profession. Det gör att skolkuratorn klassas som en profession då denne har 
socionomutbildningen som grund. Vidare ses skolkuratorn som en semiprofession enligt 
Brantes (2009) definition då den är en välfärdsprofession och innehar vissa av de attribut som 
de klassiska yrkena har samt är tvärvetenskaplig. Skolkuratorn har genomgått en 
professionaliseringsprocess genom en utveckling av yrket, något som överensstämmer med 
vad Olsson (1999) menar att sjukhuskuratorn också genomgått. Skolkuratorns jurisdiktion har 
stärkts över tid i och med lagändringen 2010 samt med Sveriges Skolkuratorers Förenings 
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arbetsbeskrivning och yrkespolicyn från Akademikerförbundet SSR. Resultatet i denna studie 
visar emellertid att jurisdiktionen fortfarande uppfattas som ett problem hos skolkuratorerna. 
De upplever svårigheter med otydliga arbetsuppgifter och var gränserna går för sitt 
yrkesutövande.  
 
Molander och Terum (2008) tar upp att en profession har rätt att utföra vissa arbetsuppgifter. 
Detta görs utifrån ett självbestämmande, det vill säga själva autonomin i arbetet. I 
föreliggande studie tyder resultaten på att autonomin inom skolkuratorsyrket är relativt hög då 
skolkuratorns ges rätten att arbeta självständigt och ta självständiga beslut. Autonomin är 
även ett av de kriterium Brante (2009) tar upp för att räknas som en profession. Autonomin 
för skolkuratorn kan påverkas av politiska beslut som exempelvis lagändringar. 
Styrningsformerna påverkar också autonomin, något som i skolkuratorns fall blir tydligt då de 
inte har en tydlig chef för just sin profession. Skolkuratorns organisation påverkar också 
graden av autonomi.  
 
Skolkuratorerna påtalar att yrket är ensamt. De är organiserade i elevhälsan men det finns 
ingen specifik organisation kring just skolkuratorerna på skolan, på det sätt att skolkuratorn 
skulle ha en egen chef med samma utbildning. Kelly (2008) tar också upp problematiken med 
att ha en chef som inte har deras utbildning. Sveriges Skolkuratorers Förening betonas av 
skolkuratorerna som en betydelsefull organisation för ett yrke som i övrigt är ensamt. Enligt 
Brante (2009) är professioner alltid organiserade på något sätt. Ur resultatet kan tolkas att 
skolkuratorn inte upplever en stark organisation i skolan kring sin profession, däremot att de 
har en stark yrkesförening. En förståelse kring detta kan vara att skolkuratorn inte har en egen 
chef med samma utbildning som dem själva. Det kan utläsas att det finns brister i 
organisationen då skolkuratorn upplever en ensamhet i sitt yrkesutövande på skolan. Det har 
även påtalats bristen av feedback kring skolkuratorns arbete, vilket kan bero på att det inte 
finns en tydlig organisering kring skolkuratorns profession.  
 
Med Brantes (2009) definition av vad en profession är, är skolkuratorn organiserad i det 
avseende som förklarats ovan, de är även autonoma i sina kunskaper som de förmedlar. 
Genom de abstrakta kunskapssystem som skolkuratorn besitter utför denne sitt yrkesuppdrag 
vilket uppfattas som svårt, skickligt och värdefullt av allmänheten. Skolkuratorns kunskaper 
kan tolkas som värdefulla för funktionen i skolan från rektor likväl som lärare. Det framgår 
även i analysen att rektorn ser skolkuratorns uppdrag som svårt då denne inte är helt insatt i 
vad yrket innebär. Utifrån Brantes (2009) definition ses skolkuratorn som ett professionellt 
yrke. Detta kan även knytas samman med Molander och Terum (2008) som skriver att den 
professionella ses som en erfaren person som ges rätten att utföra sina arbetsuppgifter på ett 
autonomt sätt. Skolkuratorn uppfyller dessa krav. Det finns även ett förtroende för 
skolkuratorn att utföra sina arbetsuppgifter utifrån de yrkesregler som gäller, något som 
Molander och Terum (2008) också tar upp är centralt för att tillhöra en profession.  
 
Skolkuratorn som profession har en svårighet i att påtala vad dess arbetsuppgifter är och 
tydligt kunna säga vad skolkuratorn är bra på. Det är snarare rektorer och skolledning som 
preciserar vad skolkuratorns roll ska handla om. Sett utifrån ett yrkes autonomi ska en 
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profession kunna falla tillbaka på den kunskapsbas som professionen har utbildning kring. I 
skolkuratorns fall är detta en svårighet då skolkuratorn faktiskt är utbildad socionom och inte 
har en specifik skolkuratorsutbildning. Dock ger socionomutbildningen grunden för 
skolkuratorn som profession, något som är ett av det kriterium Brante (2009) tar upp för att få 
ingå i en profession. Utmaningen att vara en profession för skolkuratorn ligger mycket i detta 
kring att skolkuratorerna själva måste våga påtala vad de är bra på och vad som är deras 
yrkesområde, istället för att låta rektor och skolledning påtala vad som är skolkuratorns 
arbetsuppgifter.  
 
Resultatet av denna studie visar att skolkuratorns arbetsuppgifter är många och sträcker sig 
mellan individ-, grupp- och organisationsnivå. Det har framkommit att det förebyggande 
arbetet är den arbetsuppgift som det läggs minst fokus på, trots att det i lagtext går att utläsa 
att elevhälsoarbetet främst ska vara förebyggande. I Kellys (2008) undersökning visar det sig 
att skolkuratorerna lägger minst tid på förebyggande arbete. Att detta även bekräftas i 
utländsk forskning kan påtala vikten av att någonting måste förändras kring denna del av det 
skolkurativa arbetet, då även föreliggande studie påvisar att det fortfarande är ett problem 
med det förebyggande arbetet.  

6.3	  Diskussion	  i	  förhållande	  till	  substantiella	  överväganden	  	  	  
Resultatet i denna studie visar att skolkuratorn själv är den som får utforma uppdraget och 
därmed också arbetsuppgifterna, vilket gör att skolkuratorn själv formar sin yrkesroll. Bristen 
på en tydlig ledning gör att rollen tar längre tid att forma än vad den troligtvis gjort om rektor 
och skolkurator tillsammans utformat en arbetsbeskrivning. I Akademikerförbundet SSR:s 
policy för skolkuratorer (2011) tar de upp att rektorn och skolkuratorn tillsammans ska 
utforma skolkuratorns uppdrag. Om detta och även en utvärdering av arbetet skulle göras kan 
bristen på tydlig ledning elimineras. Sannolikt skulle detta också leda till tydligare 
förväntningar på skolkuratorns yrkesroll, något som också kan möjliggöra för skolkuratorn att 
tidigare hitta sin identitet i yrket. Vid frågan om hur yrkesrollen vuxit fram har många påtalat 
att det är genom erfarenheten som de nu vet vad skolkuratorsrollen verkligen innebär. 
Resultatet visar att en tydlig arbetsbeskrivning och tydliga förväntningar från rektorn kunde 
hjälpt skolkuratorerna att tidigare forma sin yrkesidentitet.  
 
Något som påtalats ovan är att skolkuratorerna anser att yrkesrollen är personbunden och att 
det krävs erfarenhet för att arbeta som skolkurator. För uppdraget kan detta betyda att 
skolkuratorsyrket kan skilja sig åt på olika skolor beroende på den enskilda personen som 
arbetar som skolkurator. Detta är något som vi anser är en viktig aspekt av resultatet och som 
behöver lyftas och diskuteras vidare. Frågan blir om alla elever får samma hjälp från 
skolkuratorn oavsett vilken skola de går på. Något som föreliggande studie påtalat är om 
skolkuratorn gör rätt saker, alltså om det skolkuratorn väljer att lägga sin tid på är det mest 
effektiva, i det skolkurativa arbetet. Om skolkuratorn gör rätt saker är inget som tidigare 
forskning inom skolkuratorsområdet har lyft. Författarna ställer sig frågande till att det finns 
så lite forskning kring skolkuratorns profession i Sverige.  
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Frågan om skolkuratorn gör rätt saker inom sitt yrkesutövande påtalas i resultatet och 
avsaknaden av arbetsbeskrivning är central i denna fråga. En tydlig arbetsbeskrivning skulle 
vara till hjälp för skolkuratorns yrkesutövande dock skulle detta inskränka den påtalade 
friheten i att kunna utforma yrkesuppdraget efter eget huvud. Även insynen i yrket är en 
aktuell fråga när det rör tryggheten och säkerheten gällande eleverna. Det har framkommit i 
denna studie att det finns lite insyn i arbetet och det har beskrivits som en ”skyddad verkstad”. 
För mer transparens och trygghet i det skolkurativa arbetet anser vi att det finns ett behov av 
tydligare ledning, som är mer insatt i skolkuratorns profession och dess yrkesuppdrag.   
 
I denna del av studien anser författarna det viktigt att lyfta baksidan av skolkuratorns frihet i 
yrket. Det har påtalats att skolkuratorn får vara ”expert på sitt område”, men tolkningen av 
detta är att det är svårt att vara expert på något som ingen annan än skolkuratorn själv är 
medveten om.  
 
Skolkuratorerna efterfrågar feedback kring sin funktion i skolan, de upplever det som att 
ingen riktigt vet vad skolkuratorns arbete går ut på. Vi ställer oss frågan om den bristande 
feedbacken och det otydliga ledarskapet från rektorn, kan bero på att skolkuratorn inte 
förmedlat att den vill ha feedback på sitt arbete. Hur det än ligger till är det ett faktum att 
rektorn inte har samma utbildning och skolkuratorerna inte kan fråga sin chef om de gör rätt 
saker och på rätt sätt, något som denna studie påvisar en stor efterfrågan på.  

6.4	  Diskussion	  i	  förhållande	  till	  metodologiska	  överväganden	  	  
I denna studie har nio semistrukturerade intervjuer genomförts. En reflektion är att vi under 
intervjuarbetets gång insett att vi kan ha formulerat frågorna annorlunda på grund av att vi fått 
mer förståelse under tidens gång. Ett exempel på detta är att det under intervjuerna påtalades 
tydligt att rektorn har en viktig roll för skolkuratorns arbete, något som vi under de första 
intervjuerna inte lade lika mycket fokus på, som vi kan ha gjort under de senare intervjuerna.  
 
En reflektion som gjorts kring intervjuarbetet är att om en pilotintervju genomförts kunde vi 
ha bytt ut eller tydliggjort någon fråga som eventuellt upplevdes otydlig av informanterna 
under intervjuerna. Under intervjuerna har vi försökt undvika att förklara varje fråga i detalj, 
för att det skulle kunna färga informanternas svar. Vi har uppmanat skolkuratorerna till att 
svara utifrån sig själva och hur de uppfattat frågan.  
 
En begränsning med studiens val av metod är att intervjuerna har skett vid ett enda tillfälle 
med varje informant. För en djupare förståelse av skolkuratorernas erfarna och subjektiva 
uppfattning kan fler intervjutillfällen vara att föredra. Det är något som kan leda till ett annat 
resultat då forskaren kan följa upp frågor som kommit upp vid första intervjutillfället och 
även göra att informanterna vid andra tillfället känner sig tryggare och kan öppna sig mer. Att 
vi enbart intervjuat skolkuratorer på gymnasienivå kan också ha påverkat resultatet, då arbetet 
som skolkurator kan se olika ut beroende på vilken åldersgrupp de arbetar med.  
 
Vid analysen påverkar författarnas egen förförståelse materialet och vi är medvetna om att det 
är våra tolkningar av datamaterialet som styr denna process. Vår förförståelse har påverkat oss 
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och förändrats under intervjuarbetets gång. En stor förändring i förförståelsen för skolkuratorn 
har skett då vi från början inte hade särskilt stor insikt i skolkuratorns profession till att under 
arbetets gång fått en annan bild av professionen och dess arbetsuppgifter samt funktion i 
skolan. Förförståelsen och tolkningarna av datamaterialet har givetvis påverkat studiens 
resultat, något som är oundvikligt och grunden i en hermeneutisk hållen analysprocess.  

6.4.1	  Validitet	  och	  reliabilitet	  	  
Denna studies syfte är inte att mäta något, utan studien är ute efter skolkuratorernas erfarna 
tolkning och beskrivning av sin profession och funktion i skolan. Validitet och reliabilitet är 
mer aktuella inom den kvantitativa forskningen, där mätningen är det centrala (Bryman 2011, 
s. 351-352). I kvalitativa studier måste ändock frågan ställas om den insamlade datan går att 
lita på samt om den fångat det forskaren velat få fram (Jacobsen 2008, s. 156). 
 
Reliabilitet mäter tillförlitlighet eller pålitlighet: om undersökningen skulle få samma resultat 
om den gjordes igen eller om den har påverkats av villkor som enbart fanns under tiden för 
undersökningen. Forskaren vill ha svar på om det som mäts är hållbart, speciellt inom det 
kvalitativa fältet (Bryman 2011, s. 49). Sett till reliabiliteten i denna studie skulle studien 
kunna göras om vid senare tillfälle, med samma frågor, och då komma fram till liknande 
resultat som nuvarande studie. Om studien skulle göras om av andra människor skulle de 
dock kunna tolka svaren de får på annat sätt än vad som gjorts vid denna studie och dessutom 
skulle det vara i princip omöjligt för de intervjuade skolkuratorerna att svara på exakt samma 
vis som de redan gjort under intervjun till denna studie. Då vi använt oss av en intervjuguide 
och därmed ställt samma frågor till samtliga informanter medför detta att reliabiliteten är hög 
i denna studie.  
 
Validitet är mått på hur slutsatserna av en undersökning hänger ihop, att det som undersöks 
fyller syftet med undersökningen och inget annat (Bryman 2011, s. 50; Thurén 2007, s. 26). 
Forskaren för studien bör vara medveten om att upplägget för studien verkligen är det rätta för 
det som undersöks. Detta är viktigt för att forskaren ska kunna veta kvaliteten på en 
undersökning och för bedömning om slutsatserna är tillämpliga och tillförlitliga (Bryman 
2011, s. 351; Jacobsen 2008, s. 46, 156). I denna studie har vi hela tiden reflekterat kring de 
val som gjorts i undersökningssyfte, så att dessa verkligen nått syftet med studien: att 
möjliggöra för förståelsen kring skolkuratorernas profession. Resultaten i denna studie har 
kodats utifrån datamaterialet och detta kodschema har bifogats. Detta för att stärka studiens 
validitet, då det gör studien mer transparent och även underlättar samt tydliggör för läsaren. 

6.5	  Slutsats	  	  
De slutsatser som kan dras utifrån föreliggande studie är att uppdraget för skolkuratorn 
uppfattas som otydligt och brett vilket kräver omfattande erfarenheter och en bra 
grundutbildning att stå på. Skolkuratorns funktion i skolan ska vara förebyggande och 
hälsofrämjande samt stå för den psykosociala kompetensen, detta upplevs i praktiken av 
skolkuratorerna som problematiskt då dessa arbetsuppgifter är tolkningsbara och blir därmed 
personbundna. Skolkuratorns arbetsbeskrivning har utformats efter eget huvud. En slutsats 
denna studie också drar är att skolkuratorn efterfrågar tydligare ledning och ett bättre 
samarbete med lärarna. Den bristande feedbacken kan tolkas som att skolkuratorn utför ett 
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arbete utan chef. Hur motiverande är det egentligen att arbeta om ingen ser, vet eller är 
särskilt intresserad av vad skolkuratorn utför i sitt uppdrag inom skolan?  

6.6	  Implikationer	  för	  det	  praktiska	  sociala	  arbetet	  som	  skolkurator	  	  	  
Resultatet i denna studie tyder på att det finns vissa områden inom det skolkurativa arbetet 
som bör ses över och kräver en förändring. Skolkuratorerna påtalar vikten av vidareutbildning 
inom yrket vilket kan tolkas som att de skulle velat ha haft andra förutsättningar när de gick in 
i yrket, så som mer samtalsmetodik i socionomutbildningen för att ge ett exempel. En 
implikation för det sociala arbetet utifrån denna studie är också att skolkuratorerna eftersöker 
fler vidareutbildningar inom deras område.  
 
Vidare visar resultaten att det skolkurativa uppdraget och dess arbetsuppgifter behöver 
tydliggöras, likväl i lagtext som för det praktiska yrkesutövandet på skolan. Det ska här också 
lyftas att skolkuratorerna efterfrågar ledning och starkare organisation kring deras profession, 
för att underlätta det professionella utövandet och möjliggöra ett stöd för skolkuratorn. Detta 
knyter an till frågan kring vidareutbildning, att om rektorn skulle vara mer insatt i arbetet som 
skolkurator skulle den också kunna se behovet av mer utbildning och kunna ge skolkuratorn 
bättre förutsättningar för sitt yrkesutövande.  
 
En implikation för det skolkurativa arbetet är att yrket som skolkurator kräver erfarenhet, 
något som denna studies resultat visat är en nyckelfaktor för att arbeta som skolkurator. Detta 
leder till att professionen som skolkurator inte bör vara ett förstagångsyrke efter avslutad 
socionomutbildning.  

6.7	  Förslag	  på	  vidare	  studier	  	  
Studier gällande rektorns roll för skolkuratorn behövs, då det inte finns några studier inom 
detta område i Sverige. Föreliggande studies resultat visar att skolkuratorn efterfrågar en 
tydligare ledning och därmed mer feedback i arbetet. Det saknas även vägledning och hjälp 
vid utformandet av en arbetsbeskrivning för skolkuratorn, detta är något som rektorn bör stå 
för, vilket skulle kunna undersökas vidare.   
 
Studier kring det förebyggande arbetet är också något som denna studie visar ett behov av.  
Detta då skolkuratorerna påtalar att det inte finns tillräckligt med tid för förebyggande arbete, 
trots att det är angivet i lagtext att arbetet inom elevhälsan främst ska vara förebyggande.  
 
Dessutom skulle vidare studier kring skolkuratorns uppdrag med att stötta lärare behövas. 
Resultaten i denna studie påvisar att detta är en arbetsuppgift som upplevs som problematisk 
då skolkuratorn upplever att lärare inte är helt insatta i skolkuratorns arbetsuppgifter, vilka 
bland annat är att stötta lärare.  
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Bilaga	  1	  Missivbrev	  
	  
Uppsala universitet, 
Sociologiska institutionen, 
Socionomprogrammet 
 
En förfrågan om deltagande i en intervjustudie  
 
Vi är två socionomstudenter från Uppsala universitet som just ska påbörja arbetet med vår C-
uppsatsstudie. Denna studie kommer att behandla kuratorsprofessionen: hur man som kurator ser 
på sin yrkesroll. Det vi vill undersöka är hur skolkuratorer arbetar och hur man som skolkurator 
ser på sitt kuratorsuppdrag. 
 
Vi kommer att genomföra intervjuer med kuratorer som arbetar på gymnasieskolor i X kommun. 
Därför ställer vi frågan om vi får intervjua dig? Intervjun beräknas ta ca en timme och kommer att 
genomföras under vecka 15 eller 16. Intervjun spelas in på band (mobil) och överförs till skriven 
text. Inspelningen och den utskrivna texten kommer endast att vara tillgänglig för oss och vår 
handledare vid den sociologiska institutionen. I den färdiga rapporten behandlas dina uppgifter 
konfidentiellt så att inga uppgifter kan spåras till din person. Ditt deltagande är helt frivilligt och 
kan när som helst avbrytas utan att ange orsak. 
 
Hör gärna av dig till någon av oss om du har frågor eller vidare funderingar. 
I v. 14 kommer vi att kontakta dig för att inhämta svar på vår förfrågan. Din medverkan är viktig.  
 
Med vänliga hälsningar 

Isabelle Eklund, socionomstudent 
Telefon:  
E-post:  
 

Emmelie Michael, socionomstudent 
Telefon:  
E-post:  
 
 

Docent, Ulla Hellström Muhli, handledare 
Telefon:  
E-post:  
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Bilaga	  2	  Samtyckesblankett	  

 
Samtycke 

 

Jag ger mitt samtycke till att genomföra studien om 
kuratorsprofessionen. 

Datum: __________________  

Namn: ___________________________________________	    
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Bilaga	  3	  Intervjuguide	  
 

Intervjuguide 
 
 
Bakgrund 
Vad har du för utbildning? 
Vad har du för yrkeserfarenhet?  
 
 
Uppdrag 
Vad är ditt uppdrag som skolkurator? 
Hur uppfattar du uppdraget som skolkurator?  
Vad har du för faktiska möjligheter att utföra uppdraget? 
Vilka ramar har du för att utföra uppdraget? 
Vad är uppdragets resultat enligt dig? 
 
 
Arbetsbeskrivning  
Finns det en arbetsbeskrivning för dig som skolkurator?  
Vad är rektorns del i utformandet av arbetsbeskrivningen? 
Känner du att du kan luta dig mot den - eller gör du andra arbetsuppgifter som inte står där? 
 
 
Yrkesroll 
Hur växte rollen som skolkurator fram? 
Har du någon uppfattning om hur de andra professionerna på skolan ser på din yrkesroll?	    
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Bilaga	  4	  Kodschema	  
 Infor

mant 
1 

Infor
mant 

2 

Infor
mant 

3 

Infor
mant 

4 

Infor
mant 

5 

Infor
mant 

6 

Infor
mant 

7 

Infor
mant 

8 

Infor
mant 

9 
Uppdrag 
 

X X X X X X X X X 

Arbetsbeskriv-
ning 

X X X X X X X X X 

Yrkesroll 
 

X X X X X X X X X 

Bra samarbete 
elevhälsan 

 X X X X X X X X 

Dåligt 
samarbete 
elevhälsan 

X X        

Bra samarbete 
lärare 

 X X X X X X   

Dåligt 
samarbete 
lärare 

X       X X 

Svårigheter 
med yrket 

X X X X  X X X X 

Personbunden-
het 

X   X  X X X X 

Viktiga 
yrkesegenska-
per 

X X X   X X X X 

Gränsöverskri-
dande arbete 

X  X X   X X X 

Handledning 
 

X X X X  X X  X 

Behov av 
fortbildning 

X X  X   X X  

Vikten av 
tidigare 
arbetslivserf. 

X X X   X X X X 

Utformande av 
uppdrag själv 

X X X X X X X X X 

Rektorn/ 
ledning 

X X X X X X X X X 

Positiva 
erfarenheter av 
yrket 

X X  X  X X  X 

Behov av 
tydligare 
ledning 

X X  X X X  X X 

Behov av att ta 
plats som 
kurator 

 X    X X X X 
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Samarbete 
med andra 
instanser 

 X X X X X X X X 

Ta 
chefsuppgifter 

  X  X   X  

Ensamt yrke 
 

X  X  X  X X X 

Rättssäkerhet 
 

   X  X  X  

Orimliga 
förväntningar 
på kuratorn 

   X  X X X X 

Efterfrågar 
arbetsbeskriv-
ning 

X X  X X X    

Känner sig 
viktig 

   X X X X  X 

Socionom i 
skolan 

  X X X X X X X 

Bristande 
feedback 

X X  X    X X 

Fungerande 
förebyggande 
arbete 

    X     

Bristande 
förebyggande 
arbete 

X X  X  X X  X 

Sekretess/ 
tystnadsplikt 

X  X   X X   

Svårighet att 
stötta lärare 

X   X  X X X X 

Fungerande 
arbete med att 
stötta lärare 

  X       

Skolkuratorsfö
reningen 

  X X  X X X  

Stödsamtal/ 
ej terapi 

    X   X X 

Tiden ses som 
viktig 

X  X X X X    
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Bilaga	  5	  Deklarering	  	  
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